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RESUMO

Este trabalho faz uma análise da situação atual da Agência Espacial Brasileira (AEB) com

relação a gerenciamento de projetos, contextualizando o ambiente de gestão de projetos no

desenvolvimento  de  tecnologias  críticas  para  o  setor  espacial,  em  que  há  demanda  de

orçamentos elevados, juntamente com riscos elevados no desenvolvimento dessas tecnologias,

necessitando de um bom gerenciamento de stakeholders,  fornecedores,  orçamento,  tempo,

pessoas, entre outros. O trabalho propõe o uso de melhores práticas em gestão de projetos,

indicando os benefícios advindos da literatura e de outros estudos realizados com a aplicação

destas, buscando contextualizar o caso de uma organização pública. Os dados obtidos indicam

que há um grande espaço para otimização da gestão atual  com aplicações de técnicas  de

gestão de projetos.

Palavras-chave:  Gestão  de  Projetos;  Escritório  de  Gestão  de  Projetos;  Setor  Espacial;

Organização Pública.

ABSTRACT

This  paper  proposes  a  review of  the  Brazilian  Space  Agency  about  its  current  situation

regarding Project  management,  contextualizing the ambient  of  project  management  in  the

development  of  critical  technology  for  the  space  industry,  that  requires  high  budgets,

altogether  with  have  high  risks  in  the  development  of  this  technologies,  requiring  good

management in stakeholder, suppliers, budget, time, people among others. Thus this paper

proposes the use of best practices of project management tools, showing the benefits deriving

from the literature and from others studies made from the application of those techniques

adapting  in  case  of  a  public  institution.  The  data  obtained  indicates  a  large  gap  for

optimization of its current management with the use of project management tools.

Key-words:  Project  Management;  Best  practices  of  Project  Management;  Space  Sector;

Public institution.
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INTRODUÇÃO

De acordo com a política Espacial Brasileira – contida no documento do Caderno de

Altos Estudos da Câmara dos Deputados (Câmara dos Deputados, 2010) – a exploração

espacial  vem se tornando um foco para diversas nações há algumas décadas,  pois o

acesso ao espaço influencia no poder militar do país, promove o desenvolvimento de

diversas  áreas  como  a  Economia,  Meteorologia,  Telecomunicações,  Viagens,

Desenvolvimento tecnológico em diversos setores, chegando até à área Médica.

Internacionalmente,  ter  acesso  ao  espaço  confere  prestígio  político  grande

autonomia frente aos novos desafios e às outras nações, além de permitir o comércio de

produtos com os maiores valores agregados que existem no mercado.

A exploração Espacial, como é um ativo estratégico, traz diversos desafios para as

nações  que  se  envolvem neste  campo.  Há a  necessidade  de  grande foco e  grandes

investimentos por parte das nações. E por isso,  apenas algumas nações controlam o

ciclo completo da atividade espacial (tecnologia, recursos humanos bem desenvolvidos,

autonomia de lançamento de satélites por veículos  lançadores  próprios em território

próprio). Essas nações são: China, Estados Unidos, Rússia, União Europeia (FUTRON,

2014).

A Câmara dos  Deputados (2010) menciona sobre um grande número de nações,

entre elas nações pequenas e sem grande expressividade econômica, que estão gerando

grandes  esforços  para  ter  maior  acesso  ao  espaço e  possuir  maior  soberania,  maior

segurança  nacional  e  também  uma  maior  autonomia,  produzindo  desenvolvimento

econômico e social.

As  Tecnologias  da  Informação  e  da  Comunicação  são  exemplos  de  setores  que

puxam e empurram o desenvolvimento do setor espacial, sendo a internet um exemplo.

Exemplos  dos  avanços  notados  nas  telecomunicações  vão desde  inclusão  digital  de

áreas  remotas  à  de  procedimentos  cirúrgicos  à  distância,  de  robôs,  automação  de

colheitadeiras via GPS e Internet, casas inteligentes, controle de produção, integração da

cadeia de suprimentos.

A Agência Espacial Brasileira (2012) apresenta, pelo Plano Nacional de Atividades

Espaciais  (PNAE),  que não há indicadores  econômicos ou tipos  de políticas que se

relacionem ou mesmo justifiquem a decisão de um governo em investir em atividades

espaciais. O documento apresenta países com realidades sócias culturais distintas que se

dedicam à área  com seus  investimentos  desde  ter  um centro de  captação de dados,
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lançamento  de  pequenos  satélites,  centro  de  pesquisa  meteorológica,  entre  outros.

Assim, o fato de ter um programa espacial não significa que tenha um IDH alto ou

mesmo  uma alta  renda  per  capita,  que  sua  moeda  seja  forte,  que  tenha  orçamento

elevado ou mesmo que seu país possua um sistema político democrático.

O  desenvolvimento  espacial  no  mundo  foi  e  é  impulsionado  por  disputas  entre

países, a exemplo da corrida espacial durante a guerra fria, e da área militar, onde são

concebidos  possíveis  sistemas  de  ataque  e  defesa,  estas  pesquisas  geram  novas

tecnologias e  desenvolvem aplicações  do setor  e  das tecnologias  espaciais,  além do

impulsionamento que a área civil tem proporcionado.

Outro ponto importante da atividade espacial é a movimentação da economia dos

países.  A  revista  The  Space  Foudation  (2014)  estimou  que,  em  2013,  foi  gasto

aproximadamente US$314,17 bilhões. O setor espacial pode ser visto como a conjunção

de três grandes áreas: O industrial; Os Recursos Humanos; e o Governamental. Grande

parte desse gasto acontece na área comercial da economia por mais que  o investimento

direto em pesquisa e desenvolvimento ou o desenvolvimento de recursos humanos, que

acabam sendo fortemente influenciado pelos governos, atuando diretamente ou através

de  grandes  universidades,  é  a  indústria,  onde  a  economia  acaba  sofrendo  maior

influência  pela  produção de  produtos  com grande  valor  agregado,  produzidos  pelas

necessidades do setor espacial (SPACE FOUDATION, 2014).

Os países considerados líderes no setor, de acordo com a Futron (2014) são Estados

Unidos, União Europeia, Rússia e China, respectivamente. A lista é dividida em três

grandes grupos, em que é colocado o primeiro grupo como aqueles que possuem as

maiores pontuações, o segundo com pontuações medianas e o terceiro com pontuações

baixas,  o  Brasil  está  nesta  lista,  mas  está  posicionado  como  um  país  com  baixa

pontuação, numa lista total de 15 países, encontrando-se em décimo primeiro.

No setor espacial, como há grandes movimentações de recursos, mas principalmente

de  poder  e  influência  de  uns  países  sobre  outros,  quem tem mais  tecnologia  acaba

liderando esse campo. Os EUA, por exemplo, atuam como controladores do mercado

espacial atuando por meio do tratado Regime de Controle de Tecnologias de Mísseis

(MTCR,  em  inglês)  que  restringem  a  transferência  de  conhecimento,  tecnologias,

produtos e componentes que têm ou possam ter uso dual (tecnologias que serviriam

tanto ao uso civil, quanto ao militar, impedindo que os países desenvolvessem sistemas

capazes de transportar mísseis ou armas de destruição em massa). Esse tratado tem forte
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influência sobre todos os países que estão em busca de crescer neste setor ou mesmo

desenvolver  novas  tecnologias,  sozinhos  ou  em parceria,  e  o  Brasil  sofre  embargos

internacionais na aquisição de componentes ou tecnologias, sendo estes travados em

suas vindas para o país por causa do controle exercido pelos países signatários, em que

as tecnologias permitidas,  para serem transferidas,  devem ter caráter pacífico,  sendo

unicamente para uso e implementação civil (Câmara dos Deputados, 2010).

As  legislações  vigentes  são  fatores  que  influenciam  fortemente  a  pesquisa  e

desenvolvimento de projetos ligados às áreas tecnológicas. No Brasil a Lei 8.666 de

1993,  a  Lei  de  Licitações,  permite  ao  setor  público  fazer  contratos  de  compras,  de

projetos com o setor privado. Sendo abrangente em vários aspectos, contudo quando se

trata de aquisições de componentes de alta tecnologia, ou da necessidade de uma maior

agilidade para realizar compras com fornecedores específicos de algum componente ou

sistema complexo a lei  acaba enrijecendo e dificultando o andamento de pesquisas.

Recentemente houve a atualização da Lei 8.666 de 1993 com a Lei 12.349 de 2010

prevendo melhores condições de promoção das empresas brasileiras, dado que os custos

de  desenvolvimento  tecnológico  de  outros  países  já  se  encontram  amortizados  por

projetos internos. Entretanto, ainda mantém uma grande rigidez e lentidão no processo

de  licitação,  ainda  que  ele  favoreça  o  processo  de  Pesquisa  e  Desenvolvimento  de

tecnologia de ponta da indústria brasileira. Portanto ainda conserva grande dificuldade

no  momento  de  adquirir  componentes  por  importação,  quando  apenas  fornecedores

externos detêm o knowhow de fabricar.

Outro  entrave  ao  Brasil  acontece  por  parte  das  importações  no  excesso  de

burocratização  e  de  impostos  (Imposto  de  Importação,  Imposto  sobre  Produto

Industrializado,  PIS  e  COFINS  importação,  Imposto  sobre  Operações  relativas  à

Circulação de Mercadorias e sobre prestação de serviços de Transporte Interestadual e

de  Comunicação),  quando  as  organizações  privadas  necessitam  importar,  para  as

empresas brasileiras poderem desenvolver novos produtos, peças, componentes de alto

valor  agregado  elas  precisam  de  máquinas  ou  equipamentos  ou  insumos  muito

específicos e que muitas vezes não é fabricado no Brasil,  assim só fica a opção de

importar,  sendo  necessário  um  melhoramento  do  Desembaraço  Aduaneiro,  ato  que

procura assegurar a regularidade da operação de importação em todos os seus aspectos,

principalmente o tributário.
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Além da pesada carga tributária nas importações e no próprio país, o Brasil tem uma

legislação  trabalhista  antiga,  grandes  gargalos  logísticos,  elevado  custo  de  capital  e

força de trabalho insuficientemente qualificada (BRITO et al., 2013).

A carga tributária, dificuldades de importação, legislações ineficientes acabam por

onerar excessivamente o setor industrial, sendo que a indústria aeroespacial e de defesa

possuem  um  alto  gasto  em  projetos  de  desenvolvimento  de  novas  tecnologias  ou

tecnologias de ponta,  e acabam sendo influenciadas negativamente por causa dessas

restrições (KERZNER, 2006).

Pelo índice Futron de 2014, o Brasil se encontra no 11º lugar da lista de 15 países

selecionados com maior  desempenho em desenvolvimento espacial.  E o do Brasil  é

realizado  pela  Agência  Espacial  Brasileira  (AEB),  que  busca  fomentar,  e  conduzir

diversos  projetos  deste  setor.  A AEB também possui  um sistema de  funcionamento

diferente de outros países, pois ela não executa a maior parte de seus projetos, eles são

delegados para institutos parceiros, em que a AEB transfere a realização por meio de um

documento de descentralização orçamentária e acompanha os resultados.

O  setor  industrial  brasileiro  voltado  para  tecnologias  de  acesso  ao  Espaço  é

fortemente dependente do Estado, pois requerem grandes esforços em P&D, ficando

como função do Estado sustentar este desenvolvimento (FUTRON, 2014). Quando os

recursos  ficam  menores  e  há  redução  dos  investimentos  em  projetos  espaciais,  a

indústria perde sua capacidade de manter ativas áreas de produção e desenvolvimento

de tecnologias que não geram lucros, reduzindo a capacidade da indústria. O Brasil é

dependente de parceiros internacionais para produção de componentes. O Brasil possuía

no ano de 2011 apenas uma empresa que desenvolve tecnologias para o setor Espacial

está entre as 75 maiores empresas do mundo nesta área: a Star One SA (FUTRON,

2014).

Situando  a  AEB  como  Organização  no  Brasil,  ela  é  uma  Autarquia,  ligada  ao

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, sendo uma Pessoa Jurídica de Direito

Público.  Seus  servidores  são regidos  pelo  Regime Jurídico  dos  Servidores  Civis  da

União. Sendo a Agência uma Autarquia Federal, atuando na administração indireta, está

submetida às leis que regem este setor como a Lei de Licitações e Contratos e a Lei do

Regime  Jurídico  dos  Servidores  Civis  da  União,  sendo  necessária  a  realização  de

concurso  público  para  a  contratação de  profissionais.  Seu quadro  de  servidores,  no
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momento,  está  com uma defasagem da quantidade mínima necessária para seu bom

funcionamento.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A AEB utiliza os Sistemas de Informação Gerencial (SIG) do governo, mas esses

sistemas disponibilizados são focados fortemente no acompanhamento orçamentário de

todas as unidades e órgãos da federação, ficando extremamente limitado e não maleável

para o uso necessário da Agência. Como o acompanhamento feito é fortemente voltado

para controle orçamentário, fica difícil fazer um gerenciamento pleno de seus projetos,

ficando muitas vezes limitado a apenas o repasse das verbas para os institutos que fazem

parceria com a AEB. 

Como a  Agência  é  de  atuação exclusivamente  Civil,  e  seu papel  principal  é  de

coordenar  as  iniciativas  de  desenvolvimento  de  projetos,  tem havido,  internamente,

algumas propostas de reorganização e estruturação. Algumas dessas propostas são as

implantações de um sistema próprio de SIG e a proposta de novos indicadores e de

melhoria  dos  atuais.  E  há  uma  grande  movimentação  interna,  e  também  uma

necessidade externa à Organização de que haja melhores processos e procedimentos de

controle e acompanhamento dos projetos, que são muitos, tanto para o controle interno

quanto para prestação de contas para os órgãos de fiscalização. Portanto o trabalho se

justifica  pela  necessidade  imposta  pela  Administração  Pública,  juntamente  com  os

cidadãos,  de melhor gerenciamento de recursos,  e melhores  prestações de contas de

como são utilizados os recursos públicos.

Para se alcançar uma melhor gestão de recursos públicos disponíveis à AEB e prover

uma  melhor  prestação  de  contas,  e  por  ser  uma  instituição  que  promove  diversos

projetos com a visão de fornecer acesso ao Espaço são analisadas técnicas de Gestão de

Projetos  para  serem  aplicadas  à  Agência  Espacial  Brasileira  com  vistas  ao  melhor

gerenciamento dos seus projetos.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é analisar a situação atual da Agência Espacial Brasileira

quanto às práticas de gestão de projetos e  de melhorias.  Para isso,  alguns objetivos

específicos são necessários. 
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 Analisar as práticas de gestão de projetos que são realizadas pela AEB;

 Propor recomendações de melhores práticas de Gestão de Projetos (GP) e sugerir

formas de aplicação na AEB com base na literatura e nos estudos apresentados.

ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS

O  trabalho  está  estruturado  da  seguinte  forma,  o  Capítulo  2  apresenta  uma

fundamentação teórica sobre estrutura de gastos do governo, criação de orçamentos do

governo,  desenvolvimento  do  conceito  de  sucesso,  fatores  críticos  de  sucesso,

indicadores, gestão de projetos, escritório de gerenciamento de projetos. O capítulo 3

apresenta  a  metodologia  utilizada  no  desenvolvimento  do  projeto.  O  capítulo  4

apresenta o estudo de caso da AEB. O capítulo 5 apresenta a proposta de aplicação de

gestão de projetos à AEB. E por último, as considerações finais.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os investimentos do governo brasileiro no setor aeroespacial

e suas limitações. Em seguida serão apresentados conceitos de Gestão de Projetos e seus

benefícios, Escritório de Gestão de Projetos, desempenho e sucesso, Fatores Críticos de

Sucesso (FCS), e indicadores.

