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RESUMO 
 

 

Para o sucesso dos programas executados nas mais diversas organizações, 

é fundamental o seu gerenciamento de acordo com as boas práticas existentes 

atualmente, o PMI (Project Management Institute) fundamentou no PgMBOK, The 

Standard for Program Management, estes processos que guiam um programa aos 

seus objetivos. O PAC é um programa do governo federal, previsto para 2007 – 

2010, que une vários projetos estruturadores visando o crescimento do país de 

forma acelerada. Este trabalho de graduação apresentará o PgMBOK e o PAC, com 

suas características específicas, e fará uma abordagem de quanto a gestão do 

Programa de Aceleração do Crescimento tem seguido os fatores chaves para o 

sucesso de um programa, descritos pelo PgMBOK, e como está sendo executada a 

gestão deste programa. 

 

 

Palavras-chave:  Gerenciamento de Programas, PgMBOK, Programa de  

Aceleração do Crescimento, PAC 2007 - 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

It’s crucial for the programs implemented in several organizations, their 

management in accordance with the good practices in use nowadays. The PMI 

(Project Management Institute) describes in PgMBOK, The Standard for Program 

Management, the processes that guides a program to achieve its defined goals. The 

PAC is a Brazilian’s federal government program planned for 2007 – 2010, which 

groups several projects aimed at structuring the country’s growth at an accelerated 

rate. This graduate work presents PgMBOK and the PAC, with its specific 

characteristics, and will make an approach regarding how much the management 

team of the Growth Accelerating Program follows the key factors for program 

success described into PgMBOK, and how the management of this program is being 

executed. 

 

 

Keywords: Program Management, PgMBOK, Growth Accelerating Program, 

PAC 2007 – 2010, Brazilian’s Federal Government Program. 
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1. INTRODUÇÃO  
Esse capítulo apresenta uma introdução ao trabalho de graduação. A 

Seção 1.1 traz o ambiente atual que envolve este trabalho, bem como as 

motivações encontradas para a realização do mesmo. Na Seção 1.2 são 

apresentados os objetivos e por fim, na Seção 1.3 é explanada a estrutura do 

documento. 

1.1. Contexto 
Nos dias de hoje, programas são bastante utilizados pelas empresas 

para que seus diversos projetos, que possuam relações entre si, sejam 

tratados de forma conjunta e organizada, planejando assim uma melhor 

obtenção de resultados.  

O PMI (Project Management Institute), organização responsável pelo 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) Guide – guia de sucesso 

mais seguido na área de gerência de projetos pelos profissionais e acadêmicos 

do ramo – motivado pela necessidade específica da área de gerenciamento 

lançou o PgMBOK (The Standard for Program Management) [1] no Congresso 

Global em abril de 2006. 

O PgMBOK trata do gerenciamento de programas e os seus respectivos 

projetos envolvidos. Esse gerenciamento permite uma otimização e integração 

de custos, esforços e cronograma, organizando as entregas integradas ou 

dependentes entre os projetos do programa, geração de benefícios 

incrementais e otimização das equipes envolvidas dentro das necessidades 

gerais do programa. 

O PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) [4], lançado em 

janeiro de 2007, é um programa do Governo Federal Brasileiro que engloba 

um conjunto de políticas econômicas em diversos projetos desenvolvidos e 

executados em todas as regiões do país, planejado para os quatro anos 

conseqüentes. O PAC tem como principal objetivo acelerar o crescimento 

econômico do Brasil, estimulando o setor produtivo e ao mesmo tempo 

levando benefícios sociais, a partir de obras estruturadoras nas áreas de infra-

estrutura envolvendo saneamento, habitação, energia, transporte e recursos 

hídricos. 
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1.2. Objetivos 
O PAC sendo um programa de grande porte e nível nacional, 

envolvendo uma grande quantidade de recursos, tendo assim grande interesse 

da sociedade brasileira, tem no PgMBOK uma importante ferramenta para 

avaliação da qualidade e andamento do programa e seus projetos, levando em 

consideração os benefícios e realizações a serem atingidos pelo objetivo do 

programa e a integração e possível dependência dos projetos. 

O objetivo desse trabalho de graduação é apresentar uma avaliação do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, segundo os padrões de 

gerenciamento de programas e boas práticas do PgMBOK, levando em conta a 

integração entre os projetos associados ao programa, o gerenciamento dos 

benefícios esperados, da comunicação entre stakeholders (partes 

interessadas), e da governança do programa. 

1.3. Estrutura do Trabalho 
O Capítulo 2 apresenta o PgMBOK, o ciclo de vida de um programa e 

detalha seus processos, respectivos grupos e áreas de conhecimento 

correspondentes. O Capítulo 3 traz o Programa de Aceleração do 

Crescimento, o histórico, os desmembramentos, a situação nos estados da 

federação. No Capítulo 4 o PAC, apresentado no Capítulo 3, será abordado 

segundo as boas práticas do PgMBOK, apresentadas no Capítulo 2. Por fim, o 

Capítulo 5 apresentará a conclusão do trabalho incluindo as dificuldades 

encontradas e as possibilidades de trabalhos futuros. 
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2. PGMBOK – THE STANDARD FOR PROGRAM 
MANAGEMENT 

Este capítulo abordará o PgMBOK, The Standard for Program 

Management, a definição do guia, todas as suas premissas, o modo como este 

guia classifica o ciclo de vida de um programa e suas fases, os temas que 

devem receber atenção especial dos gestores de programas, e ainda os 

processos e suas áreas de conhecimento. 

2.1. Programa e o PgMBOK 
O PgMBOK é um padrão que tem como propósito inicial descrever boas 

práticas comumente reconhecidas para o sucesso no gerenciamento de 

programas, ou ainda múltiplos programas que podem envolver vários projetos 

e outras atividades no ambiente de um programa, e colocar esse 

gerenciamento no contexto do gerenciamento de projetos e de portfólios do 

Project Management Institute (PMI). Os processos registrados no padrão são 

em geral aceitos como fases necessárias para gerenciar com sucesso um 

programa [1]. 

Segundo o PgMBOK, um programa é definido como um grupo de 

projetos relacionados que vem a ser gerenciados de forma conjunta para que 

haja um ganho em benefícios, pela melhora no controle e monitoramento, que 

não aconteceria caso estes projetos fossem tratados individualmente. 

Programas envolvem ainda outras atividades específicas que podem não 

estarem inclusas no escopo dos projetos individuais. 

Programas têm sido definidos de diversas formas, muitas organizações 

e empresas têm se referido a projetos com grandes proporções como 

programas, também por serem divididos em subprojetos algumas vezes, 

porém programas só são tratados pelo PgMBOK quando trazem o 

gerenciamento de benefícios à organização de forma clara e explícita. Nos 

outros casos projetos grandes devem ser tratados pelo PMBOK Guide. 

Através do desenvolvimento de novas capacidades ou do reforço das já 

existentes na organização, os programas e seus projetos conseguem entregar 

importantes benefícios incrementais à empresa. Estes benefícios 

proporcionam utilidades às partes interessadas do programa (stakeholders) 
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como resultado, pois são elas que patrocinam, trabalham, e pelas relações 

existentes esperam o sucesso de um programa. Stakeholders podem ser 

pessoas ou ainda organizações, que tenham interesse ou estejam 

relacionados de forma direta ou indireta com o programa ou projeto envolvido. 

Logo, benefícios também são conquistados através da iniciação de projetos e 

programas que investem no futuro da organização. 

