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1 – RESUMO 
Este artigo tem como objetivo avaliar se a gestão dos projetos de mobilidade 

urbana estão em conformidade com as diretrizes de planejamento e execução 

de projetos. Com base nessa proposta, realizou-se uma pesquisa teórica com 

análise bibliográfica e documental, além de entrevistas com gestores e 

consultores da área. Através da pesquisa foi possível compreender os fatores 

que influenciam na execução de projetos e analisar as particularidades da 

administração pública. Em síntese, esta pesquisa relata que o setor público tem 

se esforçado para implementar um gerenciamento de projetos eficiente, porém 

ainda existem falhas que precisam ser trabalhadas para se obter um resultado 

condizente com seu planejamento. 

2 – INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o item mobilidade urbana, tem sido muito discutido 

devido à necessidade de atender a população de uma maneira satisfatória com 

projetos que contemplem a interação entre pedestres e os mais diversos meios 

de transporte, motorizados ou não, priorizando ainda o espaço a ser 

transformado. 

Sabendo que a administração pública é responsável por proporcionar 

aos cidadãos o direito de transitar, são realizadas, juntamente com a 

população, audiências públicas de projetos voltados para a mobilidade urbana, 

que após aprovados, são incluídos no Plano Plurianual (PPA) de governo. 

Dentro desse contexto, percebe-se a necessidade de verificar como é realizada 

a gestão de projetos voltados para a mobilidade urbana de responsabilidade da 

Administração Pública.  A partir deste ponto, formula-se o seguinte problema 

de pesquisa: A gestão de projetos de mobilidade – Corredor Leste-Oeste – 

tem sido realizada conforme os preceitos teóricos? 

3 – OBJETIVOS 

Neste sentido, o estudo busca avaliar se a gestão de projetos no setor 

público, especificamente no item mobilidade urbana, está em conformidade 

com as diretrizes de planejamento e execução de projetos.  

A pesquisa foi realizada no Departamento Estadual de Estradas e 

Rodagens – DER/ES, com início em outubro de 2016 e término em maio de 

2017.  
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4 - METODOLOGIA  

Segundo Fraga (2009, p. 51), a pesquisa classifica-se conforme dois 

critérios “[...] métodos primários ou gerais e métodos intermediários ou 

específicos. Os métodos primários ou gerais [...] são classificados em analítico-

empírico, teórico e crítico-dialético.” Nesta pesquisa foi utilizado o método 

analítico-empírico, com pesquisa bibliográfica, documental e entrevistas. 

Para a coleta de dados, foram utilizadas entrevistas com atores de 

órgãos que compõem a estrutura de planejamento, gestão e execução 

operacional, além de consultores que prestam serviços a esses órgãos. Os 

órgãos consultados foram: SEP – Secretaria de Economia e Planejamento, 

DER/ES – Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo e a 

SETOP - Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas. Os portais 

da internet dos órgãos citados foram importantes canais de informação, 

principalmente nos itens que tratam do planejamento dos projetos.  

A abordagem aos órgãos foi realizada de forma distinta, pois dependeu 

da disponibilidade de cada fonte de informação: foi encaminhado um 

questionário estruturado com perguntas abertas, encaminhado e retornado com 

as respostas, por e-mail e também foi utilizada entrevista por meio de um 

roteiro de perguntas semiestruturadas, que seguiram rumos específicos, 

dependendo da resposta do entrevistado. Isso contribuiu para se obtivesse 

maior aprofundamento nas informações necessárias. 

Tabela 01 – ENTREVISTAS E SUAS QUALIFICAÇÕES 
 

ENTREVISTADO CARGO FUNÇÃO/ÓRGÃO 

A Servidor do DER/ES Responsável pelo 

gerenciamento de projetos da 

DER/ES 

B Servidor da SETOP Responsável pelo 

gerenciamento de projetos da 

SETOP 

C Engenheiro e gestor da obra 

do Corredor Leste-Oeste  

Responsável pela execução e 

acompanhamento da obra do 

Corredor Leste-Oeste 

D Consultor BNDES Responsável pela análise de 

viabilização do projeto 

Fonte: pesquisa de campo 

O estudo foi qualitativo, fazendo uma análise com base na literatura 

consultada e nas informações obtidas por meio dos questionários, entrevistas, 

documentos, portais da internet dos órgãos e o processo formal e detalhado de 

construção da Rodovia Leste-Oeste 
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5 – DESENVOLVIMENTO 

5.1 – GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

             De acordo com Pestana e Valente (2010), o gerenciamento de projetos 

surgiu no período pós-Segunda Guerra e a partir dos anos 70 passou a ser 

utilizado nos diversos setores da economia. Atualmente tem sido explorado em 

diversos ramos de atividade, inclusive na área pública, sendo de fundamental 

importância na transformação do planejamento em resultados, otimizando a 

alocação de recursos, diminuindo as surpresas, trazendo maior eficiência à 

gestão de projetos. 