2.1.  INVESTIMENTOS  DO  GOVERNO  BRASILEIRO  NO  SETOR

AEROESPACIAL

Para  contextualizar  os  gastos,  inicialmente  é  preciso  entender  como  eles  são

planejados.  São  elaborados  nos  órgãos  que  em que  serão  utilizados  e  enviados  ao

Ministério  do  Planejamento  Orçamento  e  Gestão  (MP)  para  agregar  esses  gastos  e

definir  um novo projeto  de  Lei,  chamado Projeto  do Plano Plurianual  (PPPA),  este

processo  é  feito  de  quatro  em  quatro  anos  para  o  PPA e  anualmente  para  a  Lei

Orçamentária  Anual  (LOA),  que  busca  traduzir  os  objetivos  e  metas  do  PPA em

objetivos e metas para o ano (LOA, Ministério do Planejamento, 2015).

O PPA,  previsto  no Art.  165 da  Constituição  Federal,  é  definido  no Manual  do

Técnico  do  Orçamento  como  um  instrumento  de  planejamento  de  médio  prazo  do

Governo Federal, que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as

metas  da  Administração  Pública  Federal  para  as  despesas  de  capital  e  outras  delas

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada(PPA, Ministério do

Planejamento, 2015).

Seu funcionamento é definido como sendo de médio/longo prazo, pois tem vigência

de 4 anos, possuindo um deslocamento temporal de um ano após o início do mandato

presidencial,  possuindo um conjunto de políticas públicas do governo e os caminhos

que  devem  ser  percorridos  para  se  viabilizar  as  metas  previstas  com  o  fim  de

desenvolver o Brasil.

O PPA busca servir não apenas de orientação, mas também de garantia de que os

projetos propostos serão buscados, pois ao ser promulgado, cria uma situação de vinculo

ao desenvolvimento desses objetivos e metas, gerando, também, uma forma de controle

sobre o que é e será desenvolvido em sua vigência (PPA, Ministério do Planejamento,

2015).
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A LOA é definida como uma lei que busca descrever em planos anuais o PPA. A

LOA é utilizada pelo governo como um priorizador dos objetivos e metas contidos no

PPA, ver Figura 1, em metas que deverão ser atingidas anualmente durante a vigência

da Lei. Ela rege todos os gastos do Governo Federal. Nenhuma despesa pública pode ser

executada fora do Orçamento, mas nem tudo é feito pelo Governo Federal, pois também

entram as  leis  relativas  aos  Governos  Estaduais  e  aos  Governos  Municipais  (LOA,

Ministério do Planejamento, 2015).

Figura 1: Visualização do PPA sobre a LOA

Fonte: O Autor

A Figura 2 mostra o processo de criação do PPA, que possui grandes similaridades

com a LOA. O PPA é inicialmente projetado através de um Projeto de Lei, chamado

Projeto  de  Plano  Plurianual.  Já  a  LOA é  feita  por  meio  de  um  Projeto  de  Lei

Orçamentária  (PLOA).  Ambos só podem ser  propostos  pelo Executivo e  devem ser

enviados até o dia 31 de agosto, ao Legislativo que decide e vota o projeto até o dia 22

de Dezembro. Após aprovação e posterior sanção pelo Presidente da República eles

efetivamente viram leis. 

No PPA atualmente vigente (2011 – 2015) há os objetivos, metas e indicadores que o

Governo  pretende  aplicar  e  desenvolver  no  período  de  2011  –  2015.  O  Programa

Espacial,  possui  o  código  de  procura  2056,  tem  uma  estrutura  de  apresentar  os

objetivos,  metas,  indicadores  e  iniciativas  determinadas  como  necessárias  para  se

alcançar seus objetivos.
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Figura 2: Processo de Criação do PPA e da LOA

Fonte: Autor

Os Objetivos contidos no PPA são transportados para a LOA, que os transformam

em ações.  Até o ano de 2012, cada Ação era equivalente a um projeto e na Lei de

Responsabilidade  Fiscal  (LRF),  em seu  artigo  16  diz  que  não deve  haver  qualquer

criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de

despesa sem que a mesma esteja prevista ou se adeque ao Plano Plurianual e à LOA.

Ficando claro que o Governo Federal  fica  engessado nos  seus  gastos  e  também na

movimentação de orçamento de uma ação para outra, e para que essa movimentação

ocorra é necessária à criação de lei que autorize a mudança. Em 2013 foi criado a figura

do Plano Orçamentário (PO) que é uma identificação orçamentária, de caráter gerencial,

funcionando como desdobramentos das ações orçamentárias contidas na LOA, mas não

são  constantes  da  LOA,  que  possuem  a  finalidade  de  permitir  um  melhor

acompanhamento físico e financeiro da execução e também um melhor detalhamento

desse acompanhamento (Manual Técnico do Orçamento, 2014). Dessa forma, as ações

foram colocadas como uma entidade maior, que engloba vários PO, permitindo que caso

sobre ou falte orçamento em um PO, esse possa ser transferido ou recebido de forma

mais facilitada de outro em situação oposta.

De  acordo  com  o  Programa  Espacial,  contido  no  PPA,  os  objetivos  a  serem

alcançados são:

 0702 - Realizar missões espaciais para observação da Terra, meteorologia,

telecomunicações  e missões  científicas que contribuam para a  solução de

problemas  nacionais,  o  desenvolvimento  de  tecnologia,  a  capacitação

industrial e o avanço do conhecimento científico.
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 0397 - Desenvolver veículos lançadores nacionais e respectiva infraestrutura

de  lançamentos  no  país,  com  incremento  da  participação  industrial,

garantindo a autonomia nacional para o acesso ao espaço.

 0555 - Desenvolver e ampliar o conhecimento das tecnologias críticas para

garantir o uso autônomo das aplicações espaciais.

 0398 -  Promover a inserção do país no mercado mundial de lançamentos

comerciais de satélites, por meio da empresa binacional Alcântara Cyclone

Space (ACS).

 0399  -  Desenvolver  e  consolidar  competências  e  capital  humano  para  a

sustentabilidade do programa.

A Tabela 1 apresenta os indicadores do Programa Espacial Brasileiro, utilizados para

mensurar os objetivos estratégicos propostos pelo governo.

Tabela 1: Indicadores do Programa Espacial, 2056, 2011-2015

Nome dos Indicadores
Unidades de

Medida
Referência

Data Índice
Índice de participação do Setor Empresarial

Nacional no PNAE (IPSEN)
% 31/12/2010 27,60

Número de imagens de satélites distribuídas
anualmente

Unidade 31/12/2010 397.359

Posição no Índice de Competitividade
Espacial (SCI)

Posição em
Listagem de

Países
31/12/2010 10

Fonte: Adaptado do PPA, Ministério do Planejamento.

O PPA apresenta de forma bem abrangente os aspectos que o Estado busca com a

Política  Espacial,  apresentando  os  objetivos  a  serem buscados,  os  indicadores  para

medi-los e a LOA divide esses objetivos e indicadores em revisões anuais sobre seus

desenvolvimentos.

2.1.1. Distribuição dos recursos em um Programa do Governo

Até o ano de 2012, os Programas governamentais  foram divididos em operações

cujos projetos contribuem para os objetivos governamentais e são denominadas “Ação”

(MINISTÉRIO  DO  PLANEJAMENTO,  2015).   Como  o  andamento  de  projetos

dependendo de diversos fatores, pois nem sempre o planejamento orçamentário para

uma dada Ação era realizado como esperado acarretando em situações, em certos anos,

de falta de orçamento disponível para algumas Ação e sobra em outras.
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Para realizar  a  transferência  de verbas  de uma Ação para outra  era  necessário a

criação  de  leis,  e  todo  o  processo  de  criação,  tramitação  e  promulgação  acabava

utilizando um tempo valioso dentro do ano fiscal, engessando o andamento dos Projetos

(Ministério do Planejamento, 2015).

A partir do ano de 2013, foram criados os Planos Orçamentários (PO) em que foi

colocado neles a ideia de representação das operações em  que as Ações ficavam como

um agregador do conjunto desses planos, agrupando em uma mesma temática diversos

PO. Com essa nova estrutura torna-se possível uma maior maleabilidade orçamentária

na consecução dos Projetos (Ministério do Planejamento, 2015).

O  acompanhar  e  gerar  relatórios  de  controle  e  fiscalização  baseados  nos  dados

Sistemas  de  Informação  Gerencial  (SIG)  do  Governo,  que  são,  em  sua  maioria,

compostos  principalmente  de  dados  de  controle  orçamentário.  Os  portais  de

acompanhamento existentes são: Portal da Transparência, do governo Federal, o Siga

Brasil, do Senado Federal, o Contas Abertas, do TCU, entre outros.

2.1.2. Transparência com os gastos públicos

De  acordo  com  o  Portal  da  Transparência,  desde  a  publicação  da  Lei  da

Transparência,  o portal  se tornou um recurso valioso como forma de participação e

controle da sociedade na gestão pública. Permitindo aos cidadãos ter maior participação

na administração e poder tomar conhecimento de alguma tomada de decisão.

O Portal  da  Transparência  transmite  a  participação  e  o  conhecimento  da  gestão

pública, um direito assegurado pela Constituição Federal, permitindo aos cidadãos que

participem de forma permanente da aplicação dos recursos públicos. Essa participação

fornece às pessoas, além de exercer controle social, acompanhar mais de perto os gastos

feitos durante o mandato do candidato eleito acarretando em uma situação de prestação

de contas (accountability) por parte do representante. Como o Brasil tem proporções

continentais, esse controle, realizado por parte do cidadão, é fundamental e necessário

para que haja uma fiscalização mais eficaz dos gastos realizados pelo Estado.

As  ferramentas  coletam  seus  dados  do  Sistema  Integrado  de  Administração

Financeira  do Governo Federal  – SIAFI Gerencial  –,  que recebe todos os dados de

gastos, receitas, orçamentos feitos pelos três poderes e acrescenta ao banco de dados

que possui, entretanto o SIAFI gerencial não é acessível sem uma habilitação.
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Os sistemas apresentados anteriormente têm aplicações como: dar ao contribuinte

acesso aos dados relacionados aos gastos públicos, quem são os fornecedores, quem

realizou a despesa, quanto cada Unidade Orçamentária recebeu, entre outros. Contudo

também é utilizada pelos agentes públicos como uma ferramenta SIG podendo seus

dados serem acessados e consultados como os de orçamento previsto de certos períodos,

acréscimos ou subtrações ao orçamento inicialmente previsto na LOA, se os valores

empenhados, liquidados e pagos acompanham ou não o valor autorizado de orçamento,

e  o  que  ficou  como  Restos  a  Pagar,  ou  seja,  despesas  não  pagas  (liquidado  ou

empenhado)  que  ficaram  para  o  ano  seguinte,  quem  foram  os  beneficiários  desse

orçamento, ou seja, empresas que receberam dinheiro público, transferências de órgãos

entre si e entre órgãos e unidades da federação ou entre elas, quem é o responsável pelos

gastos, entre diversas outras funções.

A AEB utiliza essas informações de várias formas: controlar como os projetos estão

sendo pagos; quais deles possuem melhor aderência ao calendário previsto; quais as

empresas favorecidas; e para gerar relatórios de acompanhamento entre o previsto a ser

gasto e o que realmente foi executado com toda a Política Espacial e etc. 

A prestação de contas utiliza os dados contidos nos SIG disponíveis e também de

outra base chamada SIGMCT, que é um SIG do Ministério da Ciência, Tecnologia e

Inovação, mas com acesso restrito somente a certos gestores e que possui informações

complementares sobre o andamento dos Objetivos, Ações e etc.

A prestação de contas é usualmente cobrada por certos Órgãos: Controladoria Geral

da União (CGU), Tribunal de Contas da União, por exemplo. Ao final de cada ano, as

Unidades  Orçamentárias  devem fornecer  a  esses  Órgãos  relatórios  sobre  os  gastos,

desde quantidades gastas, até quem recebeu e de quem recebeu.

O próximo item apresentará a caracterização do Setor Espacial Brasileiro.

2.2. CARACTERIZAÇÃO DO SETOR ESPACIAL BRASILEIRO

Após a corrida Espacial  que acontecia entre a União Soviética e EUA durante a

Guerra Fria que levou o homem à Lua em 1959. Em 1961 o Brasil oficialmente iniciou

seus projetos sobre a exploração e uso do espaço com vários programas e projetos. Meio

século depois o Brasil ainda está em busca de atingir seus objetivos iniciais: possuir

autonomia para o uso do Espaço nas mais diversas finalidades (PNAE, 2012-2021).
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Anteriormente à AEB existiram outros órgãos que possuíam a sua função, e que

realizaram outros projetos, contudo ainda mantendo o objetivo principal de dar ao Brasil

acesso ao Espaço, hoje estes órgãos foram transformados ou não existem mais.

O Brasil desenvolve seu objetivo de acesso ao Espaço através do Sistema Nacional

de Desenvolvimento das Atividades Espaciais – SINDAE – que institui a AEB como

órgão central de coordenação e por órgãos setoriais, sendo a AEB um órgão de caráter

civil, enquanto alguns dos outros órgãos são de caráter militar como o Instituto Espacial

da Aeronáutica, que é vinculado ao Ministério da Defesa. Outro órgão importante para o

cenário brasileiro é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), vinculado ao

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A AEB veio com esse caráter Civil para

que diminuísse o receio de outros países sobre a possível característica dual (Civil e

Militar)  empregado  ao  desenvolvimento  do  setor  espacial,  pois  acaba  sendo  uma

característica inerente a essas pesquisas.

O Brasil possui, em termos de infraestrutura de lançamento de satélites e foguetes,

dois centros de lançamentos: O Centro de Lançamento de Alcântara – CLA – e o Centro

de Lançamento de Barreira do Inferno – CLBI.

O tripé que deve fundamentar o Sistema Espacial de um país é formado pelas áreas

do Governo, Recursos Humanos e Indústria. 

De acordo com o Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE, 2012-2021), o

Estado tem o papel fundamental de investidor do Programa Espacial, e em sua última

revisão foi colocado que um gasto na ordem de R$9,1 bilhões sendo distribuídos pelos

próximos 10 anos seria o adequado para o desenvolvimento dos projetos já iniciados e

dos outros previstos. O desenvolvimento dos projetos tem como principal finalidade a

de  poder  fornecer  mais  recursos  de  telecomunicações,  mais  conhecimento,  melhor

acompanhamento  e  uso  dos  recursos  naturais,  acompanhamento  das  mudanças

climáticas, melhor adaptabilidade para lidar com desastres naturais, melhor vigilância

das fronteiras e costas marítimas entre diversos outros.