Programas, bem como projetos, são formas de conseguir metas e 

objetivos organizacionais, geralmente no contexto de um plano estratégico 

dentro da empresa. 

2.2. O Gerenciamento de Programas 
A gestão e acompanhamento de múltiplos projetos através de um 

programa permitem a otimização ou integração de custos, esforços ou 

cronograma. Permite ainda, entregas de resultados integrados ou com 

dependências entre os projetos no decorrer do programa, a geração de 

benefícios incrementais, bem como o desenvolvimento das equipes de acordo 

com as necessidades do programa. 

O gerenciamento de programas é definido como uma gestão 

coordenada e centralizada de um programa visando alcançar os benefícios e 

objetivos estratégicos do programa [1]. 

Esta gestão coordenada e centralizada, dos vários projetos de um 

programa, só pode ser obtida através da atenção tomada com três amplos 

temas de gerenciamento. O gerenciamento das partes interessadas, o 

gerenciamento dos benefícios e a governança geral do programa são muito 

importantes para assegurar o sucesso na realização do programa. 

Um grupo de projetos quando são geridos na forma de programa 

contribuem em conjunto para consolidar os benefícios em nível de programa, 

apesar de que sozinhos eles geram seus benefícios discretos esperados pelas 

equipes dos projetos e seus stakeholders.  

A figura 1 mostra a relação dos benefícios discretos de cada projeto e a 

contribuição deles para o resultado do programa. 
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Figura 1 - Benefícios dos Projetos e sua implicação  no Programa 

 

 

Além desta sintonia entre os projetos devido as suas entregas e 

possíveis relações entre elas consolidadas no programa, os projetos podem 

estar ligados entre si por diversas maneiras diferentes, por exemplo:  

� A interdependência de tarefas entre projetos diferentes;  

� Algumas restrições de recursos que podem afetar projetos 

distintos no programa;  

� Possíveis atividades de mitigação de riscos podem impactar no 

direcionamento ou na entrega de múltiplos projetos;  

� Mudanças nas diretrizes organizacionais que afetam o trabalho e 

a relação entre projetos.  

Ou ainda, projetos podem estar relacionados por compartilharem um 

mesmo atributo, como fornecedor, tecnologia, recurso utilizado ou clientes. 

 

Estas interdependências entre os múltiplos projetos é o foco do 

gerenciamento de programas, pois estes são os detalhes que fazem a 

diferença para o melhor andamento do programa na organização, permitindo 

planejamento estratégico e do cronograma, execução, monitoramento e 

controle dos projetos no programa.  
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2.3. Temas do Gerenciamento de Programas 
As organizações iniciam programas visando à entrega de benefícios, 

bem como a obtenção dos resultados acordados, que geralmente afetarão 

toda a organização [1]. No caminho percorrido pelo programa em busca do 

alcance destes objetivos, durante o decorrer do seu ciclo de vida, várias áreas 

são envolvidas, contudo três destas tem grande relevância: O gerenciamento 

dos benefícios, o gerenciamento das partes interessadas e a governança do 

programa. 

Estes três temas, que serão apresentados a seguir, devem ser levados 

em paralelo e acompanhar todo o andamento e gerenciamento do programa. 

2.3.1. Gerenciamento dos Benefícios 
O tema de gerenciamento dos benefícios envolve a definição dos 

benefícios esperados como resultados do programa e a formalização destes 

benefícios através de um Plano de Realização de Benefícios, que deve ser 

elaborado logo nas primeiras fases do ciclo de vida do programa e atualizado 

durante todo o andamento do programa. 

O Plano de Realização de Benefícios deve incluir a definição de cada 

um dos benefícios do programa e como eles deverão ser alcançados, um 

mapeamento entre os benefícios e os resultados do programa, os 

procedimentos e métricas que serão utilizados para avaliar os benefícios, as 

regras e responsabilidades para o gerenciamento dos benefícios, um plano de 

comunicação para este gerenciamento, e a transição do programa entre a 

sustentação dos benefícios e as operações em curso. 

A avaliação do impacto do programa na organização deve ser realizada 

no gerenciamento de benefícios, como também a garantia de que todos os 

benefícios são mensuráveis e realistas. Os benefícios estão sujeitos a 

mudanças e a análise do impacto destas mudanças no andamento do 

programa é fundamental para que o resultado final esperado seja alcançado 

sem maiores dificuldades. 
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Os benefícios podem ser classificados de duas formas: 

• Tangíveis – quando os benefícios podem ser quantificados, 

geralmente estão relacionados com objetivos financeiros da 

organização 

• Intangíveis – são menos facilmente quantificados (por exemplo, 

melhorar a satisfação do cliente, estreitar o relacionamento com o 

governo ou outros órgãos) 

Benefícios intangíveis em sua maioria contribuem para o alcance de 

objetivos tangíveis, como investir na participação em um evento pode trazer 

resultados tocáveis quando os funcionários da equipe sentirem-se valorizados. 

Além de contribuírem com a entrega dos benefícios esperados em nível 

geral do programa, cada projeto do programa pode gerar resultados individuais 

que venham a permitir o início, ou contribuir com o andamento de outros 

projetos. Também é de responsabilidade da área de gerenciamento dos 

benefícios, a identificação das dependências de entregas de benefícios entre 

os projetos do programa, devido esta existência de possíveis vínculos entre 

múltiplos projetos dentro do programa. 

O monitoramento dos benefícios durante todo o ciclo de vida do 

programa é relevante para o sucesso deste, como podemos ver na figura 2 um 

exemplo de abordagem dos benefícios em várias fases do programa. 

 

 
Figura 2 - Abordagem dos benefícios ao longo do cic lo de vida do programa [1] 
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O gerenciamento dos benefícios assegura que a organização irá realizar 

e manter os benefícios, que promoveram os investimentos no programa, até 

que ocorra a conclusão do ciclo de vida do programa. O gerente de programa 

deverá estar atento para que as atividades da área dos benefícios sejam 

continuadas durante o curso do programa. 

2.3.2. Gerenciamento das Partes Interessadas 
O tema que envolve o gerenciamento das partes interessadas classifica 

stakeholders como sendo pessoas ou organizações, que podem ter os seus 

interesses afetados, de forma positiva ou negativa, à medida que os resultados 

do programa são alcançados [1]. Por terem influencia direta no programa, as 

partes interessadas podem vir a contribuir ou entravar o andamento do mesmo 

de acordo com as ameaças ou benefícios por eles encontrados.  

Este tema refere-se a uma área de cautela, sendo assim as 

preocupações e interesses dos stakeholders devem receber uma atenção 

especial do gerente do programa, variando quanto à importância de cada um 

na evolução do programa. As partes interessadas têm papel fundamental no 

sucesso de qualquer projeto ou programa. 

 

Assim como os benefícios, stakeholders podem ser classificados em 

dois grupos: 

 

• Internos a Organização – São as pessoas envolvidas com o 

programa que fazem parte da organização, neste caso podemos 

citar toda a equipe e sua hierarquia no organograma do 

programa, por exemplo: o diretor do programa, o gerente, os 

gerentes dos projetos, membros das equipes do programa e dos 

projetos. 