             Segundo Gasnier (2000) o PMI - Project Management Institute 

(Instituto de Administração de Projetos) é uma instituição mundial sem fins 

lucrativos, que visa promover o profissionalismo e desenvolver o estado da arte 

no gerenciamento de projeto e determinar a aceitação do gerenciamento de 

projeto como uma disciplina e uma profissão.  

O gerenciamento de projetos é conduzido por pessoas, dentro de 

parâmetros pré-definidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidades, 

aplicando conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do 

projeto para atender aos seus requisitos. Os projetos podem ter impactos 

sociais, econômicos e ambientais que terão duração mais longa que os 

projetos propriamente ditos. Cria um produto, serviço ou resultado único e o 

resultado pode ser tangível ou intangível, além de ser utilizado para a melhoria 

dos mesmos e buscar resultados em projetos de pesquisa que desenvolve o 

conhecimento que pode ser usado para determinar se uma tendência existe ou 

se um novo processo beneficiará a sociedade. (PMI, 2013, RIBEIRO, 2007) 

 
GRÁFICO 01- Características do ciclo de vida do projeto

 
Fonte: PMI(2013) 
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PMI (2013, p.38) enfatiza que para se definir o ciclo de vida de um 

projeto são necessárias fases que contemplem do inicio ao término, estas por 

sua vez são sequencias e denominadas de acordo com as necessidades de 

gerenciamento e controle. 

 

5.2 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A administração pública é composta de princípios básicos que reunidos 

formam regras de observância para um bom administrador: legalidade, 

moralidade, impessoalidade ou finalidade, publicidade, eficiência, 

razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, motivação e supremacia do interesse público. Vale ressaltar que os 

cinco primeiros estão previstos no art. 37 da Constituição Federal (CF) de 

1988. (MEIRELLES, 2006)  

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 165, regulamentado pelo 

Decreto 2.829, de 29/10/1998, impõe a obrigatoriedade de elaboração do Plano 

Plurianual – PPA, no qual se estabelecem diretrizes, objetivos e metas a serem 

para despesas de capital e outras decorrentes delas e dos programas de 

duração continuada, definindo-os de forma regionalizada e num período de 

quatro anos. (BRASIL, 1988) 

Com o surgimento da estrutura e introdução do PPA – Plano Plurianual 

na gestão pública como instrumento central de planejamento, verifica-se que 

habilidades em gerenciamento de projetos são essenciais para a gestão destes 

programas e projetos, que proporciona ganho de qualidade e efetividade no 

setor público. Pois a administração pública busca continuamente aprimorar a 

qualidade dos serviços visando alcançar sua missão que é atender as reais 

necessidades da sociedade. (PISA e OLIVEIRA, 2013). 

Os entes governamentais trazem suas próprias definições de projetos 

para disseminar as práticas de gerenciamento de projetos. O Governo Federal 

em seu Manual Técnico de Orçamento - MTO 2015 traz a seguinte definição de 

projeto: “Instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das 

quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento 

da ação de governo.” (BRASIL, 2015, p.35) 
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Segundo Santos e Costa (2013, p.09) “O objetivo da administração por 

projetos é alcançar controle adequado do projeto, no intuito de assegurar sua 

conclusão no prazo e no orçamento determinado, obtendo a qualidade 

previamente estipulada.” 

Para Vargas (2016), o perfil do gerenciamento de projetos é o mesmo 

nos setores público e privado, o que muda é a estrutura por trás do projeto. A 

administração pública possui procedimentos que divergem do setor privado, 

como os processos de aquisição que são amarrados pela lei de licitações.  

Gerenciar e implementar bem os projetos também são aspectos 
importantes para o setor público. A tarefa dos governantes públicos é 
utilizar os recursos públicos para a promoção de projetos complexos 
para o benefício da população.  As políticas e programas 
governamentais precisam ser entregues dentro do prazo 
estabelecido, dentro dos custos estimados, e em concordância com 
as expectativas. Nos últimos anos, os setores públicos, em diferentes 
países, têm sofrido significativa pressão para reinventar seus 
modelos operacionais. (SILVA JR E FEITOSA, 2012, p.209) 
 

6- DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A seguir apresentam-se características do gerenciamento de projetos 

do Governo do Estado do Espírito Santo, delimitando-se no projeto de 

construção do corredor Leste-Oeste. 