Os Recursos Humanos necessários para atuar no desenvolvimento de tecnologias

voltadas para o acesso ao Espaço são escassos e pouco valorizados, por haver pouco

mercado de trabalho no Brasil. Há poucos anos teve início à criação de diversos novos

cursos  –  Astronomia,  Engenharia  Aeroespacial,  física,  engenharia  de  redes,

telecomunicações, entre outros.
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Já na indústria acontece algo parecido com a formação de capital  humano,  se o

Estado não gera uma demanda de projetos, a indústria não se desenvolve, necessita de

conhecimento especializado e que possuem a grande necessidade de novas tecnologias

aumentando os riscos dos projetos. Portanto a indústria não tem condições de bancar os

custos  e  os  riscos  de  tais  projetos,  Sendo  assim  o  Governo  entra  como  um órgão

financiador.  E  ao  fazer  esse  papel,  acaba  desenvolvendo  esse  setor  da  economia,

gerando empresas que possam criar produtos com maior valor agregado, melhorando o

padrão de qualidade dos fornecedores, e também da cadeia produtiva.

Dessa forma surgiu o PNAE, que é um estudo criado a cada Decênio ou quando há a

necessidade de revisão dos seus objetivos em desenvolvimento ou que são prioridade

para serem realizados.

Pelo Programa Espacial  Brasileiro o Brasil possui diversos projetos espaciais  em

andamento, sendo desenvolvidos pela AEB e seus parceiros ou sendo fomentado pela

AEB, conforme apresentado na Tabela 2.
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Tabela 2: Projetos contidos no PNAE

Missões Espaciais
Satélite da Série CBERS

Satélite da Série Amazônia (1 e 1B)
Satélite Amazônia 2

Satélite Lattes
Satélite SABIA-Mar

Acesso ao Espaço
Foguetes Suborbitais

Veículo Lançador VLS-1
Veículo Lançador VLM-1

Veículo Lançador VLS Alfa
Veículo Lançador VLS Beta

Infraestrutura
Infraestrutura e Operações das Missões Espaciais

Infraestrutura de Acesso ao Espaço
Infraestrutura Específica da Alcântara Cyclone Space
Infraestrutura do Centro de Lançamento de Alcântara

Tecnologias Críticas e Desenvolvimento de
Competências

Tecnologias Críticas
Satélites de Pequeno Porte

Missões Científicas e Tecnológicas
Pesquisa em Ciência e Clima Espacial

Desenvolvimento de Competências
Projetos em Parcerias (Recursos de Outras fontes)

Alcântara Cyclone Space (MCTI)
Satélite SGDC-1 (Telebras/MD)

Satélite de Coleta de Dados (ANA)
Satélite GEOMET-1

Satélite SGDC-2
Satélite Radar
Fonte: AEB (2012)

No PNAE (2012-2021) também são expostas diversas missões que o Brasil deve

alcançar ao desenvolver seus projetos espaciais:

1. Atender às necessidades e demandas do país para a área espacial, dentro dos

prazos e custos acertados.

2. Integrar a política espacial às demais políticas públicas em execução.

3. Fomentar  a  formação,  captação e  fixação de  especialistas  qualificados na

quantidade necessária para dinamizar nossas atividades espaciais.
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4. Dominar  as  tecnologias  críticas  e  de  acesso restrito,  com participação da

indústria, junto com a competência e o talento existente nas universidades e

institutos de pesquisa nacionais.

5. Alcançar a capacidade de lançar satélites a partir do nosso território.

6. Usar  o  poder  de  compra  do  Estado,  mobilizando  a  indústria  para  o

desenvolvimento de sistemas espaciais completos.

7. Transferir  à  indústria  as  tecnologias  de  produtos  espaciais  desenvolvidos

pelos institutos de pesquisa.

8. Incorporar aos sistemas encomendados pelo Estado as tecnologias, partes e

processos desenvolvidos e dominados pela indústria brasileira.

9. Comprometer  a  indústria  em  todas  as  etapas  do  desenvolvimento  dos

projetos espaciais – da concepção à construção de equipamentos a sistemas

espaciais completos.

10. Estimular a criação de empresas integradoras na indústria espacial.

11. Elevar  a  Política  Espacial  à  condição  de  Política  de  Estado,  firmando  o

interesse estratégico e geopolítico das atividades espaciais, que fortalecem a

autonomia e soberania do Brasil.

12. Aperfeiçoar a governança integrada do Programa Espacial Brasileiro.

13. Atender às necessidades e demandas do país para a área espacial, dentro dos

prazos e custos acertados.

14. Integrar a política espacial às demais políticas públicas em execução.

15. Fomentar  a  formação,  captação e  fixação de  especialistas  qualificados na

quantidade necessária para dinamizar nossas atividades espaciais.

16. Dominar  as  tecnologias  críticas  e  de  acesso restrito,  com participação da

indústria, junto com a competência e o talento existente nas universidades e

institutos de pesquisa nacionais.

17. Alcançar a capacidade de lançar satélites a partir do nosso território.

18. Usar  o  poder  de  compra  do  Estado,  mobilizando  a  indústria  para  o

desenvolvimento de sistemas espaciais completos.

19. Transferir  à  indústria  as  tecnologias  de  produtos  espaciais  desenvolvidos

pelos institutos de pesquisa.
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20. Incorporar aos sistemas encomendados pelo Estado as tecnologias, partes e

processos desenvolvidos e dominados pela indústria brasileira.

21. Comprometer  a  indústria  em  todas  as  etapas  do  desenvolvimento  dos

projetos espaciais – da concepção à construção de equipamentos a sistemas

espaciais completos.

22. Estimular a criação de empresas integradoras na indústria espacial.

23. Elevar  a  Política  Espacial  à  condição  de  Política  de  Estado,  firmando  o

interesse estratégico e geopolítico das atividades espaciais, que fortalecem a

autonomia e soberania do Brasil.

24. Aperfeiçoar a governança integrada do Programa Espacial Brasileiro.

Tanto o PNAE, quando o PPA apresentam diversas missões, programas, ações, que

ao serem realizadas tornam-se projetos: um empreendimento com o intuito de gerar um

resultado  único  com  um  esforço  determinado  que  possui  um  começo  e  um  fim

determinado solucionando um problema ou fornecendo um produto (PMBOK, 2014).

A avaliação do desempenho dos projetos é essencial para o sucesso da organização,

fornecendo subsídios para tomadas de decisão. Os próximos itens abordarão a gestão de

projetos, o desempenho e sucesso em projetos, os fatores críticos de sucesso, que são a

base para a determinação dos indicadores de desempenho dos projetos.

2.3. GESTÃO DE PROJETOS

As organizações  podem ser  desmembradas  em basicamente  dois  grupos,  os  que

lidam  com  as  operações,  que  se  repetem  constantemente,  organizações  voltadas  a

processos, e as que lidam com os projetos (VERZUH, 2000). Diversos autores definem

projeto de forma relativamente parecida, com pequenas variações entre eles. Assim, a

forma adotada e que parece melhor abranger a definição de projeto é dada pelo PMBOK

(2014)  como  sendo  um  empreendimento  com  um  momento  bem  estabelecido  de

começo  e  fim  em  que  resulte  num  produto,  serviço  exclusivo,  e  que  seu  término

acontece quando tiver seus objetivos alcançados; 

Os projetos, em geral,  possuem quatro fases distintas:  Planejamento,  Elaboração,

Implementação  e  finalização.  E  apesar  das  fases  distintas,  as  principais  tarefas  e

atividades de cada fase frequentemente se superpõe e são interativas (DUFFY, 2006). E

Lewis (2000) também acrescenta mais alguns passos, um deles é o Monitoramento e
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Controle  do  progresso  através  de  indicadores  bem  formados,  colocado  como  de

importante  para  gerar  feedbacks para  os  stakeholders  e  também indicar  se  está  de

acordo  com as  metas  definidas  permitindo  visualizar  o  conceito  de  sucesso  de  um

projeto,  sendo o projeto bem sucedido quando alcança  seus  objetivos  atendendo ou

excedendo as expectativas das partes interessadas.

Crawford (2002) e Berssaneti et al. (2014) colocam que projetos têm maiores taxas

de sucesso quando são realizados em módulos ou divididos em partes menores.

No  próximo  item  são  apresentados  alguns  dos  benefícios  apresentados  por

estudiosos do tema de Gestão de Projetos.

2.3.1. Benefícios da Gestão de Projetos

A gestão de projetos traz diversos benefícios para as organizações que se empenham

em fazê-lo (KERZNER, 2006):

 Permite que se complete mais trabalho em menos tempo e com redução de

pessoal;

 Proporciona melhor controle das mudanças de escopo;

 Deixa a empresa mais eficiente e eficaz ao utilizar melhores princípios de

comportamento organizacional;

 Permite que se trabalhe em maior proximidade com relação aos clientes;

 Proporciona uma forma de resolver problemas;

 Aumenta a qualidade;

 Reduz as disputas por fatias de poder;

 Permite que as pessoas tomem melhores decisões para a organização;

 Produz soluções;

Neste  trabalho  é  avaliado  a  Gestão  de  Projetos  numa  instituição  que  lida  com

projetos de desenvolvimento de tecnologias de acesso ao Espaço. Para o setor espacial é

de grande valia observar a priorização dos projetos estratégicos, pois são gastos milhões

anualmente com esses projetos, então um não controle dessa área pode comprometer o

fluxo monetário dela.

Algumas  organizações  implementam  Escritórios  de  Gerenciamento  de  Projetos

(Project  Management  Office  –  PMO) para  acompanhar  os  projetos  que  ela  realiza,
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priorizar quais projetos fazer, ver se os projetos estão de acordo com a estratégia da

organização.

2.4. ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS

De acordo com Kerzner (2006) o Project Management Office (PMO) aplicado às

organizações  começou  pela  necessidade  da  área  administrativa  obter  eficiência  e

eficácia.  Os  benefícios  que  antes  eram vistos  somente  na  indústria  aeroespacial,  de

defesa e de construção pesada, começaram a aparecer em outras áreas. 

Kerzner (2006) lista diversas atividades que podem estar sob a supervisão de um

PMO e Hobbs e Aubry (2007) apud Barbalho et al. (2009) separam em grandes grupos:

 Atividades de monitoramento e controle do desempenho dos projetos; 

 Desenvolvimento de competências e metodologias de gestão de projetos;

 Gerenciamento de multiprojetos; 

 Gestão estratégica;

 Aprendizagem organizacional.

Geralmente,  as  atividades  de  monitoramento  e  controle  tendem a  serem as  mais

importantes, havendo uma relação direta entre essa atividade e a maturidade na gestão

de projetos.

Heldman (2005) e Kerzner (2006) colocam que o PMO não se encarrega apenas da

documentação  dos  projetos  para  referência  futura,  vai  além  podendo  contrapor  o

andamento do projeto com as  suas metas,  comunicar  os resultados  para as equipes,

avaliar o desempenho dos projetos ativos e sugerir ações corretivas, avaliar os projetos

concluídos de acordo com sua adesão aos planos e se inteirar  sobre custo,  tempo e

qualidade.  Os  PMO  podem  ser  bastante  sofisticados  e  prescreverem  padrões  e

metodologias a serem seguidas em todas as fases dos projetos da empresa, cumprem

todas essas funções e ainda podem prestar serviços de consultoria em gerenciamento.

Entretanto, não é necessário o PMO para a doção de boas práticas de Gerenciamento de

Projetos.

Kerzner (2006) comenta que as atividades listadas podem trazer desvantagens, mas

essas são sempre associadas ao nível de resistência às novas responsabilidades do PMO.

A resistência é dividida em três níveis: (1) Baixo risco, em que é facilmente aceita pela

cultura da organização, (2) Risco moderado, em que há resistência por parte da cultura
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corporativa e possivelmente uma mudança no equilíbrio de poder e de autoridade e (3)

Alto risco, em que há grandes áreas de resistência, com clara mudança em algumas

relações de poder e autoridade.

Quando o PMO atua diretamente no controle de projetos, as atividades de controle

direto sobre o desenvolvimento desses projetos tendem a sofrer maior resistência dos

colaboradores ao PMO do que quando este atua unicamente em atividades de suporte ao

desenvolvimento (BARBALHO et al., 2009).

Kerzner apud Heldman (2015) coloca que o PMO é geralmente uma unidade focada

em supervisionar o gerenciamento de projetos da organização. E que comumente as

empresas abrem um PMO em busca de estabelecer e manter procedimentos e padrões

para as metodologias de projetos e gerenciar recursos atribuídos a projetos aos PMO. E

que em outras organizações, o PMO é responsável somente por fornecer suporte aos

projetos  e  treinamento  aos  funcionários  em procedimentos  e  técnicas  de  gestão  de

projetos,  podendo  as  organizações  disporem  de  Especialistas  para  auxiliarem  os

gerentes, atuando como mentores ou consultores.

Depois dos anos 2000, ao PMO é atribuída a responsabilidade de manter toda a

propriedade  intelectual  relativa  à  gestão  de  projetos  e  de  ativamente  sustentar  o

planejamento estratégico da corporação. 

Kerzner  (2006)  apresenta  alguns  benefícios  para  o  nível  executivo  quando  da

aplicação de PMO como sendo a padronização de operações; tomada de decisão com

base  na  estratégia;  melhor  planejamento  interno;  mais  fácil  acesso  às  informações;

menores reestruturações nos projetos; atividades e tarefas melhor delimitadas, formando

uma priorização mais realista; desenvolvimento de gerentes.

Crawford (2002) diz que o PMO pode ser desdobrado em três níveis:

Nível 1 – O PMO é caracterizado por ser com grandes e complexos projetos, sendo

o PMO voltado unicamente para este projeto.

Nível 2 – O PMO é mais abrangente e envolve projetos de área, sendo mais voltado

para a priorização dos recursos disponibilizados para cada projeto da área.

Nível 3 – Abrange toda a organização. Neste nível ele busca selecionar, priorizar e

garantir a integração dos projetos que estejam alinhados à estratégia da organização,

inclusive  no  que  se  refere  ao  uso  de  recursos;  ao  desenvolvimento,  atualização  e

divulgação da metodologia de gerenciamento de projetos; tornar-se um centro de gestão

do conhecimento, através do armazenamento de informações dos projetos nas formas de
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lições aprendidas; validar as estimativas de recursos feitas pelos projetos, baseado nas

experiências de projetos anteriores.

Alves et al. (2013) coloca que para o PMO ter sucesso, ou seja, não ser visto apenas

como mais uma unidade consumidora de recursos da organização, ele deve se utilizar de

melhores práticas como: fazer grande uso de lições aprendidas; englobar todas as partes

interessadas;  buscar  gestores  de  projetos  sêniores  e  com  grande  experiência;  ter

patrocínio da Alta Direção.

Berssaneti  et  al.  (2014) acrescenta que se deve tomar extremo cuidado para não

transformar  o  PMO  da  empresa  em  um  departamento  puramente  burocrático,

acumulando papel sem informação útil, e atuar como protocolo interno à organização.

O próximo item apresenta e define sucesso em projetos e como ele influencia no

desempenho e no desenvolvimento do projeto.

2.5. DESEMPENHO E SUCESSO EM PROJETOS

Há várias vertentes de entendimento do que é o desempenho e sucesso de um projeto

sendo um conceito subjetivo e  dependente da perspectiva de quem o está  medindo.