 

• Externos a Organização – São pessoas ou outras organizações 

que não compõem o plantel da organização executora do 

programa, como clientes, fornecedores, consultores, agências de 

regulamentação do governo, competidores, entre outros. 
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O gerenciamento das partes interessadas deve envolver a criação de 

um Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas que deve identificar 

como os stakeholders serão afetados, bem como um Plano de Comunicações 

que deverá engajar estes stakeholders, gerenciar as suas expectativas e 

melhorar a aceitação dos objetivos do programa. O conjunto destes planos 

fomentará, em tempo, informações consistentes e exatas do programa 

relevantes aos stakeholders, para que eles possam entender como seus 

desejos estarão sendo alcançados no decorrer do programa. 

Os stakeholders também são peças fundamentais na ocorrência de 

mudanças organizacionais, para que estas ocorram com sucesso os mesmos 

devem receber atenção especial dos gerentes de programas. Faz-se 

necessário que o plano do programa inclua estratégias claras e bem definidas 

que devem ser tomadas caso as mudanças venham a ocorrer, envolvendo 

sempre os stakeholders que tenham interesse nestas mudanças, ou que 

venham a ser afetados por elas. Estes stakeholders deverão receber 

informações dos motivos da mudança e como a mudança será importante para 

o melhor andamento do programa na organização, incluindo os recursos 

envolvidos e os objetivos da mudança. 

2.3.3. Governança do Programa 
A Governança do Programa é o tema que envolve as políticas, os 

procedimentos utilizados pela organização, bem como a estrutura envolvida no 

programa e as práticas à que são submetidos o mesmo. Neste gerenciamento 

estes processos são desenvolvidos, comunicados, implementados, 

monitorados e controlados para que possam ser mantidos em execução no 

programa. 

A equipe de gerenciamento na organização, responsável pela 

governança do programa, deve assegurar que esta governança, ao ser 

desenvolvida, esteja de acordo com a governança organizacional da empresa 

ou corporação. 

A governança, através de um gerenciamento e planejamento 

estratégico, abrange restrições, guias e práticas, a estrutura e os processos 

que irão guiar, controlar e monitorar as operações da organização que estarão 
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ligadas diretamente ao programa, que também podem ser aplicadas ao 

gerenciamento de projetos e portfólio.  

Geralmente existe fisicamente o Comitê de Programa, que é o órgão 

responsável pelas atividades da governança e o alinhamento entre a 

organização e os programas, composto na maioria das vezes pelo 

patrocinador executivo, diretor de programas, gerente de portfólio, gerente de 

negócios e outras partes interessadas, todos envolvidos diretamente com a 

organização e responsáveis por vários programas diferentes. Podemos citar 

como exemplo de atividades desenvolvidas pela governança de programa, em 

particular pelo comitê de programa, a aprovação e início de programas, as 

aprovações do plano de gerenciamento do programa e eventuais mudanças, 

orientações ao gerente do programa, a garantia de que existirão recursos para 

as execuções, e boa parte das decisões que devem ser tomadas em alto nível 

pela organização referente aos programas e projetos por ela executados. O 

patrocinador executivo é sempre quem toma as decisões finais, mas utiliza da 

orientação e do consenso entre o comitê do programa e o gerente. Na figura 

abaixo encontramos um exemplo da estrutura de governança do programa e 

da organização. 

 

 
Figura 3 - Estrutura da Governança na Organização e  Programa [1] 
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O resultado esperado da governança de programa é um framework para 

a tomada de decisões de forma eficaz e o gerenciamento dos resultados 

focando os objetivos do programa [1]. Na figura 4 podemos ver um framework 

com as respectivas hierarquias da governança e os caminhos que norteiam as 

tomadas de decisões na organização. 

 

 
Figura 4 - Framework da Governança [1] 

 

 

2.4. O Ciclo de Vida do Programa 
Para que haja um melhor acompanhamento gerencial do programa, este 

é dividido em algumas fases discretas, do mesmo modo como ocorre com os 

projetos. Esta divisão assegura um controle mais efetivo do programa, facilita a 

governança e permite um gerenciamento coordenado do programa. 

Geralmente este ciclo de vida envolve cinco fases bem definidas, que são o 

Setup Pré-programa, Setup do Programa, Estabelecimento do Programa e da 
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Infra-estrutura Técnica, Entrega de Benefícios Incrementais e por fim o 

Encerramento do Programa. 

O ciclo de vida do programa tem importante função no alcance dos 

objetivos do programa, que se baseiam nos resultados e benefícios esperados. 

Enquanto os projetos produzem entregas discretas, como capacidades para a 

organização, programas gerenciam e revertem estas entregas em benefícios 

correspondentes, durante a fase de Entrega de Benefícios Incrementais, uma 

das cinco fases do ciclo de vida do programa que veremos a seguir com mais 

detalhes. 

A figura 5, abaixo, apresenta a relação entre tempo, custos e entrega de 

benefícios ao longo do ciclo de vida do programa, neste gráfico fica claro que 

além de ser a fase na qual os benefícios começam a ser alcançados e 

entregues a organização, a Entrega de Benefícios Incrementais é a fase que 

envolve o maior uso de recursos, esforço e tempo do programa. 

 
Figura 5 - Relação de Custo e Entrega de Benefícios  ao longo do Programa  
 

Na medida em que os benefícios vão sendo entregues 

progressivamente, mais esforço faz-se necessário e mais recursos vão sendo 

consumidos no programa. A ligação que existe entre as entregas dos projetos 

individualmente e a influência que elas exercem sobre os benefícios no 
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programa permite que os resultados sejam alcançados. Alguns projetos podem 

gerar entregas que serão revertidas imediatamente em benefícios, porém 

outros projetos podem entregar capacidades que devem ainda ser integradas 

com o resultado de outros projetos antes de serem associadas a um benefício 

realizado pelo programa. 

Para assegurar que os resultados estejam sendo alcançados e que o 

andamento esteja de acordo com o planejado, ao final de cada fase do ciclo de 

vida do programa existe uma Revisão de Final de Fase (Phase-Gate Review), 

que complementam o cumprimento das atividades da governança do 

programa. Estas revisões geralmente envolvem a avaliação de viabilidade ou 

de investimento, a identificação e decisão sobre ameaças ao programa ou 

oportunidades, o alinhamento estratégico, ou ainda a avaliação dos benefícios 

e o controle das entregas. Cada revisão está diretamente relacionada com a 

fase recentemente concluída e deve resultar numa decisão sobre a 

continuação ou não do andamento do programa. 

 

 
Figura 6 - Típico Fluxo de Ciclo de Vida de um Prog rama 

 

A figura 6 detalha um fluxo típico do ciclo de vida do programa, em sua 

maioria as fases recebem influência direta da governança do programa, 

incluindo as decisões que são tomadas nas revisões de final de fase. 

 

Nas seções a seguir veremos cada fase do ciclo de vida do programa, 

as atividades e os resultados que são por elas desenvolvidos e estabelecidos. 
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2.4.1. Setup Pré-programa 
Nas organizações, que possuem vários projetos e programas no seu 

portfólio, existe um processo de seleção, para que programas e projetos sejam 

viabilizados, baseado no plano de negócios. Esta fase tem como principal 

responsabilidade a criação de uma base de sustentação para que o programa 

seja aprovado pelo comitê de programas na organização.  

Nesta fase deve-se decidir pelo programa, em contraponto com a 

realização da gerência de vários projetos individualmente, para que os projetos 

possam ser acompanhados de forma organizada e conjunta, com a integração 

dos recursos, custos e esforços, e todas as outras vantagens oferecidas pela 

gerência de múltiplos projetos em forma de programa que foram apresentadas 

nas seções 1 e 2 deste capítulo. 