 

6.1- A OBRA DO CORREDOR LESTE-OESTE SEGUNDO PESQUISA COM 

INFORMAÇÕES PUBLICADAS PELA IMPRENSA LOCAL 
 
Figura 02 – LOCALIZAÇÃO DA OBRA  

 

Fonte: Gazeta Online 

O corredor Leste-Oeste que liga a BR 262 com a Darly Santos foi 

planejado com o intuito de desafogar o trânsito nestas vias, sendo uma 
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alternativa para caminhões pesados que carregam e descarregam no Porto de 

Capuaba. 

A obra teve início em 2007 tinha previsão de entrega até 2009, com 

investimento inicial de R$ 70 milhões. Segundo o DER/ES só nos trechos de 

obras prontas já foram gastos R$ 250 milhões e as que ainda estão em 

andamento custarão mais R$ 150 milhões, totalizando R$ 400 milhões. 

Estes dados confirmam a teoria de Keeling (2002) que alerta que os 

projetos fracassam ou são abandonados devido a vários motivos, tais como a 

falta de acompanhamento dos prazos ocasionando aumento do custo e 

redução dos níveis de qualidade. 

Em novembro/2014 a obra foi paralisada por falta de recursos. Perim 

(2017), Diretor de obras do DER/ES, esclareceu que como o tesouro estadual 

não teve condições de arcar com essa obra, o governo do estado autorizou o 

financiamento da obra com o BNDES. A partir da retomada, o novo prazo para a 

rodovia ficar pronta era de 18 meses. Foi retomada em agosto/2015, com 

previsão de conclusão em fevereiro/2017, o que não aconteceu. A última 

previsão que se teve era para final de outubro/2017, porém Bergoli (2017), 

Diretor geral do DER/ES, ressalta que a demora na conclusão da obra é devido 

a contratos independentes e específicos, os quais prolongarão a obra até o ano 

de 2018. 

De acordo com o DER/ES, o processo de desapropriações necessário 

para a realização das obras atrasou a conclusão, as negociações entre o governo 

e os moradores foram além dos prazos previstos inicialmente, por razões alheias à 

vontade do órgão. 

Outro fator que gerou atrasos no cronograma foi o tipo de solo encontrado 

na região. A Leste-Oeste está sendo construída sobre um antigo alagado, com 

terreno de solo mole, que precisou ser estabilizado para que o asfalto não deforme. 

 

6.2 – INFORMAÇÕES OBTIDAS COM AS ENTREVISTAS 

De acordo com informações fornecidas pelo entrevistado A, foi possível 

verificar diversas questões referentes ao gerenciamento de projetos. Segundo 

o entrevistado, o gerenciamento de projetos do Governo do Estado do Espírito 

Santo foi desenvolvido com o intuito de monitorar os projetos estruturantes 

(esforço temporário que estrutura e mobiliza os principais recursos, com gestão 
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intensiva do governo, para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, 

que contribua de forma significativa para entregar benefícios relevantes à 

sociedade) elencados através de seu planejamento estratégico, além de tentar 

alavancar e gerar resultados para a sociedade. 

O gerenciamento de projetos de nível estratégico do Estado do Espírito 

Santo é comandado pela Secretaria de Economia e Planejamento (SEP), que 

gerencia intensivamente uma carteira de 21 projetos estruturantes, entre os 

quais está a obra referente ao Corredor Leste-Oeste que compõem 01 projeto 

estruturante que trata da Integração Metropolitana. A equipe desta Secretaria 

gerencia os projetos junto às equipes executoras a que chamaremos de 

gerenciamento de nível técnico. 

Pisa e Oliveira (2013) ressaltam que a partir do planejamento começa a 

perceber que as habilidades em gerenciamento de projetos são essenciais 

para a gestão dos programas e projetos de governo. 

O entrevistado relata que o DER/ES possui um Escritório de Projetos 

(PMO) formado por profissionais graduados e com experiência em 

gerenciamento de projetos, que por sua vez executam projetos alinhados com 

o Plano Plurianual e com o planejamento estratégico de governo conforme 

descrito anteriormente.  

Em entrevista com uma das gestoras de projetos da SETOP, 

denominada entrevistada B, esclarece que a concepção de um novo projeto 

viário se inicia no contínuo processo de planejamento no âmbito da secretaria 

ou de suas coligadas (DER/ES e CETURB/GV), na busca de soluções mais 

adequadas para problemas já diagnosticados na mobilidade das áreas 

urbanas. Em geral os projetos subsidiam a captação de recursos no tesouro ou 

em fontes externas.  