Porém ele deve sempre levar em consideração o que o cliente ou o beneficiado por

aquele projeto tem como parâmetro de Sucesso. Verzuh (2000) e outros autores veem

Sucesso sendo descrito pelo Custo, Cronograma e Qualidade – muitas vezes chamado

de  Triangulo  de  Ferro  –  e  que  mudando  apenas  uma  dessas  variáveis  as  restantes

seguirão,  transformando  o  que  o  cliente  entende  por  sucesso.  Mesmo  que  para  a

organização o projeto tenha sido preparado com o custo correto, dentro do prazo e faz as

funções que haviam sido estipuladas para ele, se não tiver sido feito um alinhamento

com as necessidades e as crenças do cliente,  o projeto não terá sucesso. Portanto, é

necessário o constante controle das expectativas dos clientes, para que, quando houver

mudanças  nas  necessidades  do  cliente,  elas  sejam  rapidamente  incorporadas  ao

planejamento do projeto e o andamento dele continue alinhado com as ideias definidas

pela equipe que está lidando com o projeto.

Outras  vertentes  de  pensamento  colocam  que  a  medição  do  desempenho  e  do

sucesso dos projetos se difere do triangulo de ferro. Sendo em uma necessária mais que

apenas os três critérios básicos inicialmente considerados (custo, qualidade e tempo); já

outra  é  no sentido  de ser  necessário  um critério:  o  de Custo;  e  que este  critério  já
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englobaria a visão de tempo e qualidade (CHAN E CHAN 2004 apud BERSSANETI et

al. 2012, e KHOSROWSHAHI, 1997 apud BERSSANETI et al. 2012).

Portanto,  Desempenho  e  Sucesso  de  um projeto  dependem da  Organização,  dos

Stakeholders  e  principalmente  dos  clientes  finais  desses  projetos,  devendo  a

Organização  fazer  um bom  Gerenciamento  de  Expectativas  desses  Clientes  e  estar

sempre  alinhado  às  condições  e  ao  andamento  dos  projetos  de  acordo  com  essas

expectativas.

Para gerar um bom acompanhamento dos projetos é necessário medir, as condições

críticas e mais importantes definidas pelo ponto de vista do cliente e da organização,

para isso é necessário definir os Fatores Críticos de Sucesso (FCS).

2.6. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Para  Kerzner  (2006),  os  FCS  são  as  atividades  indispensáveis  para  que  a

organização atinja seus objetivos, que caso apenas um não seja alcançado, geraria um

insucesso da organização perante seus clientes. 

Fatores  críticos  de sucesso  são  definidos  como o número limitado de  áreas  que

devem  apresentar  resultados  minimamente  satisfatórios  para  garantir  o  sucesso  do

desempenho competitivo organizacional. Por isso, devem estar sob constante atenção da

gerência,  garantindo  o  resultado  final  bem-sucedido  (MORIOKA &  CARVALHO,

2014).

Morioka  e  Carvalho  (2014)  colocam  que  a  literatura  sobre  FCS  é  bem  ampla,

havendo uma visão mais constante sobre o chamado Triângulo de Ferro: Custo, Tempo

e Qualidade. Custo é o valor empregado para o desenvolvimento do projeto, Tempo é o

tempo disponibilizado pelos envolvidos na consecução do projeto, e Qualidade pode ser

definida como todas as características com capacidade de satisfazer as necessidades dos

clientes, sejam elas explícitas ou implícitas, podendo ser todas elas sujeitas ao crivo do

cliente (TAKASHINA & FLORES, 1999).

Como sucesso pode ser visto de várias formas, e medido de várias maneiras, alguns

autores  preferem lidar  com um número maior  de  FCS considerados  essenciais  para

realizar as medições de desempenho e sucesso, além disso, destacam que os FCS variam

de  projeto  a  projeto,  alguns  exemplos  são:  Missão  do  projeto,  apoio  da  alta

administração, plano/cronograma do projeto, consulta ao cliente, pessoal, atividades e

tecnologia em apoio ao projeto, aceitação do cliente, monitoramento e realimentação,
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canais de comunicação e resolução de problemas. Dessa forma, cabe a decisão, em cada

projeto, dos FCS a serem escolhidos para que se possa ter um bom acompanhamento

dos mesmos e das expectativas dos interessados.

Morioka e Carvalho (2014) fizeram uma grande pesquisa bibliográfica e compilaram

dados sobre Fatores Críticos de Sucesso e esses dados foram divididos em três grandes

grupos,  e  em  seguida  divididos  no  que  consideraram  como  tópicos  importantes

(Dimensões) dos FCS de um projeto e onde cada um deles atua,  observando que a

Organização estudada é um Órgão Público, e por consequência, possui restrições de

orçamento, contratação de pessoal, obrigado a realizar e atuar dentro de determinadas

leis (ver Tabela 3).

Tabela 3: Visão geral dos FCS

Fatores Críticos de Sucesso aplicado a projetos
Grupo Dimensão Observação de Atuação

Projeto e
Gestão de

Projeto

Planejamento
e Controle

Atuação direta do gerente de projeto

Natureza do
Projeto

Referência às características do projeto, evidenciando
a necessidade de uma tipologia adequada

Pessoas
Recursos
Humanos

Preocupação com a equipe de projeto

Stakeholders Verificação dos envolvidos no projeto

Organizaçã
o

Meio Externo Características externas ao âmbito do projeto

Meio Interno
Características atreladas à Organização (Leis, rotinas,

Contrações e etc.)
Fonte: Adaptado de Morioka e Carvalho (2014)

Ao desenvolver os conceitos do “por que” e “quais” os aspectos devem ser medidos

num projeto e numa organização, é necessário identificar “como” esses aspectos serão

medidos. Assim é necessário apresentar os conceitos de Indicadores de Desempenho.

2.7. INDICADORES DE DESEMPENHO

O sucesso pode ser determinado através dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS), pois

são vistos como os requisitos mais importantes para os clientes. Definidos os FCS é

preciso estabelecer “como”, “o quê” e “quando” medir esses FCS que são mensurados

por meio de Indicadores.

Os  indicadores,  tanto  na  visão  de  negócios  quanto  na  de  projetos,  permite  o

desdobramento dos objetivos e metas, da organização ou projeto em uma estrutura com

“nome”,  “justificativa  do  indicador”,  “forma  de  medir/formula”,  “periodicidade  da
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medida”, procurando estabelecer uma base de comparação para processos de verificação

(gates),  melhorias  e  mudanças  em cada  ponto  analisado.  Os  indicadores  devem ser

sempre  associados  a  pontos  críticos  do  projeto  ou  negócio,  servindo  de  suporte  às

tomadas de decisão e ao replanejamento, caso necessário. Permitem a busca de melhoria

contínua,  através  do  acompanhamento,  monitoramento  e  posterior  procura  em

aperfeiçoamento do que está sendo medido (TAKASHINA & FLORES, 1999).

Quando aplicado à Gestão Pública,  são instrumentos de gestão das atividades de

monitoramento e avaliação. Os indicadores permitem o acompanhamento, por meio dos

modelos, das Políticas Públicas, Programas, Projetos e das Organizações identificando

melhorias, indicando as correções necessárias e as necessidades de mudança. Portanto

os  modelos  e  seus  indicadores  podem  ser  visualizados  como  uma  forma  de

representação  da  realidade  medida  e  a  possibilidade  de  acompanhamento  das

informações por meio da medida objetiva utilizada na construção desses indicadores. Os

indicadores não devem ser vistos apenas como números, pois foram produzidos com

propósitos definidos, critérios de avaliação. Então, devem ser utilizados para medir e

gerir  o  desempenho,  servir  de  embasamento  para  processos  de  tomada  de  decisão,

melhoria contínua, planejamento, controle do desempenho e permitir a comparação de

desempenho (Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, 2009).

Para  o  Ministério  do  Planejamento  Orçamento  e  Gestão  (MP),  no  caso  da

Administração Pública,  pode ser  feita  a  seguinte  separação:  nível  macro (Governo),

nível  meso  (política  pública  ou  setor  de  governo),  nível  meso-micro  (redes  de

organizações),  nível  micro  (organizações)  e  nível  nano  (unidade  de  organização).

Dentro  de  cada  nível  é  possível,  também,  estabelecer  dois  objetivos  principais:  O

Esforço, que é visualizado como economicidade, execução, excelência; e o Resultado,

que é dividido em eficiência, eficácia e efetividade Os itens são definidos a seguir.

 Economicidade – está ligado à melhor obtenção e uso dos recursos;

 Execução – refere-se à completude dos processos constantes, por exemplo,

no PPA;

 Excelência – faz referência aos padrões de qualidade para a realização dos

processos e sua possível melhoria;

 Eficiência – é a relação entre os produtos/serviços gerados a partir de certa

quantidade de insumos disponíveis;
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 Eficácia – é a quantidade e qualidade dos produtos e serviços entregues;

 Efetividade  –  é  o  impacto  que  certa  atividade  gera,  estando intimamente

vinculada ao valor agregado ao usuário.

Por este modelo busca-se aperfeiçoar o desempenho atuando em toda a cadeia de

valor,  não  privilegiando  uma  dimensão  em  detrimento  de  outra(s).  Assim  busca-se

balancear essas dimensões, observando que privilegiar um pode gerar resultados pouco

positivos, ou mesmo negativo à organização como um todo.

A  Figura  3 mostra  um fluxograma de  criação  de  indicadores  de  acordo  com o

manual do MP (2009).

Figura 3: Passos para a construção de Indicadores do MP

Autor: Adaptado do MP (2009)

Segundo  o  Manual  do  MP (2009)  os  critérios  centrais  para  a  formulação  dos

indicadores são:

1. Que  os  dados  sejam  bem  selecionados  ou  que  tenham  importância

estratégica;
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2. Que sejam simples, claros, fáceis de ler e de comunicar;

3. Que  representem  bem  o  processo  que  visem  representar,  que  sejam

confiáveis  nessa  função  e  também que  sejam sensíveis  às  mudanças  que

ocorrem;

4. Que  sejam  investigativos,  permitindo  fácil  análise,  registro,  retenção  da

informação e tomada de decisão a partir deles;

5. Que  sejam facilmente  comparáveis  com referências  externas  ou  internas,

bem como com fontes históricas;

6. Que sejam estáveis, ou seja, o procedimento que os geram seja de forma

sistemática e constante, sem grandes alterações e complexidades;

7. Que sejam projetados para sem factíveis e economicamente viáveis.

Os indicadores também precisam de uma fórmula geradora e a definição do porque

estão  sendo feitos,  sendo utilizados para  saber  o que  está  sendo calculado e  como,

permitindo clareza com as dimensões a  serem avaliadas.  As fórmulas e os motivos,

permitem que os indicadores sejam facilmente lidos, interpretados, e aptos a fornecer

subsídios para o processo de tomada de decisão.

Após estabelecer as fórmulas e as fontes de dados, devem ser estabelecidas as metas,

ou seja,  uma expressão que  visa um ponto a  se  almejar,  ponto  que permita  que se

alcancem os objetivos inicialmente estabelecidos. Essas metas devem ser alcançáveis,

desafiadoras,  diretas,  negociáveis,  fundamentadas  em séries  históricas,  tendências  e

benchmark.

Alguns desses critérios dos Indicadores, também podem dar suporte aos FCS, sendo

eles:  Importância  da  característica  do  projeto;  Simplicidade  e  Clareza,  em  que  a

compreensão  do  projeto  está  de  fácil  entendimento  para  todos  os  envolvidos;

Abrangência,  onde  é  visto  o  impacto  que  o  projeto  gerará  a  Organização;

Rastreabilidade e Acessibilidade, nos quais a informação deve ser tratada para que seja

de fácil manutenção, uso e disponibilidade; Baixo custo de obtenção, no qual o processo

de obter ou manter esses indicadores não seja caro ou muito difícil (TAKASHINA &

FLORES, 1999).

A seguir serão apresentados alguns dos artigos utilizados para embasar a pesquisa.
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2.8.  ESTUDOS ENCONTRADOS CONSIDERADOS MAIS RELEVANTES

Neste tópico serão apresentados alguns artigos que trazem aplicação e resultados

sobre Gestão de Projetos que vão servir de insumo para o Estudo de Caso.

2.8.1. Artigo 1 : Relação entre Project Management Methodology(PMM) e Sucesso

de Projetos em diferentes Contextos de Governança de Projeto

Joslin e Muller (2015) fazem um tratamento quantitativo através de questionários

enviados por uma seleção cruzada feita com gerentes de projeto cadastrados pelo PMI e

que trabalham no mundo todo buscando a relação entre Metodologia de Gerenciamento

de Projetos  e  o  Sucesso dos  Projetos  e  o  impacto da  governança  de projetos  nessa

relação. A aplicação resultou em 254 questionários com respostas completas.

Eles propõem duas hipóteses, cada dividida em mais três sub-hipóteses:

1. Há uma relação positiva entre um PMM (Project Management Methodology)

e sucesso de projetos

a. Há  uma  relação  positiva  entre  um  conjunto  compreensivo  de

elementos de PMM e sucesso de projeto;

b. Há uma relação positiva entre suplementar elementos faltantes de um

PMM e sucesso de projeto;

c. Há uma relação positiva entre aplicar elementos relevantes de PMM e

sucesso de projeto.

2. A relação entre PMM do projeto e o sucesso de projeto é moderado pela

Governança de Projetos

a. O impacto de um conjunto compreensivo de elementos de PMM nos

projetos é moderado pela Governança de Projetos;

b. O impacto de suplementar elementos faltantes de PMM no sucesso de

projetos é moderado pela Governança de Projetos;

c. O impacto de aplicar elementos relevantes de PMM no sucesso de

projetos é moderado pela Governança de Projetos.

O resultado encontrado é de que a primeira hipótese e suas sub-hipóteses são todas

verdadeiras,  resultando  em  que  um  PMM  está  diretamente  ligado  ao  Sucesso  de
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Projetos.  Já para a segunda hipótese,  ela só foi parcialmente suportada,  indicando a

necessidade de novas investigações. 

Uma das conclusões é de que não é o uso de uma PMM que leva ao sucesso de

projeto, mas sim a experiência no uso de uma PMM e a habilidade de adaptá-lo ao

contexto do projeto é que faz a ligação com o sucesso do projeto (FORTUNE e WHITE,

2006,  apud  JOSLIN E MULLER,  2015;  SHENHAR et  al.  2002b,  apud JOSLIN E

MULLER,  2015),  assim o entendimento  da  Governança  da  Organização é  parte  do

posicionamento contextual em como se aplicar a PMM.

2.8.2. Artigo 2: Adoção de Práticas de Gerenciamento de Projetos: O Impacto em

Desenvolvimento de Projetos em Organizações Não-Governamentais

Golini  et  al.  (2014)  tratam  da  influência  que  a  aplicação  de  ferramentas  de

Gerenciamento de Projetos têm sobre a influência que o projeto vem a exercer, tanto

internamente às Organizações Não-Governamentais, que não são visadas para a geração

de lucro,  quanto externas a  elas,  como o impacto sobre as comunidades em que os

projetos são realizados.

A pesquisa foi de cunho quantitativo, com 496 respostas úteis para análise e esta foi

feita foi em termos de Desempenho de Projetos da seguinte forma:

Desempenho Interno dos Projetos: Se ater ao orçamento; Obedecer ao cronograma;

Obedecer à qualidade

Desempenho  Externo  dos  projetos:  Projeto  ter  impacto  de  longo  tempo;

Envolvimento dos Interessados nos Projetos (comunidades); Estender a propriedade do

projeto para a comunidade local;  Monitoramento e relato aos  stakeholders;  Sustento

econômico após o fim do projeto; Satisfação da comunidade local com o projeto.