Após a decisão pelo programa um Termo de Abertura do Programa é 

registrado, juntamente com a definição do gerente do programa. Em seguida 

deverão ser bem definidos os objetivos estratégicos e os benefícios que serão 

entregues, estas definições devem ser repassadas aos stakeholders 

identificados, para que eles estejam sempre informados e possam apoiar o 

programa nas suas decisões, à medida que esse canal de comunicação seja 

estabelecido deve perdurar por todo o curso do programa. Também nesta fase 

é desenvolvido um Plano de Iniciação do programa que deverá registrar todas 

essas decisões tomadas, bem como casos de negócio de alto-nível e um 

escopo preliminar, que servirão de base para a próxima fase do ciclo de vida 

do programa. 

2.4.2. Setup do Programa 
Neste estágio o programa acabou de passar pela primeira revisão de 

final de fase e foi aprovado em princípio, pelo comitê de programa, para 

prosseguir e iniciar suas atividades [1]. O gerente do programa já foi definido e 

os termos, e planos necessários ao início do programa já foram desenvolvidos. 

A principal entrega desta fase é o Plano de Gerenciamento do 

Programa, que deverá ser desenvolvido e aprovado pelo comitê como sendo 

possível de ser executado. O plano deve incluir informações quanto ao custo 

do programa, as entregas, os riscos, se existirão dependências ou restrições 

para o programa, e principalmente como este será gerenciado de forma que 



     

15 

venha a ter sucesso em sua execução, abrangendo também a arquitetura do 

programa mapeando os projetos embarcados e como eles irão contribuir para 

que o programa alcance seus resultados.  

Na fase de Setup do Programa as fundações para o programa 

continuam sendo desenvolvidas e lapidadas a partir da criação de um roteiro 

detalhado que irá direcionar o gerenciamento do programa e definir com 

detalhes as principais entregas. 

Além do plano de gerenciamento do programa, esta fase trará 

definições como o cronograma do programa, a definição do escopo do 

programa, contratos de recursos externos, alocação de recursos e a 

identificação inicial da equipe do programa e sua alocação. 

2.4.3. Estabelecimento do Programa e da Infra-estrutura Técnica 
Chegada essa fase o programa teve seu início autorizado e será 

contemplado com uma infra-estrutura estável para apoiar o seu andamento e 

de seus projetos, à medida que eles vão alcançando os resultados esperados. 

Agora o gerente tem um mandato para executar o programa da forma 

que foi acertado pelos planos desenvolvidos na fase anterior e pelos 

compromissos assumidos do programa com a organização e com as partes 

interessadas. Deve ser definida, pelo gerente e pela equipe de apoio, a 

estrutura que servirá para guiar o projeto por todo seu curso, a equipe que irá 

executar as atividades do projeto e o papel de cada um nesse caminho. 

A estrutura de suporte do programa, além do comitê de programa 

responsável por fazer o elo do programa com a organização e do próprio 

gerente do programa designado para representar o programa e gerenciar o 

mesmo, será complementada pela equipe situada num patamar mais baixo da 

hierarquia, mas com papel não menos importante por fazer o trabalho que 

resultará nas entregas do programa, e pelo escritório do programa que 

fornecerá suporte ao gerente e a equipe do programa. 

Mais do que projetos, programas devem possuir uma estrutura física 

para centralizar suas principais ações, incluindo a governança do programa, 

sistemas e ferramentas necessários para o acompanhamento de suas 

atividades, medição dos benefícios, relatórios de custo e cronograma. 
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2.4.4. Entrega de Benefícios Incrementais 
Após passar pela terceira revisão de final de fase, o núcleo do programa 

já está definido e seus trabalhos, bem como o de seus componentes (projetos 

e outras atividades de programa), podem começar. Esta é a fase responsável 

pelo início dos projetos do programa, seu acompanhamento e coordenação 

necessária para que as entregas individuais possam ser alcançadas, 

integradas e revertidas nos benefícios incrementais esperados pelo programa. 

A maior parte do esforço e trabalho do programa se concentra nesta 

fase, ela é iterativa e pode não ter um final com previsão bem definida, pois os 

trabalhos realizados nos projetos podem se repetir diversas vezes até que os 

resultados sejam entregues e os benefícios sejam alcançados de forma 

cumulativa no programa. Esta fase só acaba quando todos os benefícios 

esperados para o programa são alcançados, de outro modo pode vir a acabar 

com o cancelamento do programa e os motivos devem ser registrados. 

É importante saber que nesta fase os benefícios, principais objetivos do 

programa na organização, começam e são entregues gradativamente. A 

equipe de gerenciamento do programa deve gerir os múltiplos projetos de 

forma coordenada para a obtenção destes benefícios, de modo que não 

poderiam ser alcançados caso os projetos fossem encaminhados de forma 

individual. 

Resumindo, nesta fase é criada uma estrutura para acompanhar cada 

um dos projetos após seus inícios, o gerente deve garantir que os gestores dos 

projetos irão seguir as metodologias aplicadas na organização, deve ainda 

acompanhar o progresso dos projetos e manter os stakeholders informados, 

identificar possibilidades de mudanças organizacionais, realizá-las e adaptar o 

programa caso necessário, identificar riscos e executar ações corretivas 

quando os benefícios não estiverem de acordo com a expectativa. 

2.4.5. Encerramento do Programa 
O propósito desta última fase do ciclo de vida do programa é garantir um 

encerramento controlado e correto para o programa. 

Ao chegar nesta fase o gerente deve revisar cada um dos benefícios 

alcançados, e os resultados do programa, junto aos stakeholders e ao 
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patrocinador do programa. O escritório que serviu de apoio ao programa deve 

ser desfeito e realocado, assim como a equipe do programa que deve estar 

apta para novas oportunidades da organização. O gerente deve assegurar 

ainda que a infra-estrutura, seus recursos físicos, facilidades e equipamentos 

tenham sua reutilização viabilizada após seu desmanche para este programa, 

e deverá gerenciar qualquer transição necessária para operações. 

A organização poderá receber orientações sobre possíveis mudanças 

que ajudariam o melhor andamento de seus programas, que ainda não foram 

implantadas durante o escopo do programa atual, mas que seriam úteis no 

futuro. Todos os documentos devem ser arquivados na organização para 

facilitar o reuso e a busca por informações referentes ao programa. 

Um processo fundamental no fechamento do programa é o registro das 

lições aprendidas com seu andamento, os motivos de sucesso e modos de 

como foram desenvolvidos, bem como os riscos identificados e as causas das 

possíveis falhas registradas e problemas encontrados. Isto tudo servirá de 

apoio para a execução de outros projetos e programas na organização, 

facilitando o caminho para o sucesso. 

Ao final desta fase a organização deve mostrar-se disposta para prestar 

qualquer esclarecimento aos clientes e demais stakeholders interessados, e 

garantir a manutenção e resolução de problemas referentes ao programa. 

Estas atividades descritas devem garantir o sucesso no fechamento do 

programa após a finalização de todo trabalho e entrega dos resultados 

esperados pelas partes interessadas e pela organização. 

2.5. Processos do PgMBOK 
No PgMBOK as boas práticas para o sucesso no gerenciamento de 

programas são apresentadas através de alguns processos que ao serem 

seguidos levarão um tranqüilo andamento ao programa. Estes processos 

englobam todas as áreas relevantes ao gerenciamento do programa, que já 

foram apresentadas nas seções anteriores, e cada uma dessas áreas tem 

processos relacionados e atividades a eles correspondentes.  