No entanto o entrevistado C, responsável pela obra do corredor Leste-

Oeste, relata que um dos possíveis motivos para atraso na realização de um 

projeto é a falta de planejamento prévio, pois relata que países desenvolvidos 

realizam todo o planejamento do projeto antes de sua execução, considerando 

as licitações que deveriam ocorrer e as devidas desapropriações, além de todo 

mapeamento da área. Estes dados corroboram o que é relatado por Gido e 

Clements (2007), pois a ausência de planejamento aumenta o risco de que o 
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escopo total do projeto não seja concluído dentro do orçamento e prazo 

estabelecidos. 

 Almeida (2015) vai nessa mesma linha, pois diz que gerenciamento de 

projetos no setor público necessita de medidas que atuem em sua 

transformação cultural, comprovando sua eficácia no sentido de qualidade, 

otimização de recursos e tempo e racionalização de custos. 

De acordo com relatos da entrevistada D, dentro do programa de 

integração metropolitana do DER/ES estão em andamento as obras do 

Corredor Leste-Oeste, sendo o viaduto Santa Catarina e acessos, ponte sobre 

o Rio Marinho e transposição da adutora da CESAN, além de outras obras 

como a de implantação da Rodovia Jose Sette. 

As obras do Corredor Leste-Oeste impactam diretamente no 

deslocamento individual e coletivo através da implantação de novas vias que 

interligam os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), 

onde o tráfego encontra-se saturado. Esta obra irá desviar o trânsito pesado de 

caminhões que necessitam acessar o Porto de Capuaba em Vila Velha, 

gerando segurança e melhoria no fluxo de tráfego local e facilitando acesso da 

carga ao porto, melhorando assim a mobilidade urbana.  

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com essa pesquisa que delimitou-se na obra do Corredor Leste-Oeste 

do Governo do Estado do Espírito Santo, pôde-se perceber que o 

gerenciamento de projetos no setor público atende parcialmente as diretrizes 

de planejamento e execução de projetos, pois são planejados apressadamente 

visando a aceitação da população, não levando em conta as interferências 

externas (desapropriações, qualidade do solo, licitações), ocasionando o atraso 

da obra que consequentemente resultam em aumento de custos e do tempo 

estimado para sua entrega. 

Apesar disso, a administração pública tem trabalhado no sentido de 

implantar um gerenciamento de projetos eficientes, pois ressalta-se que este 

universo possui variáveis que dificultam uma maior eficácia das atividades 

desenvolvidas. 

Outro aspecto é que a administração pública tem como particularidade 

a necessidade de contratação por meio de licitações. A grande competitividade 
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entre as empresas faz com que ocorra uma redução significativa do valor 

orçado, porém as empresas entram em licitações sem realizar um estudo 

aprofundado da área a ser transformada, deparando-se com interferências que 

consequentemente aumentarão o custo e o prazo de término da obra. 

Com isso, pode-se avaliar que existem falhas entre o gerenciamento 

estratégico, voltado para as ações a serem desenvolvidas, e o operacional que 

trata da efetiva execução do projeto, pois o mesmo pode não levar em 

consideração as situações que possam vir a surgir ao longo da execução. 

Essa pesquisa não teve a pretensão de esgotar o assunto de 

mobilidade urbana no Espírito Santo e de todo o processo, tampouco analisar 

detalhadamente o projeto do corredor Leste-Oeste, mas sim, à luz da teoria 

sobre o tema, trazer informações que possam estar dificultando a obra citada, 

principalmente no que se referem ao cumprimento de prazos e o orçamento 

inicial.  Esses frequentes atrasos em obras públicas de infraestrutura, geram 

prejuízos para o desenvolvimento econômico, especialmente no que diz 

respeito a fatores como produtividade e competitividade. 

Após o desenvolvimento da pesquisa em questão, torna-se 

interessante obter maiores informações do que diz respeito ao contexto, para 

um melhor entendimento sobre a importância do gerenciamento de projetos na 

administração pública. 

Dessa forma, sugere-se que sejam efetuadas novas pesquisas com as 

seguintes delimitações: avaliar o gerenciamento de projetos em empresas 

privadas identificando as ferramentas utilizadas e as principais diferenças entre 

as áreas pública e privada; identificar quais os fatores que levam os projetos a 

serem concluídos ou não e quais as variáveis envolvidas no sucesso de um 

projeto; Verificar como são realizados os processos licitatórios das obras ou 

empreendimentos de grande impacto socioeconômico. 
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