Como  método  de  análise  as  ferramentas  de  Gerenciamento  de  Projetos  foram

divididas  em  quatro  Estágios,  e  o  modelo  apoia  a  hipótese  de  que  a  adoção  das

ferramentas são feitas em progressão e que há um escalonamento entre estes estágios, e

que para ir do Estágio 1 para o segundo, deve haver uma assimilação das ferramentas do

primeiro e assim por diante. As ferramentas são:

 Estágio 1 – ferramentas:

o Relatórios de Progresso

o Quadro lógico de atividades
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 Estágio 2

o Contabilidade de custos

o Diagrama de GANTT e cronograma de projetos

o Gerenciamento e análise de riscos

 Estágio 3

o Planos de comunicação

o Estrutura de Quadro organizacional

o Planejamento de marcos

o Matriz de stakeholders

o Gerenciamento de escopo

o Alocação contingencial

o Matriz de responsabilidade

 Estágio 4

o Work Breackdown Structure (WBS, Estrutura Analítica do Projeto)

o Caminho crítico (CPM)

o Registro de Problemas

o Sistema de gerenciamento de valor agregado (EVMS)

O tratamento dos dados foi realizado de duas formas, uma visualizando apenas o

desempenho interno e a outra apenas o externo à organização. Quanto ao desempenho

interno a ela, há uma grande melhora ao se chegar à adoção do segundo conjunto de

ferramentas,  entretanto  a  adoção  de  nenhum  outro  conjunto  gera  uma  melhora

expressiva do desempenho interno,  além deste.  Já para o desempenho externo,  essa

melhora expressiva só acontece após a adoção do terceiro conjunto ferramental, não

havendo expressividade no desempenho em nenhum outro momento.

As conclusões tiradas deste artigo são que a análise por estágios mostra uma grande

relação com a Maturidade na Gestão de Projetos em que a organização se encontra e

que saltos graduais são obtidos na adoção de certas ferramentas. Outra observação feita

é que o WBS e o CPM são, ambas, ferramentas avançadas de gestão e que estão no

estágio 4, mas que poderiam beneficiar grandemente as organizações se adotadas em

estágios mais cedo em suas  gestões de Projeto.  Outra  conclusão é  que Gerentes  de
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Projeto que adotem uma quantidade maior de ferramentas tem maior chance de alcançar

maior desempenho, tanto interna quanto externa, assim é necessário que as organizações

invistam mais nestes métodos.

2.8.3. Artigo 3: Impacto dos modelos de referência e maturidade no gerenciamento

de projetos: Estudo exploratório em projetos de tecnologia da informação

Berssaneti et al. (2012) fazem uma pesquisa quantitativa realizando um questionário

com 51 profissionais de empresas de Tecnologia da Informação, buscando analisar o

impacto que o grau de maturidade organizacional em Gestão de Projetos e a adoção de

metodologias de Gestão de Projetos sobre o sucesso nas organizações.

O artigo expõe uma abordagem em maturidade de Gestão de Projetos dividindo essa

maturidade em cinco níveis, em que o nível 1corresponde aos conhecimentos básicos

(linguagem comum), o nível 2à definição dos processos (processos comuns), nível 3 ao

controle dos processos (Metodologia singular), o nível 4 com a melhoria dos processos

(benchmarking), nível 5 é a melhoria contínua.

O Estudo formulou 4 hipóteses

 Primeira: Não existe relação entre a fase de maturidade do nível 2 do Project

Management Maturity Model (PMMM) e o sucesso de projetos de TI.

 Segunda: Não existe relação entre a adoção de um modelo de referência e o

sucesso de projetos de TI.

 Terceira:  Não  existe  relação  entre  a  adoção  do  modelo  de  Capability

Maturity Model Integration (CMM/CMMI) e o sucesso de projetos de TI.

 Quarta: Não existe relação entre a adoção do modelo PMBOK e o sucesso de

projetos de TI.

Berssaneti et al. (2012) coloca como resultado que as hipóteses 2 e 3 não obtiverem

significância  estatística  para  se  sustentarem qualquer  análise,  já  as  hipóteses  1  e  4

obtiveram relevância estatística em uma de suas subdivisões, podendo ser concluídas

como falsas as hipóteses colocadas inicialmente, sendo:

1ª hipótese– Não existe relação entre a fase de maturidade do nível 2 do PMMM e o

atendimento às demandas dos Stakeholders nos projetos de TI.

4ª  hipótese  –  Não  existe  relação  entre  a  adoção  do  modelo  de  PMBOK  e  o

atendimento das demandas dos Stakeholders nos projetos de TI.
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Com  esses  resultados  há  a  indicação  de  que  organizações  maduras  garantem o

sucesso parcial de seus projetos atendendo às demandas dos Stakeholders nos projetos

de TI. E que a adoção do modelo do PMBOK agregaria ao sucesso dos projetos de TI. E

concluem que empresas que possuem um maior grau de maturidade conseguem atender

melhor às necessidades de seus clientes e com maior eficácia.

2.8.4 Artigo 4: Especificações de uma plataforma de gerenciamento de projetos

espaciais

Barbosa e Azevedo (2012) propõem neste artigo tratar da busca de uma plataforma

de  software  que  supra  as  necessidades  exigidas  quando  se  trabalha  com  projetos

espaciais.   É  comum  haver  softwares  que  ajudem  o  gerente  de  projeto  a  manter

atualizados todos os projetos e o andamento destes projetos, acompanhando todas as

atividades importantes a serem executadas durante o ciclo de vida do projeto.

Este artigo coloca que a The European Space Agency (ESA) define padrões muito

específicos  que  todos  os  projetos  espaciais  devam  seguir  e  que  as  plataformas

informatizadas devem seguir nestes mesmos padrões.

Quando  à  plataforma,  ela  deve  fornecer  a  todos  os  usuários,  do  time  de

desenvolvimento de projetos,  uma sobre visão de diferentes áreas  de projetos  como

Cronograma, documentos, reuniões, dados financeiros, fases e monitoramento de riscos,

havendo também para cada usuário uma área pessoal para acompanhamento de todas as

suas atividades de cada projeto.

Quanto aos projetos, é colocado que cada projeto é essencial para a estratégia da

organização, eles representam os meios para qual a estratégia é aplicada,  sendo eles

divididos em fases decisivas, em que cada uma é completa por um conjunto de entregas

e revisões, para saber se o projeto deve continuar para a próxima fase, ou se é necessário

corrigir erros.

Existem padrões de sistemas de processos de engenharia, que definem trajetos para o

desenvolvimento  de  sistemas  comerciais,  governamentais,  militares  e  de  aplicações

espaciais, a European Cooperation for Space Standardization (ECSS) é um guia, sendo

formado pela cooperação entre ESA, agências espaciais nacionais e a indústria Europeia

produzido com o intuito de desenvolver e manter padrões comuns para todos os projetos

espaciais.

Os padrões definidos pela ECSS são divididos em 6 tópicos:
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 Planejamento  e  Implementação  de  projetos  –  descreve  as  fases  em cada

projeto por definir tarefas principais e marcos para cada fase.

 Organização  e  condução  de  revisões  –  identifica  as  saídas  e  atividades

necessárias para completar a revisão do processo.

 Gerenciamento  da estrutura  e  da informação –  define  quais  os  processos

devem ser registrados e todas as características físicas e técnicas do produto,

comparando ao seu design e requisitos operacionais, e também especifica

que toda a informação referente a um projeto espacial deve ser guardada em

formato digital  e colocada de forma acessível por todos os envolvidos no

desenvolvimento do projeto.

 Gerenciamento  de  custo  e  cronograma  –  define  uma  linha  base  para  o

planejamento e as despesas de um projeto, tem o intuito principal de medir

corretamente as aquisições, despesas e recursos, bem como destacar qualquer

desvio e propor reações corretivas que devam ser feitas.

 Gerenciamento de Riscos – tem o objetivo principal de identificar, acessar,

reduzir,  aceitar  e  controlar  os  riscos  de  um  projeto  espacial  de  forma

sistemática,  proativa,  compreensiva  e  de  maneira  econômica,  levando em

conta as limitações técnicas e de custo do projeto.

 Suporte Logístico integrado – visa à coordenação, por todo o ciclo de vida do

projeto, das atividades e recursos envolvidos na preparação e otimização do

sistema de suporte, garantindo o menor custo possível em todo o ciclo de

vida do projeto, de acordo com os requisitos e riscos operacionais

Além disso, algumas plataformas que suprem esses requisitos são:

Plataforma  Teamwork –  possui  integração  com  o  Microsoft  Project,

acompanhamento de problemas,  quadro de mensagens,  gerenciamento de reuniões  e

cronograma

Plataforma baseada na rede  AceProject – possui uma série de áreas de gestão de

projetos como gerenciamento de tarefas, cronograma, gráficos de Gantt, gerenciamento

de gastos, relatórios de acompanhamento financeiro, sistema de compartilhamento de

documentos, acompanhamento de tempo e relatórios

Os requisitos a serem preenchidos para uma plataforma de projetos espaciais são

divididos em diferentes áreas:
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 Requisitos de reunião

 Requisitos de cronograma

 Requisitos financeiros

 Requisitos de faseamento de projetos

 Requisitos de gerenciamento de riscos

 Requisitos de documentos

 Requisitos de usuários

 Requisitos de gerente de projeto

Este capítulo fecha os tópicos necessários para a contextualização do tema abordado,

o  ambiente  em  que  a  AEB  se  encontra  envolvida  e  apresenta  alguns  estudos  que

desenvolveram o uso de gestão de projetos.

O próximo capítulo apresenta a metodologia utilizada para o desenvolvimento do

trabalho.
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3. METODOLOGIA

A metodologia da pesquisa busca dizer quais serão as regras, caminhos, processos

para  se  realizar  uma  pesquisa,  permitindo  assim  a  sua  reprodutibilidade,  caso  haja

necessidade futura (TARTUCE, 2006 apud GERHARDT, 2009).

A pesquisa é um procedimento lógico e linear que busca proporcionar respostas a

perguntas inicialmente formuladas. O procedimento de pesquisa pode ser dividido em

diversas fases, desde a apresentação do objetivo até o desenvolvimento das soluções,

seus resultados e necessidade de trabalhos futuros. E para realização da pesquisa não

basta ter a vontade do pesquisador, é necessário ter o conhecimento sobre o assunto que

se  vai  pesquisar,  além de  que  em vários  casos  é  necessário  ter  recursos  humanos,

materiais e financeiros. Dessa forma ao elaborar um projeto de pesquisa é necessário

levar em consideração as limitações do próprio pesquisador ou pesquisadores. (GIL,

2007 apud GERHARDT, 2009)

O universo da pesquisa é a Agência Espacial  Brasileira, portanto esta pesquisa é

caracterizada como um estudo de caso. Foi realizada uma entrevista com um gestor –

um dos diretores da AEB –, e a coleta de informações se deu também pela observação

“in loco” e consultas aos documentos da organização.

Este  trabalho  é  caracterizado  como  uma  pesquisa  aplicada,  buscando-se  gerar

conhecimento dirigido à solução de problemas específicos através da construção de uma

pesquisa  Descritiva  e  Causal,  onde  são  apresentadas  as  características  atuais  de

funcionamento da AEB e verificado situações semelhantes através de  papers e outros

trabalhos  científicos,  relativos  à  gestão  de  projetos  e  como eles  poderiam servir  de

benchmarking para Agência Espacial Brasileira. 

O  trabalho  terá  uma  abordagem  qualitativa,  exploratória,  na  qual  não  há  a

preocupação de que as variáveis estudadas tenham significados numéricos (quantidade,

porcentagem, estatística e etc.) e sim a busca da compreensão de uma situação, no caso

estudado, o de uma organização, buscando-se explicar o que precisa ou pode ser feito,

sem  necessariamente  entrar  em  dados  numéricos  que  venham  a  apoiar  a  pesquisa

(GERHARDT, 2009). 

A estratégia deste trabalho é um estudo de caso de uma entidade bem definida, a

AEB, visando conhecer a situação atual da gestão de projetos sem intervir no momento

da  tomada  de  conhecimento  para  conhecer  uma forma coerente,  o  objeto  estudado

(FONSECA, 2002). Esta estratégia foi apoiada por uma pesquisa fundamental por meio
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de livros, de artigos, de relatórios, de documentos oficiais, entre outros, em que foram

investigadas diferentes abordagens de gestão de projetos e possíveis recomendações na

AEB. A partir deste levantamento este trabalho tem como objetivo oferecer alternativas

de  solução  do  problema  e  gerar  um  feedback  à  instituição  através  da  análise  de

resultados obtidos em outros estudos.

A técnica de pesquisa escolhida,  dado a sua simplicidade,  e também por ser um

trabalho qualitativo, foi a de entrevista semiestruturada com um gestor da AEB, além da

observação direta e passiva do funcionamento da agência, da exploração de documentos

oficiais  da AEB, da participação em reuniões de gestão e tomada de decisão.  Essas

observações diretas e passivas ocorrem pelo fato do pesquisador atuar na organização

gerando  relatórios  de  acompanhamento  de  projetos,  de  processos,  de  orçamentos,

tempos  de  projetos  e  também  da  acessibilidade  que  possui  em  reuniões  dessas

temáticas.

A realização do trabalho foi feita da seguinte forma:

i. Pesquisa de bibliografia relacionada ao tema de Gestão de Projetos,  Sucesso,

Indicadores, Fatores Críticos de sucesso;

ii. Elaboração de uma entrevista semiestruturada;

iii. Busca  de  documentos  da  organização  para  fundamentar  melhor  a  base  do

trabalho;

iv. Aplicação da entrevista a um gestor da Organização;

v. Verificação das respostas com relação à teoria estudada;

vi. Proposta  de  recomendação  da  utilização  de  uma  gestão  de  projetos  mais

estruturada na AEB;

A entrevista semi-estruturada se encontra no apêndice A deste documento.

O  capítulo  seguinte  apresenta  o  estudo  de  caso  da  AEB,  ressalta  o  seu

funcionamento, sua estrutura organizacional e o resultado da pesquisa.
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4. ESTUDO DE CASO: A AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA

Neste capítulo é apresentado o Estudo de caso, Agência Espacial Brasileira (AEB),

sua forma de criação, estrutura funcional, organograma geral e sua função como Órgão

Público  de  estímulo  ao  desenvolvimento  de  atividades  que  promovem  autonomia

espacial ao Brasil e algumas das propostas discutidas internamente com a finalidade de

melhorar sua proposta de agregar valor ao Brasil.

4.1. APRESENTAÇÃO DA AEB

A AEB, criada pela lei 8.854 de 10 de Fevereiro de 1994, é uma Autarquia federal,

criada com a responsabilidade de formular e coordenar a Política Espacial Brasileira.

Está vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI – e ela tem

dado  continuidade  aos  empreendimentos  brasileiros  realizados  desde  1961  para  a

promoção da autonomia do Setor Espacial.