Comparando com o gerenciamento de projetos do PMBOK [2], eles 

possuem características comuns e são apresentados em grupos de processos 

similares, porém no caso de programas a abordagem das questões é feita em 
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um nível mais alto e envolvem menos análises detalhadas em nível de projeto. 

Diferentemente dos 44 processos do PMBOK Guide, no PgMBOK temos 39 

processos e eles são apresentados de forma mais simplificada. 

A apresentação dos processos pode ser feita de duas maneiras. Na 

primeira, eles são divididos em cinco grupos de processos – Iniciação, 

Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, e Encerramento – que 

seguem de certo modo uma ordem cronológica do andamento do programa, 

esta é a forma apresentada pelo PgMBOK. A segunda maneira apresenta os 

processos divididos em nove áreas de conhecimento – Gerenciamento de 

Integração, Escopo, Custo, Tempo, Qualidade, Recursos Humanos, 

Comunicação, Riscos e Contratos – que agrupa os processos que atendem as 

mesmas áreas do programa. 

Nesta seção os processos serão apresentados de forma breve seguindo 

as áreas de conhecimentos, porém para cada um deles será relatado a qual 

grupo de processo pertence. 

 

2.5.1. Gerenciamento da Integração 
 

Iniciar Programa 

Processo do grupo de Iniciação, responsável pelo início formal do 

programa na organização, para isto o programa deve estar de acordo com as 

necessidades e objetivos estratégicos da organização, e envolvido no 

ambiente organizacional. 

Neste processo deve ser definido o escopo inicial do programa e os 

benefícios que serão esperados. O termo de abertura também deve ser 

desenvolvido no processo de iniciar programa. 

Além da aprovação do programa pelo comitê de programa na 

organização junto ao patrocinador executivo, a opinião dos stakeholders e sua 

aceitação ao programa são fundamentais para que ele venha a iniciar e tenha 

o seu andamento acelerado. 
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Autorizar Projetos 

Este processo também pertence ao grupo de iniciação e tem como 

objetivo a inicialização de qualquer componente do programa, podendo ser 

projetos ou outras atividades, pelo gerente do programa. 

Como forte característica, o processo tem a possibilidade de acontecer 

em qualquer estágio do ciclo de vida do programa, exceto no encerramento. O 

momento de iniciar componentes do programa deve sempre receber atenção e 

está condizente com o plano de gerenciamento do programa, porém algumas 

vezes projetos que não estavam planejados têm que ser iniciados. 

As atividades deste processo devem incluir a seleção do gerente de 

projeto, desenvolvimento de casos de negócios e comunicação aos 

stakeholders. 

 

Desenvolver Plano de Gerenciamento do Programa 

Pertencente ao grupo de planejamento, este processo tem com objetivo 

o desenvolvimento do plano de gerenciamento do programa. Este plano deve 

resultar de uma consolidação de todos os outros planos elaborados para áreas 

de interesse do programa, como o plano de gerenciamento de benefícios, de 

custos, de comunicações, contratos, interfaces, escopo, qualidade, recursos, 

riscos e cronograma. 

O plano é responsável por guiar a execução do programa e o controle 

do mesmo durante todo o seu curso, e deve sempre ser atualizado quando 

necessário. 

 

Planejamento das Interfaces 

As interfaces são abertas pelas relações existentes do programa com 

outros programas do portfólio da organização, ou com outros fatores fora do 

escopo do programa. Neste processo, do grupo de planejamento, estas 

interfaces são identificadas e mapeadas, e devem ainda ser documentadas 

através de um plano que descreverá as características de cada uma e como 

estas relações vão ser estabelecidas e mantidas. Ele geralmente ocorre em 

conjunto com o planejamento das comunicações do programa e dos recursos 

humanos. 



     

20 

O plano primeiramente irá identificar as interdependências das 

interfaces, para que então possa dar suporte ao plano de comunicações do 

programa na formalização dos canais de comunicação e as decisões 

envolvendo os relacionamentos 

 

 

Planejamento das Transições 

O processo de planejamento das transições é responsável por garantir 

que as entregas do programa sejam feitas de forma sustentável, será feito o 

planejamento da passagem formal do controle dos benefícios, serviços ou 

produtos entregues pelo programa, para o novo responsável, na entrega deve 

ser incluso todo material, documentação e treinamentos necessários ao bom 

andamento do resultado depois de pronto. 

Todas as partes interessadas devem estar cientes das transições, antes 

mesmo delas acontecerem, e devem ser municiadas das informações 

necessárias para administrá-las. Como resultado, este processo elabora o 

plano de transições e possíveis documentos de acordo dos stakeholders 

referentes às transições. 

 

Planejamento dos Recursos 

Incluso no grupo de processos de planejamento, este processo é 

responsável por determinar as necessidades de pessoal, equipamentos, 

materiais e outros recursos que serão utilizados, e a quantidade deles, para 

que possam ser desenvolvidas as tarefas do programa, e executado um 

aproveitamento otimizado dessas necessidades, garantindo que elas estarão 

disponíveis no tempo em que forem solicitados. Para que haja um melhor 

acompanhamento, os recursos são registrados de acordo com as prioridades 

de uso, evitando também sua sobrecarga. Esse processo tem como saída o 

plano de gerenciamento dos recursos. 

 

Orientar e Gerenciar a Execução do Programa 

Neste processo o gerente tem como objetivo promover a execução do 

programa e com isso promover a entrega dos benefícios esperados. 

Pertencente ao grupo de processos de execução, nesta fase o gerente tem 
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que garantir a execução do plano de gerenciamento do programa, apresentado 

anteriormente nesta seção. A execução do plano de gerenciamento se torna a 

principal prioridade do gerente e da equipe após o término dos processos de 

planejamento.  

No decorrer da execução, as atualizações dos projetos e de andamento 

do programa têm que ser repassadas para que o desempenho do programa 

seja reportado. Este processo também é responsável por assegurar que, ao 

alcançar os benefícios, todas as transições devem ser executadas com 

sucesso. 

 

Controle Integrado de Mudanças 

Processo do grupo de Controle e Monitoramento, responsável por 

coordenar as mudanças que venham a ocorrer durante o curso do programa, 

que podem ser mudanças quanto aos custos, escopo, cronograma entre 

outros. Neste processo as requisições de mudanças devem ser analisadas e 

recusadas ou aprovadas, caso o custo-benefício da mesma venha a se 

encaixar com as pretensões do programa, e sua necessidade fique clara. 

O controle integrado de mudanças perdura por todo o ciclo de vida do 

programa, desde a abertura até o fechamento do mesmo, e deve incluir o 

cálculo de todo trabalho necessário à mudança, para que uma resposta 

referente à sua aprovação seja dada aos interessados. 

 

Controle dos Recursos 

Este processo, também faz parte do grupo de controle e monitoramento, 

tem como objetivo gerenciar todos os recursos do programa e os custos a eles 

associados, levando em conta o plano de gerenciamento do programa. Através 

do contínuo monitoramento durante a execução do programa, esse controle 

deve assegurar que os recursos comprometidos estejam disponíveis para uso 

na época de sua necessidade, de acordo com o planejado. 