A Agência possui atribuições dadas pelo Artigo 3º da mesma lei,  que dá à AEB

diversas  competências  que  formam sua  missão,  sua  razão  de  ser,  porém não  estão

definidos  seus  valores  e  nem  sua  visão  para  o  futuro.  Entretanto,  possui  valores,

objetivos e metas para o futuro definidos informalmente por meios como o Programa

Nacional de Atividades Espaciais (PNAE, 2012-2021), Plano Plurianual (PPA, 2011-

2015), os Planos Orçamentários (PO) e os projetos de que participa.

A  organização  e  a  execução  das  atividades  espaciais  são  feitas  pelo  Sistema

Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (SINDAE), criado pelo Decreto

nº 1953, de 10 de julho de 1996, em que a AEB é seu órgão central e responsável pela

coordenação geral.

Entre alguns dos Órgãos que compõe o SINDAE, ver  Figura 4, estão o Instituto

Nacional  de  Pesquisas  Espaciais  (INPE),  do  Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e

Inovação (MCTI), e o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) do

Comando  da  Aeronáutica  (ComAer)  que  é  do  Ministério  da  Defesa  (MD).  São

responsáveis  pela  execução  ou pelo  financiamento,  no  caso  do  MD,  dos  principais

projetos e atividades estratégicas do PNAE.

É uma Autarquia Federal, de atuação civil, com o objetivo principal de fomentar e

gerenciar projetos de desenvolvimento, aplicação e uso da área espacial.
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Figura 4: SINDAE

Fonte: Sítio da AEB

O desenvolvimento  e  a  expansão  do  Programa  Espacial  dependem de  parcerias

nacionais firmadas com ministérios, secretarias e outras agências que possam financiar

os projetos de seu interesse. As parcerias internacionais também são essenciais para o

compartilhamento dos altos custos e riscos de desenvolvimento. Há parcerias com a

Ucrânia – no projeto do Alcântara Cyclone Space (ACS) –, parceira com a Argentina –

no projeto do SABIA-Mar –, parceria com a China – nos projetos da série CBERS.

Parcerias  são  formas  de  redução dos  custos,  do  tempo  e  dos  riscos  associados  aos

processos de desenvolvimento dos projetos e de desenvolvimento de conhecimento e

capital  humano.  Esses  projetos  estão  previstos  no  PNAE  (2012-2021).  Outras

possibilidades de projetos são os de Parcerias Publico-Privadas, a AEB entra como um

agente  que  coordena  essas  parcerias,  os  projetos  envolvem  escolas,  Universidades,

centros de pesquisa. 

Possui  uma  estrutura  hierárquica  bem  definida  de  Presidência  e  seus  Órgãos

assistentes e as Diretorias, como mostrado na Figura 5.
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Figura 5: Organograma da AEB

Fonte: Sítio da AEB

De acordo com a Lei  8.854 de 1994,  a AEB atua como presidente do conselho

superior,  ele  define as  prioridades  dos  projetos  a  serem executados,  e  o  conselho é

ligado  diretamente  à  Presidência  da  AEB.  Assessorando  a  Presidência  há  outros

departamentos.  Abaixo  da  Presidência  estão  as  diretorias,  divididas  em  áreas

estratégicas de operação, que são:

 Diretoria de Transporte Espacial e Licenciamento (DTEL);

 Diretoria de Satélites, Aplicações e Desenvolvimento (DSAD);

 Diretoria de Políticas Espacial e Investimentos Estratégicos (DPEI); e

 Diretoria de Planejamento, Orçamento e Administração (DPOA).

O próximo tópico apresenta o que vêm sendo feito na AEB com a finalidade de

melhorar seu desempenho.
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4.1. DIAGNÓSTICO DA AEB COM RELAÇÃO À SUA GESTÃO

Na Agência Espacial há uma movimentação em algumas diretorias – DSAD e DPEI

– para que haja uma melhor governança da Agência, pois é uma visão exigida de todo o

setor público (GESPÚBLICA, 2014) – melhor administração, melhor transparência dos

gastos,  melhor  uso  do  orçamento  disponível,  melhor  acompanhamento  dos  projetos

desenvolvidos.

São principalmente três os processos de melhoria de Governança: Estruturação de

Indicadores (Futron), utilização de uma plataforma de  Business Intelligence(BI) como

um Sistema de Apoio à Decisão (SAD), e também um Roadmap, que com o uso de um

BI, visa coordenar um objetivo futuro através de objetivos menores, juntando os atores

de cada projeto por essa ferramenta.

A atuação da AEB ocorre quando o Estado percebe uma necessidade, problema, ou

política pública que precisa atender, e a AEB atua quando é percebido que projetos de

acesso  ao  espaço  podem  suprir  essas  necessidades  observadas  pelo  Governo.  Por

conseguinte, criam-se Propostas de Missões (são possíveis projetos que solucionariam

alguns  desses  problemas  ou  ajudam  algumas  dessas  políticas  públicas)  e  a  AEB

coordena ou fomenta esses projetos.

Quando  são  formados  alguns  conjuntos  de  propostas  com  soluções  de  cunho

Espacial, elas então passam pelo Conselho Superior da AEB que geram e atualizam o

PNAE, documento que possui vida útil estimada de 10 anos, porém tem sido atualizado

com maior frequência, dado à rápida evolução da tecnologia, dos sistemas embarcados e

das necessidades. 

Paralelamente ao PNAE há o PPA, com vigência de 4 anos.  Ele estabelece uma

relação  bidirecional  com o  PNAE,  atualizando  e  sendo  atualizado  por  ele.  O  PPA

delimita um teto de investimento (orçamento máximo que será disponibilizado) ao setor

espacial, objetivos e metas gerais a serem alcançadas nos próximos 4 anos. O PPA a

cada ano deve ser traduzido num Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), este por

sua  vez  torna-se  uma Lei  Orçamentária  Anual  (LOA),  que  também vai  possuir  um

orçamento, devendo ser um parcial do máximo definido no PPA. Seus objetivos e metas

são baseados no PPA e voltados para o período de execução de um ano. Um diagrama

dessas atividades listadas pode ser visto na Figura 6.

i. Lacunas percebidas pelo governo

ii. Elaboração de propostas de missões
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iii. Aprovação das propostas pelo Conselho Superior da AEB

iv. Atualização  do  PNAE  pelo  Conselho  Superior  (Documento  que  define

pontos ou projetos prioritários a serem feitos).

v. PPA e PNAE possuem relação bidirecional de atualização dos projetos, onde

mudanças em um devem ser consideradas no outro;

vi. Definição  dos  investimentos  anuais  (LOA),  a  partir  do  PPA com  seus

respectivos  gastos  e  pontos  de  verificação  para  poder  acompanhar  o

andamento desses projetos ou processos.

vii. Acompanhamento de todos os gastos relacionados ao desenvolvimento civil

do  setor  espacial  pela  AEB  e  respectiva  redistribuição  dos  valores

orçamentários (Através  do Termo de Execução Descentralizada – TED, a

AEB faz essas transferências para instituições de pesquisa que são parceiras),

assim como também atua diretamente no desenvolvimento fim dos projetos

(Paralelo com o 8)

viii. Acompanhamento efetivo dos desenvolvimentos ocorridos no ano. (Feito em

paralelo com o 7).

ix. Elaboração  de  relatórios  sobre  o  acompanhamento  feito  e  também  a

atualização dos projetos.

x. Prestação de contas dos gastos realizados aos órgãos de fiscalização (TCU,

CGU, PPA, SIGMCT, entre outros)

xi. Fechamento/Fiscalização  do  ano  fiscal,  a  verificação  da  aderência  dos

projetos  à  LOA e  verificação  dos  indicadores  previstos  no  PPA (IPSEN,

Futron e Número de Imagens vendidas) em seus valores anuais.

xii. Finalização do Período de quatro anos, verificação da aderência dos projetos

ao PPA e consolidação dos orçamentos utilizados para o fechamento do PPA

e a confecção do novo.
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Figura 6: Fluxograma de Elaboração dos Projetos Espaciais

Fonte: o Autor

41



Anualmente  a  Futron,  empresa  Estadunidense  de  pesquisa,  publica  um  relatório

comparando 15 países por meio de vários indicadores ligados ao desenvolvimento Espacial

que cada um dos países pesquisados possui, gerando um índice de competitividade destes

países, o próximo item apresenta os Indicadores Futron.

4.1.1. Indicadores Futron

A Futron é uma empresa criada em 1986 com o propósito de fornecer inovadoras soluções

em decisões gerenciais. Desde 2007 vem criando o Futron's Space Competitiveness Index

(SCI),  que  é  um  índice  de  competitividade  espacial,  em  que  no  ano  de  2013  forram

comparados  dez  países  e  o  Brasil  ocupou  a  décima  posição  no  cenário  dos  maiores

competidores e em 2014 ao serem contemplado mais cinco países, passou para a posição de

décimo primeiro. 

Os países citados são: África do Sul, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Estados

Unidos,  Europa  (como  um  conjunto),  Índia,  Iran,  Israel,  Japão,  Coréia  do  Sul,  Rússia,

Ucrânia.

Esse índice promove uma comparação entre  os países analisados,  e também apresenta

informações  sobre  a  Indústria  Espacial,  futuras  tendências  emergentes,  desafios  e

oportunidades de cada país.

Os indicadores formam uma pontuação que quando somados geram valores entre 0 e 100

pontos, e do total de pontos há as seguintes proporções:

 Governamentais (Peso de 40%): 

o Política Espacial e Suporte à inovação (25%);

o Gastos civis e militares (15%).

 Recursos Humanos (Peso de 20%):

o Recursos Humanos Disponíveis (10%);

o Uso e confiança (8%);

o Interesse da Sociedade Civil (2%).

 Industrial (Peso de 40%):

o Capacidade de Manufatura (12%);

o Capacidade de Lançamento (13%);

o Força Corporativa e Financeira (13%).
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Como comparação, os Estados Unidos possuem a primeira posição com uma pontuação

total de 90,8 e o Brasil em décimo primeiro com uma pontuação total de 7,42.

A AEB (especificamente a Diretoria de Políticas Espaciais e Investimentos Estratégicos,

DPEI) contratou uma consultoria externa que visa elaborar um trabalho de estruturação de

Indicadores que possam ser utilizados pela AEB como forma de controle e acompanhamento

dos projetos no Brasil e do cenário externo através de benchmarking, para conhecer os líderes

no ranking e conhecer a situação dos países com pontuações próximas da do Brasil.

O  benchmarking  pode ser definido como um processo sistemático para avaliar práticas,

produtos e processos de trabalho de organizações que são reconhecidas como representantes

das melhores práticas, ou de processos internos com a finalidade de melhoria organizacional

(MELO, 2000).

Certas situações aplicadas a uma dada organização, empresa, ou mesmo Política Espacial

não necessariamente caberia a outros, exatamente pela diferenças. Lachman (2014) trata a

possibilidade de o benchmarking ser um processo não benéfico para uma organização, caso

haja  diferenças  como  fornecedores  não  próximos,  excesso  de  burocracia,  processos

dificultados por causa de legislação ou afins. Então ao buscar um benchmarking ou utilizar

indicadores usados internacionalmente e fornecidos por instituições de renome como os da

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), acabam sendo bons para

países desenvolvidos ou com maior grau de qualidade de vida de sua população, mas que a

aplicação desses indicadores pode não ser tão adequada de se aplicar em países que ainda têm

muito a desenvolver como um todo (KONDO, 1998).

O índice Futron quando destrinchado em áreas separadas como Governo, Capital Humano

e Indústria pode fornecer informações valiosas de benchmarking com relação aos países que

se  encontram próximo  ao  Brasil  em termos  das  notas  que  receberam no  SCI  e  também

apresenta as diferenças dos países que se encontram no topo da lista em relação aos países que

estão abaixo. 

De acordo com a Space Foundation (2014), o Brasil utilizou uma média de US$156,7

milhões, e seu vizinho superior – em termos de colocação no ranking da Futron –, Austrália,

teve um gasto de US$ 9 milhões, demonstrando que este país é colocado em uma posição

superior à do Brasil, mesmo possuindo um investimento consideravelmente menor. Possíveis

respostas  estariam  nas  áreas  de  recursos  humanos  mais  bem  desenvolvidos,  melhor

capacidade da indústria, foco em certas áreas de pesquisa, melhor apoio e gestão por parte do

governo. O ponto de vista extremo seria com relação aos EUA, que está em primeiro na lista

da Futron e gastou em 2014 uma média de US$ 41 Bilhões, colocando-o numa posição muito
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acima dos outros países. A Tabela 4 mostra um comparativo de recursos disponibilizados para

o desenvolvimento do setor espacial,

Tabela 4: Orçamento Investido no setor Espacial dos Países nos anos de 2013-2014

Países
Orçamento de 2013-2014 (em

milhões de US$)

Estados Unidos 41.257

Rússia 5.580

União Europeia 5.570

China 3.470

Japão 2.570

Índia 1.140

Canada 454,33

Coreia do Sul 208,11

Brasil 156,7

Ucrânia 151

Argentina 142

Cazaquistão 137

África do Sul 126

Indonésia 53

Israel 49

Nigéria 45

Malásia 39

Austrália 9

México 8

Paquistão 7

Peru 3
Fonte: Adaptado de The Space Foundation (2014)

Outra uso do SCI é que ele fornece informações, mesmo que não completas, dado o sigilo

que  ocorre  naturalmente  no  setor  espacial,  sobre  como  os  países  estão  levando  ou

desenvolvendo  os  pontos  analisados.  Por  exemplo,  a  Argentina,  pais  geograficamente

próximo, e também próximo na lista, possui um grande investimento na área de satélites, mas

peca em outras áreas. A AEB pode usar essa informação para saber como agir e como investir

na área de satélites, o benchmarking pode ser benéfico para o desenvolvimento do Brasil no

setor.

A estruturação  de  uma  plataforma  informatizada  de  Bussiness  Inteligence  (BI)  é,  de

acordo  com  a  IBM  (2007),  definida  como  sendo  processos,  tecnologias  e  ferramentas

necessárias para transformar dados em informações, as informações em conhecimento e os
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conhecimentos em planos para levar às ações que gerem negócios lucrativos. BI engloba data

warehousing,  análise de negócios e gerenciamento de conhecimento. Outra definição dada

pela IBM (2007) é de conhecimentos adquiridos sobre negócios através do uso de várias

tecnologias de hardwares e softwares que permitem organizações a transformarem dados em

informações processadas.

Com estes conceitos é possível ver a necessidade em ter um sistema que possa apoiar e

ajudar na tomada de decisões da agência, não auxiliando apenas nas decisões baseadas no

orçamento, mas sim como um todo – redução de tempos de confecção de relatórios, redução

de retrabalho, entre outros.
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4.2. ANÁLISE DA ENTREVISTA

Através de um questionário semiestruturado aplicado a um gestor da AEB foram coletadas

informações  sobre  conceitos  e  uso  de  Gestão  de  Projetos  na  AEB,  e  as  respostas  foram

compiladas  na  forma de  temas  e  são  apresentados  neste  tópico.  O formato  da  entrevista

encontra-se no apêndice A.

4.2.1.Ponto de vista de um gestor da AEB com relação às práticas de Gestão de Projetos

De acordo com o SINDAE,  a  AEB é  um órgão com função de  escolher,  fomentar  e

desenvolver  projetos  com a  finalidade  de  acesso  ao  Espaço.  O  SINDAE é  formado  por

diversos órgãos públicos e tem a AEB como órgão coordenador, os outros funcionam como

parceiros da AEB no desenvolvimento dos projetos Espaciais. Normalmente a AEB, através

da  construção  e  realização  de  um  contrato,  Termo  de  Execução  Descentralizada  (TED),

transfere o orçamento que lhe cabe a esses parceiros e, normalmente, são eles que realizam o

projeto.

A AEB gerenciava todo o desenvolvimento de um projeto, mas isso não é o comum, o

mais usual é que ela acompanhe esses projetos por meio de seus parceiros, coordenando quão

completo o projeto está, quanto que ele usou do orçamento disponível, ou seja, acaba sendo

um controle de mais alto nível, não entrando na parte de desenvolvimento.

A AEB não possui um corpo técnico grande o suficiente para que o acompanhamento dos

projetos seja feito pelas diretorias responsáveis, dessa forma o trabalho de acompanhamento

acontece por setores com funções diversas das de acompanhamento de projetos.

Em algumas situações, os contratos são realizados, mas os projetos – parte técnica – são os

institutos parceiros como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Instituto de

Aeronáutica e Espaço (IAE). A AEB disponibiliza o Orçamento e também acompanha outros

aspectos – formando uma triangulação nas relações –, como os de alguns fornecedores, sendo

o caso do CIBERS 3 e 4 um exemplo de que a AEB faz o contrato. Os institutos parceiros

realizam o desenvolvimento do satélite e a AEB faz o acompanhamento dos fornecedores. O

último projeto que teve seu gerenciamento pela AEB aconteceu no ano de 2002, que foi o da

Plataforma Multimissão, mas o INPE era o responsável técnico.

Então,  pela  forma  como  foi  concebida  e  estruturada  a  AEB,  ela  não  participa  do

gerenciamento  a  nível  operacional  e  tático,  mesmo  nos  contratos  em  que  possui

responsabilidade direta sobre os projetos, por ser quem os assina.
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A AEB não possui um PMO, mas quer implantá-lo. Foi realizado um concurso em 2014,

então espera-se um corpo técnico maior para ter condições de estabelecer um PMO, mas o

nível em que atuaria seria mais de acompanhamento e muito ligado à alta direção. Há um

experimento  sendo  feito  com  projetos  de  pequeno  porte  financiados  pela  Diretoria  de

Satélites, Aplicações e Desenvolvimento (DSAD) e realizados por bolsistas com o intuito de

construir  Nanosats  (são  “nano  satélites”,  satélites  de  pequenas  proporções,  com peso  de

poucos quilos (se comparados com um satélite comum que chega a quase duas toneladas) e

medidas padronizadas de 10cm x 10cm x 10cm ou algumas das suas proporções maiores, mas

ainda  proporcionais  a  essas  medidas  iniciais,  ou  seja,  múltiplos  de  10cm).  A AEB  está

aplicando  ferramentas  de  Gestão  de  Projetos  no  desenvolvimento  desses  nanosats.  O

desenvolvimento  dos  nanosats  na  AEB  está  servindo  de  projeto  piloto  na  aplicação  de

ferramentas de GP.

4.2.2. Análise do portfólio de projetos da AEB

O PNAE é um documento com diversos projetos que visam fornecer ao Brasil acesso ao

Espaço, o conjunto desses projetos forma um portfólio, e nele há projetos de desenvolvimento

de  satélites,  infraestrutura,  lançadores,  centros  de  lançamento,  entre  outros.  Como  um

documento que propõe o desenvolvimento de projetos, lhe faltam informações essenciais que

conectam os projetos às políticas públicas não havendo o motivo do desenvolvimento de tais

projetos, menção do arranjo industrial  necessário para o desenvolvimento dos projetos, de

qual governança utilizar, de qual o risco associado no desenvolvimento de cada projeto, de

como  eles  afetariam  o  Programa  Espacial.  A falta  de  informações  torna  o  documento

despreparado e incompleto, havendo a necessidade de um maior aprofundamento dele, mas

não é feito por falta de pessoal.

4.2.3. Gerenciamento de projetos da AEB

Seu controle acontece por intermédio dos coordenadores da AEB que mantêm contato

direto e frequente com os gerentes dos institutos parceiros, sendo estes os responsáveis diretos

pelos projetos.

O corpo técnico atual da AEB é formado por pessoas que já foram gerentes e possuem

grande  expertise sobre  determinados  assuntos,  quando estes  temas  são  apresentados  há  a

possibilidade de um coordenador da AEB atuar diretamente sobre o andamento de algum

projeto específico.
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4.2.4. Forma de gerenciamento da AEB:

Este tópico aborda as formas de gerenciamento de projetos da AEB quanto a:

Tempo:  Existem cronogramas  para  controle  das  atividades  a  serem desenvolvidas  nos

projetos,  e  estes  são  periodicamente  revisados.  Quando  os  TED  são  firmados,  eles

estabelecem quanto de recurso será passado, quais as metas; porém, formalmente não há uma

planilha de acompanhamento de projetos. Portanto existe a necessidade de se atualizar alguns

SIG em nível de governo como o Portal da Transparência, Siga Brasil, SIGMCT, mas que não

são suficientemente detalhados para poderem ser chamados de um sistema de gerenciamento

ou acompanhamento gerencial, estando muito aquém disso.

Custo e Orçamento: Com o TED, os Órgãos executores elaboram listas de gastos, com

suas margens de custos e esses dados são utilizados para a elaboração do PLOA, dessa forma

existe um tipo de planilha de custo para os projetos, mas são sempre desenvolvidos sem uma

metodologia específica.

Integração:  Não  existe  um  sistema  específico  informatizado  para  acompanhamento  e

controle de projetos, gerando muito retrabalho anualmente por não haver metodologias de

alimentação  dos  dados  necessários  à  construção  dos  indicadores,  dos  relatórios,  para  a

prestação de contas, para o acompanhamento do orçamento, entre outros.

Avaliação  de  desempenho:  Anualmente  há  uma  cobrança  dos  órgãos  públicos  de

fiscalização  com relação  aos  gastos  realizados  e  sua  forma  de  aplicação,  uma  forma  de

acompanhamento comum é por meio de indicadores, e a Controladoria Geral da União (CGU)

tem cobrado da administração pública uma melhor governança, e junto a essa cobrança da

governança  vem  os  indicadores,  tanto  institucionais  –  desempenho  interno  –  quanto

finalísticos – impacto dos projetos na sociedade. A AEB possui indicadores, contudo não são

em número suficiente para permitir uma boa avaliação de desempenho. Portanto, a AEB não

possui  um sistema de gestão que tem uma base de indicadores  para auxiliarem a gestão.

Assim, há o acompanhamento, não sendo sistemático nem completo.

Envolvimento dos  Stakeholders: A AEB está buscando integrar mais o desenvolvimento

de seus projetos com o envolvimento dos  Stakeholders. Alguns exemplos existentes são os

projetos do SABIA-Mar (Satélite Argentino-Brasileiro de Informações Ambientais), havendo

várias reuniões junto ao órgão responsável da Argentina,  e outro exemplo é o do SCDHI

(Satélite de Coleta de Dados Hídricos), que está sendo realizado junto à Agência Nacional de

Águas (ANA). Essas reuniões ajustam os desejos dos clientes – requisitos dos clientes – ao

desenvolvimento dos satélites.
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Valor  do  Projeto:  Há atualização  do  custo  do  projeto,  mas  as  atualizações  feitas  têm

limitações por falta de metodologias, da falta de um SIG melhor e mais atualizado, e de um

corpo especializado em acompanhamento de projetos como um PMO.

Apoio da Alta Diretoria: Como há poucos níveis hierárquicos na AEB, a Alta Diretoria

está sempre presente em diversas tomadas de decisão,  facilitando a troca de informações,

mudanças necessárias, alterações e atualizações nos projetos principais.

Comunicação entre os envolvidos no projeto: A comunicação que há dentro da AEB e com

os  institutos  parceiros  são  feitas  por  comunicações  oficiais  (Ofícios,  Memorandos,  entre

outros), de relatórios periódicos,  reuniões presenciais, acontecendo tanto na sede da AEB,

quanto  na  sede  de  desenvolvimento  dos  projetos,  como São José  dos  Campos,  sendo  as

comunicações realizadas com frequência.

Definição e controle do Orçamento: Como o orçamento é o controle mais cobrado pela

administração pública, a AEB considera a definição e o controle de seu orçamento uma de

suas tarefas principais. Anualmente é iniciado na AEB a formulação do orçamento e como ele

deve ser gasto,  essa formulação é enviada ao MCTI, para poder integrar o orçamento do

Ministério e ser enviado para a formulação do Projeto de LOA e depois ser transformado em

LOA. E a diretoria da AEB responsável pelo controle é a DPOA.

Definição e Controle do Cronograma: O controle do cronograma é feito anualmente para

se gerar os relatórios de acompanhamento pedidos pelo TCU e pela CGU, portanto não é um

controle tão intenso como o realizado para o orçamento, no entanto é buscado manter contato

frequente com os gerentes operacionais dos projetos.

Desempenho dos Fornecedores: Pelos contratos feitos através de TED a AEB transfere o

desenvolvimento  de  todo  o  projeto  para  os  institutos  parceiros,  essa  transferência  inclui

também o contato com os fornecedores,  todavia quando a gerencia  é  feita  pela  AEB e é

delegado apenas a execução do projeto para um instituto parceiro, é a AEB quem realiza o

contato com os fornecedores.

4.2.5. Projeto de sucesso na visão da AEB

O  Estado  possui  necessidades  em  Políticas  Públicas  ou  problemas.  Quando  existe  a

possibilidade de algumas dessas necessidades serem sanadas por meio de projetos espaciais o

sucesso  do  projeto  fica  vinculado  a  oferecer  uma  solução  ou  benefício  relativo  a  essas

necessidades. Assim, um projeto de sucesso é: chegar até a ponta de se ter um satélite em

órbita, cumprindo a sua missão de acordo com o que estava planejado (satélites são exemplos,

pois há vários tipos de projetos como de infraestrutura, desenvolvimento de lançamento de
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foguetes,  infraestrutura  de  recebimento  de  dados,  etc.).  O  critério  sucessos  pode  ser

considerado parcialmente no desenvolvimento do satélite. Quando há o desenvolvimento de

novas  tecnologias,  aperfeiçoamento  de  recursos  humanos,  e  outros,  eles  acabam  sendo

sucessos relativos. Essa maleabilidade permite ao projeto, mesmo ao falhar sua função final,

ser visto como sucesso, porque outros objetivos foram concluídos e são reconhecidos como

sucessos relativos.

4.2.6. Priorização dos Projetos na AEB

No programa brasileiro de desenvolvimento do Espaço, há um forte componente inercial,

que subsidia os projetos com fins de promover o acesso ao espaço. Esse componente inercial

faz com que os projetos priorizados sejam os mesmos desde o começo do Programa Espacial

Brasileiro, contudo, a continuidade dessa linha de projetos não impede que novos projetos

sejam incorporados e desenvolvidos apenas mostra que não são prioridade dado o orçamento

disponível, os recursos humanos e a indústria brasileira não preparada. Na medida em que

houver recursos, novos projetos serão incorporados. 

4.2.7. Realização de Benchmarking com outras organizações similares no mundo

A AEB já realizou benchmarking, mas comparava os órgãos parceiros, quem efetivamente

executava os projetos (INPE e IAE),ao invés de considerar as outras organizações de outros

países  que  também  desenvolviam  projetos  Espaciais.  No  momento  não  realiza  mais

benchmarking. A estrutura de funcionamento da AEB é diferente do funcionamento de outras

agências – estrutura dividida em um órgão que prioriza e está em contato com o Governo e

outros que realizam os projetos  –,  sendo seu funcionamento descentralizado,  funcionando

como um coordenador, enquanto outras organizações possuem a maior parte das funções de

coordenar  e desenvolver  os projetos interna a elas – um exemplo é a  NASA, que possui

orçamento  próprio  e  desenvolve  seus  projetos.  Essa  estrutura  descentralizada  dificulta  o

benchmarking da AEB com relação às outras Agências.

4.2.8. Análise de qualidade do projeto

Os projetos da AEB são de base tecnológica. Analisar a qualidade de produtos inovadores

é crucial  e  começa a ser feita antes do início do Projeto.  Na concepção dos projetos são

definidos parâmetros que definem o que o projeto deve fazer como e por quanto tempo deve

operar – paradigmas de definição do sucesso. A análise da qualidade é feita no momento da

concepção,  durante  a  criação  e  nos  testes.  Contudo,  como  não  é  a  AEB que  controla  a
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qualidade dos projetos, a análise da qualidade fica mais restrita aos executores, às concepções

iniciais do projeto e se nos testes ele continua operando normalmente.

Cumprir os requisitos de qualidade é atender os requisitos construtivos, de características

físicas,  de  prazo,  de  custos.  E  o  quesito  final  de  sucesso  é  o  produto  permanecer  em

funcionamento dentro do período estabelecido.

O  próximo  capítulo  tem  a  finalidade  de  apresentar  soluções  existentes  na  literatura,

estudadas e comprovadas em pesquisas científicas para serem propostas recomendações de

melhoria na aplicação da Gestão de Projetos à AEB.
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5.  RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS

DA AEB

Este trabalho busca a partir da entrevista realizada com um gestor da AEB, de observação

direta,  participação  em  reuniões,  de  análise  documentos,  apresentar  recomendações  de

melhorias no gerenciamento de projetos para a Agência. Por meio de estudos de artigos e

autores que tratam desta temática, entende-se que para um bom gerenciamento de projetos a

AEB a organização deve ter:

 Conhecimento dos seus Fatores Críticos de Sucesso;

 Escritório de Gerenciamento de Projetos (Project Management Office – PMO)

 Acompanhamento através de um SIG;

 Metodologia de priorização de Projetos;

Para um bom desenvolvimento de práticas de gestão de projetos é essencial saber o que é

sucesso e quais os principais fatores que compõem esse sucesso.

5.1 - 1ª ETAPA: Determinação dos Fatores Críticos de Sucesso

Ter  um  alinhamento  entre  a  estratégia  da  organização  com  os  projetos  realizados  é

fundamental  para  a  própria  organização,  como  para  os  projetos,  por  determinar  sua

continuidade ou não. Autores como Golini et al. (2014), Martins et al. (2005), Frej e Alencar

(2010) embasam essa ideia.

Por se tratar de uma organização pública é fundamental para o seu sucesso a prestação de

contas,  demonstrando ter  uma boa gestão de seu orçamento.  Na criação da Lei  do Plano

Plurianual, os gestores da AEB devem mandar para o Ministério do Planejamento, Gestão e

Orçamento  (MP)  a  forma  como  serão  aplicados  os  recursos  que  o  Poder  Executivo  lhe

conferiu para uso. Na sua formulação, é aconselhável que sejam colocados neste documento

quais projetos serão realizados, quando cada projeto será feito, e qual o custo estimado, áreas

que compreendem Custo,  Cronograma e  alinhamento  estratégico,  mostrando  algumas  das

áreas fundamentais para os Stakeholders.

Como  a  AEB  lida  com  projetos  realizados  em  outras  instituições  é  importante  que

estabelecer métodos de comunicação constantes e eficazes, pois a comunicação e a obtenção

de informações costumam estar entre as maiores dificuldades no gerenciamento de projetos.