 

Monitorar e Controlar Trabalho do Programa 

Processo responsável pela coleta, medição e consolidação das 

informações do desempenho do programa, bem como a avaliação das 

estatísticas, índices do programa e as tendências para poder prover as 
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melhorias necessárias. Esta avaliação é feita nos projetos do programa 

individualmente, este foco garante um acompanhamento do andamento de 

cada um dos projetos. Desta forma conflitos podem ser mais facilmente 

identificados e corrigidos, e oportunidades podem surgir para um melhor 

andamento geral do programa. As informações das performances podem ser 

comunicadas aos stakeholders no processo de distribuição das informações. 

 

Controle e Gerenciamento dos Problemas 

Neste processo os problemas devem ser identificados, quantificados, 

monitorados e resolvidos da melhor maneira possível, desta maneira deve-se 

garantir que as expectativas das partes interessadas continuarão alinhadas 

com o programa. O registro dos problemas tem sua relevância, e o processo 

de gerenciamento dos problemas geralmente acontece em conjunto com o de 

monitoramento dos riscos, envolvendo assim os riscos não mitigados em nível 

de projeto. Estes problemas referentes aos projetos também devem ser 

levados em consideração, pois poderão interferir no andamento geral do 

programa. 

 

Encerrar Programa 

O processo de encerrar programa, pertencente ao grupo de processos 

de encerramento, envolve a formalização do final do programa e da aceitação 

dos resultados entregues, pelo patrocinador executivo do programa. 

Nesta etapa o patrocinador ou o cliente revisa os documentos do 

encerramento oficial do programa, bem como o escopo e a confirmação dos 

benefícios entregues. Após o término de todos os projetos que compõem o 

programa, o documento de encerramento é formalizado e deve ser assinado 

pelo patrocinador executivo declarando o programa oficialmente finalizado. 

 

Encerramento dos Componentes 

Este é o processo realizado para finalizar oficialmente os projetos e 

outras atividades do programa. É fundamental que o gerente do programa seja 

informado do encerramento de componentes, pois ele deverá validar este 

encerramento, também passará as devidas informações aos stakeholders e 

providenciará a realocação dos recursos deste componente. Este processo 
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ocorre toda vez que um projeto chega ao fim, independente do final do 

programa. 

 

2.5.2. Gerenciamento do Escopo 
Definição do Escopo 

Envolve o desenvolvimento de um plano detalhado do gerenciamento do 

escopo do programa. Este plano incluirá detalhes do que será e não será 

realizado pelo programa, e uma descrição dos direitos e deveres dos 

empreendedores e da organização contratada, que realizará o programa. Este 

processo pertence ao grupo de planejamento e se utilizará da declaração 

inicial do escopo, desenvolvido na iniciação do programa, e do plano de 

realização dos benefícios para a composição do plano, que ajudará a gerenciar 

o escopo durante toda execução do programa. Este processo também 

entregará a declaração do escopo do programa, que servirá de base para 

decisões e articulações nos limites do escopo do programa. 

 

Criar PWBS do Programa 

A PWBS (Program Work Breakdown Structures) é uma decomposição 

hierárquica de todas as atividades do programa guiada para as entregas de 

cada uma das atividades. Neste processo a PWBS é criada a partir da 

declaração do escopo do programa, e é semelhante à WBS nos projetos. A 

divisão do escopo nessas tarefas menores facilita o gerenciamento e a 

atribuição de responsabilidades, quanto mais baixo o nível na hierarquia mais 

detalhes encontramos. 

 

Controle do Escopo 

No grupo de processos de monitoramento e controle encontramos o 

processo de controle do escopo, responsável por controlar mudanças no 

escopo ao longo do curso do programa. As tarefas de reunir as solicitações de 

mudanças no escopo, avaliar e decidir o resultado destas solicitações, 

comunicar as decisões aos stakeholders envolvidos e iniciar as mudanças 

após aprovação, são realizadas neste processo. 
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2.5.3. Gerenciamento do Tempo 
Desenvolvimento do Cronograma 

Este é o processo de desenvolver o cronograma do programa através 

da definição dos componentes do programa necessários às entregas, 

determinando a ordem em que estes componentes realizarão suas atividades 

e o tempo estimado para cada um deles. Normalmente utiliza-se da PWBS 

para a criação do cronograma, onde importantes marcos e entregas do 

programa são identificados. O resultado deste processo é o plano de 

gerenciamento do cronograma que tratará do cronograma durante todo ciclo 

de vida do programa. 

 

Controle do Cronograma 

Neste processo é feito um controle no programa buscando garantir que 

as soluções e entregas serão realizadas no tempo certo, de acordo com o 

cronograma assumido. O controle é feito através do acompanhamento do 

andamento do programa e de comparações feitas com o cronograma 

estabelecido no plano de gerenciamento do programa, no caso de mudanças 

as atualizações na linha do tempo devem ser registradas e atividades devem 

ser realizadas para adaptar o programa ao tempo previsto e controlar os 

fatores que criam mudanças no cronograma. 

2.5.4. Gerenciamento do Custo 
Estimar Custos e Orçamento 

Pertencente ao grupo de processos de planejamento, neste processo o 

orçamento do programa deve ser estimado ao agregar as estimativas dos 

custos de cada atividade desenvolvida no programa e nos componentes do 

programa individualmente. A estimativa pode ser feita pela equipe do 

programa, ou pode ser agregada das estimativas de custos dos projetos 

individuais. Ao final deste processo é desenvolvida uma linha de base dos 

custos do programa. 

 

Controle dos Custos 

Do mesmo modo como é feito no controle do cronograma, é realizado 

neste processo um acompanhamento da utilização dos recursos e dos gastos 
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atuais do programa para que seja feita uma análise com base nos custos que 

foram planejados para o programa. Dependendo do resultado desta análise, o 

gerente, em conjunto com a equipe do programa e dos projetos, deve realizar 

ações corretivas para que o programa se adéqüe ao orçamento estimado, 

incluindo o controle dos fatores que estão causando as mudanças na linha de 

base dos custos. A detecção, o quanto antes, das áreas com problemas nos 

custos é fundamental para evitar estouros de custos além do aceitável. 

 

2.5.5. Gerenciamento da Qualidade 
 

Planejamento da Qualidade 

O processo de planejamento da qualidade tem como objetivo identificar 

os padrões de qualidade que são relevantes ao programa e detalhar o que 

será feito para garantir estes padrões no programa. Este processo deve estar 

entre os primeiros a ocorrer, pois as definições de qualidade que serão 

tomadas para o programa devem ser informadas aos stakeholders e toda 

equipe do programa ainda no começo de seu planejamento. Para a conclusão 

desse processo é importante a utilização de padrões de qualidade já existentes 

e bem aceitos mundialmente (ISO 9000, CMMI, etc.) como base. 

 

Assegurar Garantia da Qualidade 

Durante a execução das atividades do programa o gerente deve garantir 

que sejam aplicados os padrões de qualidade definidos durante o 

planejamento da mesma. Este é um processo do grupo de processo de 

execução e não deve substituir os esforços pela qualidade realizados nos 

componentes do programa, uma vez que ele envolve a preocupação com a 

qualidade em um nível mais alto (de programa), levando em consideração as 

necessidades globais dos clientes e as demais atividades do programa. 

 

Fazer Controle da Qualidade 

O controle da qualidade no programa é o processo de monitorar os 

resultados e entregas específicas do programa visando verificar se estes estão 

condizentes com os requisitos de qualidade acertados. O processo deve 
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identificar falhas na adequação aos padrões de qualidade, e permitir a 

eliminação das causas desses resultados não satisfatórios em todo ciclo de 

qualidade no programa. Este processo deve ainda assegurar que os planos de 

qualidade estão sendo executados no nível dos projetos, através de revisões 

da qualidade e verificações nos desempenhos relatados dos projetos. 

 

2.5.6. Gerenciamento dos Recursos Humanos 
 
Formar Equipe 

Este processo pertence ao grupo de processos de iniciação do 

programa e deve ocorrer logo no início das atividades do programa. Ele é 

responsável pela seleção da equipe do programa, que deve ocorrer em 

conjunto com a área de recursos humanos da organização. 

O gerente deve participar ativamente da seleção e garantir que as 

pessoas escolhidas sejam capazes de realizar suas tarefas. Participantes 

também podem ingressar na equipe durante o curso do programa, e outros 

podem deixar a equipe antes do final, caso necessário. 

 

Planejamento dos Recursos Humanos 

 O processo de planejamento de recursos humanos tem como objetivo 

identificar as funções na equipe do programa, as responsabilidades dos 

integrantes e as relações hierárquicas existentes entre eles. Os integrantes 

podem receber funções individualmente, ou estarem compondo um grupo com 

tarefas comuns. Estes integrantes podem estar alocados dentro da 

organização (internos), ou ainda nem participarem dela (externos a 

organização), sendo clientes, usuários dos resultados entregues pelo 

programa, ou ainda outra organização que preste serviço ao programa. 

 

Contratar Equipe do Programa 

 Contratar a equipe do programa é o processo de seleção da equipe, 

tanto internos quanto externos, que participará da implementação do 

programa. A opção por integrantes internos ou não dependerá de vários 

fatores, como o custo avaliado, o tempo de uso destes recursos, a viabilidade 
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deles e as habilidades necessárias a cada uma das atividades a serem 

realizadas. Este processo pertence ao grupo de processos de execução. 

 

Desenvolver Equipe do Programa 

Este é um fator importante para melhorar o desempenho do programa, 

pois além de evoluir as capacidades dos integrantes do programa, poderá 

aumentar o rendimento da equipe devido à valorização e atenção prestada, e o 

aprimoramento dos relacionamentos entre os membros. O fornecimento de 

capacitações, neste processo, será fundamental para aquisição de novas 

habilidades, conhecimentos e competências relevantes para a realização das 

atividades do programa. O processo de desenvolver a equipe também 

pertence ao grupo de execução e deve receber atenção especial do gerente. 

 

2.5.7. Gerenciamento da Comunicação 
 
Planejamento das Comunicações 

O principal objetivo deste processo é determinar as necessidades de 

informação das partes interessadas do programa. No planejamento das 

comunicações é elaborado um plano de gerenciamento das comunicações que 

deve detalhar as informações relevantes a cada um dos stakeholders, como 

esta comunicação será estabelecida, quando deve acontecer e quem irá 

fornecer as informações em tempo hábil. 

 

Distribuição da Informação 

A distribuição da informação pertence ao grupo de processos de 

execução e é responsável por distribuir as informações relevantes durante a 

execução do programa. As informações apropriadas devem ser postas a 

disposição dos stakeholders, conforme modelos e métodos acordados no 

plano de comunicações, no tempo correto. Este processo deve administrar 

principalmente três canais de comunicação, que são os clientes, 

patrocinadores do programa e gerentes dos projetos. As informações podem 

incluir o status atual do programa, notificações acerca de mudanças, 

informações internas do orçamento, comunicações públicas do programa. 
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Controle das Comunicações 

Este processo tem como função de garantir a execução do plano de 

gerenciamento das comunicações satisfazendo os stakeholders. No programa 

o leque de stakeholders é bem maior do que nos projetos, logo este controle 

envolve um maior trabalho, pois deve garantir o monitoramento dos possíveis 

problemas de comunicações entre todas as partes interessadas e encontrar as 

soluções necessárias. Devido os programas serem maiores, envolverem altos 

investimentos e um grande tempo para serem realizados, a comunicação é um 

fator fundamental para seu sucesso. 

 

Reportar Desempenho 

É o processo de consolidar os dados de desempenho do programa, 

agregando os status de andamento de todos os componentes (projetos ou 

outras atividades), incluindo como os recursos estão sendo utilizados para o 

alcance dos resultados do programa. Estas informações devem resultar uma 

imagem atual do andamento do programa como um todo, que será 

apresentada para acompanhamento da performance do programa pelos 

stakeholders. 

 

2.5.8. Gerenciamento dos Riscos 
 
Planejamento e Análise da Gestão dos Riscos 

Neste processo deve ser decidido como ocorrerá o gerenciamento dos 

riscos levantados para o programa, incluindo riscos nos componentes do 

programa. Primeiro é feita a identificação dos riscos e suas possíveis causas, 

em seguida eles devem ser registrados com informações quanto a sua 

prioridade, possibilidade de ocorrer e impacto no programa. Ao final deste 

processo é desenvolvido um plano contendo as providências a serem tomadas 

para diminuir a possibilidade de um risco acontecer, ou evitar maiores 

prejuízos caso aconteça. 
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Controle e Monitoramento dos Riscos 

Após a identificação, os riscos do programa devem ser monitorados 

utilizando, na concretização de ocorrência de riscos, o plano de respostas 

desenvolvido no processo de planejamento da gestão dos riscos. Os 

resultados das atividades de contingência devem ser avaliados ao longo do 

curso do programa, para que sejam elaboradas novas estratégias no caso de 

insucessos. Novos riscos podem ser identificados e devem ser analisados e 

monitorados, causando possíveis modificações no plano de gerenciamento do 

programa, plano de respostas aos riscos, e requisições de mudanças. 

2.5.9. Gerenciamento dos Contratos 
 
Planejar Compras e Aquisições do Programa 

Neste processo devem ser identificadas as necessidades do programa 

que serão melhor alcançadas pela contratação de serviços ou compra de 

produtos fora da organização. Para auxiliar este processo é importante a 

análise do escopo detalhado do programa e da PWBS para elencar o que 

deverá ser feito com esforço interno, e quais elementos poderão vir de 

aquisições externas. Os resultados destas determinações das necessidades 

devem ser repassados para o Processo de Planejar Contratações do 

Programa, para que seja dada viabilidade a estas contratações. 

 

Planejar Contratações do Programa 

Processo responsável por viabilizar os contratos relevantes ao 

programa, através da identificação dos mesmos, os modelos e detalhes da 

documentação requerida. Os contratos podem ser firmados com organizações 

externas, ou até mesmo provenientes da própria organização. 

Este processo produz as bases e guia a equipe para uma boa 

administração dos contratos necessários ao bom desenvolvimento do 

programa, juntamente com a parte jurídica da equipe, conforme as legalidades. 

 

Requisitar Respostas dos Fornecedores 

Nesta fase já foram definidos os elementos que serão contratados 

externamente, sendo assim este processo se responsabiliza por manter 
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contato com os fornecedores para requisitar e receber informações, propostas 

e cotações dos produtos ou serviços, por eles viabilizados. Estas requisições e 

respostas são formalizadas em três documentos, que servirão de base para as 

decisões de adquirir externamente ou implementar internamente as 

necessidades. O processo pertence ao grupo de processos de execução. 