Portanto,  podem-se  sugerir  alguns  pontos  fundamentais  para  um  órgão  público,  que

gerencia projetos à distância, ter como FCS:
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 Orçamento;

 Cronograma anual de andamento do projeto;

 Custo individual de cada projeto;

 Qual o papel que o projeto vai desempenhar para o Brasil;

 Determinação adequada das dificuldades que cada projeto pode enfrentar;

 Disponibilidade e qualidade das informações.

O próximo tópico busca sugerir uma forma de aplicar conceitos de Gestão de Projetos.

5.2 - 2ª ETAPA: Implantação de Melhores Práticas de Gerenciamento de Projetos

Com relação à Gestão de Projetos, observa-se que a AEB ainda não tem algo estruturado

e poderia apresentar melhorias.

Uma das  melhorias  propostas  é  a  adoção  de  algumas  ferramentas  de  GP,  mas  ficam

algumas  perguntas:  quais  adotar,  como  adotar,  em  quais  projetos  aplicar  as  ferramentas

escolhidas.

O PMO pode ser um elemento facilitador que ajuda a conduzir a cultura da organização

em direção ao melhor gerenciamento de projetos, sendo favorável no caso da AEB por esta ter

escassez de recursos,  dificuldade de priorização de projetos,  falhas relacionadas a atrasos,

entre outros.

A sistematização de implementação de uma gestão por projetos será baseada na ideia de

Crawford  feita  em três  níveis,  como pode ser  visto  na  Figura  7,  sendo o  primeiro  nível

aplicado a um único projeto. O segundo nível seria aplicado a projetos de uma determinada

área funcional. O terceiro nível estaria ligado à organização como um todo. Devendo esta

estrutura  ser  flexível,  em  que  possa  mudar  e  se  adaptar  de  acordo  com  a  necessidade

estratégica da organização e também com as mudanças governamentais que acontecem a cada

nova legislatura. 

A estrutura do PMO pode dar apoio à GP desde só manter e acompanhar uma ferramenta

como uma planilha de custos, até ter várias pessoas empenhadas e fazendo uso de todas as

ferramentas disponíveis que visem trazer benefícios à organização.
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Figura 7: Modelo de implantação de Melhores Práticas

Fonte: O autor, 2015

A sugestão é a implementação melhores práticas em três passos.

 Primeiro Passo:

Buscar um projeto em que a AEB poderia ter completa gerência, para poder ter maior

controle do que acontece. 

Na AEB há um grupo de pesquisadores que estão desenvolvendo Nanosats e adotando este

exemplo  do  projeto  de  Nanosats,  seria  aplicado  a  ele  a  proposta  de  primeiro  nível,  e  o

primeiro bloco de ferramentas colocado por Golini et al. (2014) – Relatórios de progresso e

quadro lógico de atividades, assim como acrescentar a ferramenta de Estrutura Analítica de

Projeto (WBS, do inglês) e da de Caminho Crítico (CPM, do inglês) do quarto bloco. Golini

et al. (2014), comenta em seu estudo que o primeiro e o quarto blocos não geram muito ganho

de  desempenho  no  gerenciamento  de  projetos,  mas  que  geram  ganho  de  maturidade  e

experiência no gerenciamento de projetos e que a aplicação da WBS e do CPM geram grandes

benefícios, pois o caminho crítico mostra com maior clareza os objetivos a serem buscados e

o WBS é fundamental para a correta definição das atividades e da conceituação dos projetos.

A Figura 8 mostra um esquemático a ser utilizado na aplicação de um PMO.
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 Segundo passo:

O Segundo Nível visa ampliar as ferramentas aprendidas para uma diretoria para todos os

projetos que ocorrem internamente à AEB, como mostra a Figura 8. A proposta do Segundo

Nível  teriam  certas  adaptações,  pois  a  AEB  não  se  encaixa  no  típico  papel  de  uma

organização comum por ter sua atuação dividida com diversos outros órgãos que agem como

parceiros.

Com o decorrer do projeto do Nanosats, ou se houverem outros novos projetos internos à

AEB, como já haveria mais experiência da área que está desenvolvendo o projeto, seria o

momento de colocar novas ferramentas, como o do segundo bloco proposto por Golini et al.

(2014). O conjunto de ferramentas do segundo bloco é: Contabilidade de custos; Diagrama de

GANTT e cronograma de projetos e Gerenciamento e Análise de Riscos, São ferramentas que,

de acordo com seu estudo, trazem grandes benefícios de desempenho interno à organização. 

Essas ferramentas não devem ser apenas utilizadas, deve-se gerar relatórios, metodologias,

acompanhamentos, análises para formar um banco de lições aprendidas para consultas futuras,

pois Alves et al. (2013) analisa que o uso de lições aprendidas é benéfico para o sucesso de

projetos.

As funções do segundo nível devem ser as de priorização e o gerenciamento de recursos,

sendo  necessário  criar  parâmetros  e  formas  de  medir  os  vários  projetos  existentes  que

competem por recursos entre si.

 Terceiro Passo:

Ao se tratar de uma gestão maior, a AEB deve buscar uma consultoria ou contratar pessoas

com grande experiência em gestão de projetos, Berssaneti et al. (2014), Alves et al. (2013),

Golini et al. (2014), Frej e Alencar (2010) e outros comentam que ter uma pessoa com grande

experiência  em gestão de projetos  é  fundamental  para a  manutenção do uso de melhores

práticas e sua continuidade, além do seu sucesso. Buscar mudar a cultura e desenvolver um

banco de Lições Aprendidas são processos essenciais.

O terceiro nível  é  caracterizado por  ser  um desenvolvimento e  ampliação do segundo

nível,  ver  Figura  8,  saindo  de  uma  forma  mais  voltada  para  um  departamento  e  sendo

ampliado para toda a organização e seus stakeholders. Deve conseguir: checar se os projetos

estão alinhados com a estratégia organizacional, selecionando e priorizando eles; desenvolver,

atualizar e divulgar a metodologia de GP, como divulgar o conhecimento em GP existente; ter

um centro de gestão de conhecimentos por meio do armazenamento e disponibilização de

lições  aprendidas;  procurar  fazer  uma  melhoria  contínua  no  gerenciamento  dos  projetos

baseado na experiência acumulada.
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Acrescentar novas ferramentas. O terceiro conjunto de ferramentas mostrado por Golini et

al. (2014) geram um maior crescimento de desempenho externo à organização, o que o coloca

como ferramentas mais úteis para serem implantadas no terceiro nível colocado por Crawford

(2002), em que haverá grande necessidade de comunicação entre os interessados e gera a

redução do tempo de prestação de contas, item essencial para um Órgão Público.

As  ferramentas  do  terceiro  bloco  são:  Planos  de  comunicação;  Estrutura  de  quadro

organizacional; Planejamento de Marcos; Matriz de Stakeholders; Gerenciamento de escopo;

Alocação  contingencial;  Matriz  de  responsabilidade.  Não  há  necessidade  de  serem todas

adotadas,  mas  são  todas  ferramentas  mais  voltadas  para  a  gestão  do  capital  humano  da

organização.
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Figura 8: Metodologia de implantação de melhores práticas de Gestão de Projetos

Fonte: O Autor, 2015.

O próximo item propõe um Sistema de informações gerenciais a ser aplicado à AEB como

suporte aos projetos.
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5.3 - 3ª ETAPA: Sistema de Informações Gerenciais (SIG)

AEB lida com vários projetos e sua maioria à distância, geralmente são realizados pelos

institutos parceiros, o que envolve muitas decisões e a qualidade das decisões é baseada na

qualidade da informação disponível.

A AEB já  possui um projeto de plataforma digital  para acompanhamento de projetos,

porém a verificação da necessidade  exigidas  para a  criação de um software  que  trabalhe

especificamente com projetos espaciais. Alguns dos padrões utilizados podem ser divididos

em seis grandes áreas:

 Planejamento e Implementação de projetos;

 Organização e condução de revisões;

 Gerenciamento da estrutura e da informação;

 Gerenciamento de custo e cronograma;

 Gerenciamento de Riscos; e

 Suporte Logístico integrado.

Alguns softwares exemplos que trabalham com as áreas elencadas acima são Plataforma

Teamwork e a AceProject.

A boa comunicação do projeto é essencial para o desenvolvimento deles. A utilização de

meios como softwares que permitem aos integrantes do projeto se manterem atualizados no

seu andamento e ter acesso a todos os documentos gerados no desenvolvimento do projeto

(documentos de compras e aquisições, documentos de reuniões, andamento do projeto, listas

de afazeres, prioridades, documentos de orçamento total, utilizado e disponível).

O  software  deve  manter  uma  base  de  dados  de  todas  as  entregas,  de  quando  foram

entregues,  permitir  acesso  aos  usuários  externos  a  áreas  específicas,  de  acordo  com  a

permissão  do  gerente  de  projetos,  permitindo  assim  um  melhor  acompanhamento,  por

exemplo, dos fornecedores, da alta direção.

Outro ponto importante do software é com relação ao gerenciamento de riscos, ele deve

levar em conta as características do projeto, as entradas de dados de cronograma, de custos,

gerar  saídas  de  acordo  com cada  risco  especificado.  Ter  dados  sobre  quais  as  possíveis

tomadas de decisão quando os riscos estão aparecendo para que o projeto tome as medidas de

mudança o mais rapidamente possível, evitando maiores custos e atrasos nos cronogramas.
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5.4 - 4ª ETAPA: IMPLANTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE

PROJETOS

Os  projetos  espaciais  são  projetos  únicos,  de  carácter  não  homogêneo  devido  à  sua

natureza singular e feitos sob encomenda, possuindo um período de desenvolvimento longo e

com várias entregas. Todas as características dos projetos e sua consecução paralela devem ser

consideradas para uma seleção e priorização. Sendo revisados e adaptados constantemente.

A  priorização  de  projetos  ou  etapas  de  projetos,  levando  em  conta  as  diversas

características, opiniões, perspectivas, necessidades em múltiplos projetos, recursos limitados,

e sua integração com a estratégia da organização havendo a necessidade de um processo de

priorização que possa levar em consideração as diversas características apresentadas.

O PMI (2013) estabelece que para o gerenciamento de portfólio deve-se levar em conta:

identificação,  categorização,  avaliação,  seleção,  priorização,  balanceamento  e  autorização,

que  formam  um  modelo  de  pontuação  para  avaliação  dos  projetos.  Outra  variável  que

influencia a seleção de projetos é o setor industrial em que ele faz parte, influenciando no

escopo dos projetos, investimentos, mão de obra qualificada, experiência exigida, materiais,

tempo de projeto, entre outros.

Alguns  modelos  de  apoio  à  decisão  existente  são:  Programação  Inteira;  Método

PROMETHEE; Avaliação por meio de indicadores; AHP; Método ANP; Técnica de Delphi;

Modelo AMD; e MACBETH.

Os modelos multicritérios permitem uma melhor visualização do processo de priorização,

colocando os projetos mais alinhados com a estratégia da organização e também permite uma

melhor distribuição dos projetos entre os gerentes de acordo com os critérios e pesos de cada

critério colocado, gerando um balanceamento da produção.

Este trabalho propôs recomendações de melhorias quanto à adoção de práticas de gestão

de projetos, por meio da aplicação de melhores práticas de GP na AEB, conforme estudos

existentes na literatura. A forma de aplicação deste PMO seria através de níveis, partindo de

um projeto específico e ampliando em direção a um setor da AEB e em seguida a toda AEB e

a seus parceiros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Ressalta-se a relevância do tema de pesquisa ora apresentado, pois projetos ligados à área

Espacial são caros, demandam tempo e conhecimento especializado, portanto a boa gestão de

todos  os  recursos  (financeiros,  humanos,  de  informação)  torna-se  essencial.  Sendo  uma

Autarquia Federal possui recursos públicos, limitados e insuficientes para o desenvolvimento

de todos os projetos, necessitando o melhor aproveitamento possível deles, sugerindo-se a

realização por meio de melhores práticas de Gestão de Projetos.

Os  objetivos  inicialmente  propostos  para  este  trabalho  (análise  das  práticas  atuais  e

proposição de melhores práticas) foram apresentadas ao longo do capítulo 5 e podem ser

consideradas  como  satisfeitas,  porque  com  a  descrição  da  situação  atual  da  AEB,  seu

funcionamento,  sua  função,  sua  forma  de  atuação  e  operação,  entende-se  o  contexto  da

organização. A realização da revisão de literatura sobre os temas propostos forneceu base. A

partir das informações obtidas foram propostas recomendações de melhoria com relação à

aplicação  de  melhores  práticas  de  Gestão  de  projetos  identificadas  na  literatura  à  AEB,

utilizando,  conjuntamente,  o conhecimento de seus fatores críticos de sucesso e o uso de

indicadores.

Além destes temas propostos inicialmente e com base na entrevista realizada com um

Gestor da AEB, foram identificadas oportunidades de melhoria como a priorização de projetos

e de portfólio, e as considerações sobre a utilização de um SIG na AEB, a fim de gerenciar

melhor os projetos que ela venha a desenvolver.

Para trabalhos futuros sugere-se o melhor desenvolvimento da temática de priorização de

projetos espaciais e o desenvolvimento de especificações de software para ser utilizado por

toda a AEB e por seus parceiros como um instrumento de integração, de comunicação, de

gerenciamento de lições aprendidas.

Outro desenvolvimento para trabalhos futuros é a seleção de critérios para se estabelecer

melhores  meios  de  gerir  a  qualidade  dos  projetos,  como desafio  principal  a  medição  do

desempenho de projetos realizados pelos Parceiros da AEB (IAE e INPE), que são realizados

externamente à Organização.
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APÊNDICE  A  –  MODELO  USADO  COMO  ORIENTADOR  DA  PESQUISA

DESESTRUTURADA REALIZADA COM UM GESTOR DA AEB

1-  Como a  AEB gerencia  seus  projetos?  Ela  possui  um Escritório  de  Gerenciamento  de

Projetos?

2- Seus projetos possuem um gerente, ou alguém que coordene o desenvolvimento dele por

parte da AEB e se houver em seus parceiros a AEB possui algum contato ou controle?

3- Até que ponto vai o controle da AEB sobre esses projetos? 

 Tempo? (Existe uma Planilha de prazos)

 Custo/Orçamento? (Existe uma Planilha de custos)

 Integração? (Existe um Sistema Específico Informatizado para controle do projeto)

 Existe a avaliação de desempenho dos projetos? Ela foi definida com base nos FCS?

o Envolvimento dos Stakeholders 

o Valor do Projeto

o Apoio da “Alta diretoria”

o Comunicação entre os envolvidos no projeto

o Definição e controle do orçamento

o Definição e controle do cronograma

o Desempenho dos Fornecedores

4 -  O que a AEB considera como sucesso de um projeto? (Buscar  definir  o conceito de

projeto)

5- Há alguma forma de priorização na seleção de qual projeto deve ser desenvolvido? (Quais

seriam esses critérios?) Como isso é feito hoje?

6- Há algum tipo de Benchmarking com outras organizações similares no mundo?

7- Há alguma forma de análise de qualidade do produto final, realizado pelos parceiros com a

AEB?

8- É levada em consideração a noção de sucesso em um projeto no momento de fazer essa

análise de qualidade percebida de um projeto concluído e recebido?
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