Selecionar Fornecedores 

Processo também pertencente ao grupo de execução, que aplica 

critérios organizacionais de avaliação nas propostas apresentadas pelos 

fornecedores, para selecionar as que melhor se encaixam nas necessidades 

do programa, envolvendo a negociação dos detalhes dos contratos com os 

fornecedores responsáveis. 

 

Administração dos Contratos do Programa 

A administração dos contratos é o processo responsável por gerenciar 

os relacionamentos com fornecedores ou compradores no nível de programa, 

e apenas neste nível. O processo, pertencente ao grupo de processos de 

controle, foca as aquisições e contratos de recursos externos que não são 

abordados pelos níveis mais baixos, como projetos e outras atividades do 

programa. 

A equipe do programa deve estar atenta as questões legais, políticas, 

jurídicas, e de gestão durante o andamento do programa, pois problemas nos 

contratos podem afetar os prazos, custos e ter conseqüências judiciais. 

 

Encerramento dos Contratos 

Este processo tem como objetivo encerrar formalmente contratos 

firmados no decorrer do programa ou em nome do programa, de acordo com 

os termos e condições do mesmo. Deve ser feita uma verificação do produto e 

a atualização do registro dos contratos, que conterá o contrato em si, 

informações e todos os documentos a ele relacionados. O arquivo de toda 

documentação referente aos contratos é importante para municiar a 

organização em qualquer problema legal, que venha a ocorrer no futuro. 

O encerramento dos contratos também deve acontecer para contratos 

terminados antes do prazo previstos, neste caso documenta-se o que foi e não 

feito, a atualização dos registros e também os motivos do fim prematuro.  
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2.5.10. Mapeando Áreas de Conhecimento e Grupos de Processos 
 

Os processos do gerenciamento de programas podem ser abordados 

em dois agrupamentos, como foi apresentado no início da seção 2.5. A seguir 

será apresentada uma tabela, baseada no PgMBOK, mapeando os processos 

entre essas duas vertentes. 

Grupos de 
Processos / Áreas 
de Conhecimento 

Grupo de 
Iniciação 

Grupo de 
Planejamento 

Grupo de 
Execução 

Grupo de 
Monitoramento e 

Controle 

Grupo de 
Encerramento  

Gerenciamento da 
Integração 

-Iniciar 
Programa 
-Autorizar 
Projetos 

-Desenvolver 
Plano de 
Gerenciamento do 
Programa 
-Planejamento de 
Interfaces 
-Planejamento 
Transições 
 -Planejamento 
Recursos 

-Orientar e 
Gerenciar 
Execução do 
Programa 

-Controle Integrado 
de Mudanças 
-Controle dos 
Recursos 
-Monitorar e 
Controlar Trabalho 
do Programa 
-Controle e 
Gerenciamento dos 
Problemas 

-Encerrar 
Programa 
-Encerramento 
de 
Componentes 

Gerenciamento do 
Escopo 

 -Definição do 
Escopo 
-Criar PWBS do 
Programa 

 -Controle do Escopo  

Gerenciamento do 
Tempo 

 -Desenvolvimento 
do Cronograma 

 -Controle do 
Cronograma 

 

Gerenciamento 
dos Custos 

 -Estimar Custos e 
Orçamento 

 -Controle dos 
Custos 

 

Gerenciamento da 
Qualidade 

 -Planejamento da 
Qualidade 

-Assegurar 
Garantia da 
Qualidade 

-Fazer Controle da 
Qualidade 

 

Gerenciamento de 
Recursos 
Humanos 

-Formar 
Equipe 

-Planejamento 
dos Recursos 
Humanos 

-Contratar 
Equipe do 
Programa 
-Desenvolver 
Equipe do 
Programa 

  

Gerenciamento da 
Comunicação 

 -Planejamento 
das 
Comunicações 

-Distribuição da 
Informação 

-Controle das 
Comunicações 
-Reportar 
Desempenho 

 

Gerenciamento 
dos Riscos 

 -Planejamento e 
Análise da Gestão 
de Riscos 

 -Controle e 
Monitoramento dos 
Riscos 

 

Gerenciamento 
dos Contratos 

 -Planejar 
Aquisições do 
Programa 
-Planejar 
Contratações do 
Programa 

-Requisitar 
Respostas dos 
Fornecedores 
-Selecionar 
Fornecedores 

Administração do 
Contrato do 
Programa 

-Encerramento 
dos Contratos 

Tabela 1 - Mapeamento Áreas de Conhecimento x Grupo  de Processos 
 

Neste Capítulo 2 o PgMBOK, The Standard for Program Management, 

foi abordado em seus principais itens, os seus detalhes, suas práticas e 

processos para o sucesso no gerenciamento de programas. Nos próximos 

capítulos serão apresentados o PAC, e uma avaliação deste programa 

segundo as boas práticas do PgMBOK aqui apresentadas. 
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3. PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 
Neste capítulo será apresentado o Programa de Aceleração do 

Crescimento, programa este que tem como objetivo a criação de metas e 

processos que visam acelerar o crescimento da economia, bem como 

gerenciar projetos estruturadores em grandes áreas fundamentais ao 

crescimento do Brasil e dos seus povos, acelerando os seus andamentos e 

suas entregas. 

3.1. Histórico 
Em entrevista ao programa É Notícia, do canal aberto de televisão 

brasileiro Rede TV, no domingo 15 de novembro do corrente, o Presidente da 

República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (eleito no ano de 2002 

pela primeira vez presidente e reeleito em 2006), afirmou que o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) foi primeiramente pensado no final de 2005. 

Porém, por preverem um embargo ao início e andamento do programa, tanto 

pela classe política, como pela imprensa nacional, que poderiam julgar o PAC 

como um programa de cunho eleitoreiro, devido ao processo de eleições 

presidenciais que vieram a ocorrer no ano de 2006, a equipe do governo optou 

preparar o lançamento do programa para 2007. 

A melhora dos indicadores socioeconômicos que vieram acontecendo 

no período 2003-2006, a partir do início de um novo modelo de 

desenvolvimento da economia do país proporcionando a inclusão de muitos no 

mercado de trabalho e uma ideologia voltada pela melhor distribuição de 

renda, estimulando o maior consumo de bens e serviços. Em conjunto com a 

expectativa de inflação abaixo das metas estabelecidas pelo Conselho 

Monetário Nacional, que não acontecia desde a implantação do sistema de 

metas inflacionárias em 1999, e também a redução da dívida externa do país 

diminuindo a vulnerabilidade e dependência do mercado internacional, 

permitiu, em 2007, a sustentação de uma expectativa de continuidade do 

crescimento da economia. 

Tudo isto motivou no país o encontro de um ambiente favorável para a 

aceleração do crescimento de forma sustentável, com projetos de infra-

estrutura para o desenvolvimento. Para o monitoramento da economia 
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(aplicação das metas criadas para sua evolução), e a seleção e o 

acompanhamento destes projetos responsáveis pelo desenvolvimento 

acelerado do país, foi criado o PAC 2007/2010, que deverá possibilitar o 

aumento da taxa de investimento para que consiga alcançar seus objetivos. 

O lançamento oficial do Programa de Aceleração do Crescimento, feito 

pelo presidente e equipe, aconteceu na segunda quinzena do mês de janeiro 

de 2007, prometendo a implementação de medidas que permitissem que os 

projetos fluíssem com rapidez e sucesso, objetivando a melhora das condições 

de vida da população brasileira, o aumento de empregos, e a manutenção da 

aceleração do crescimento econômico com uma taxa de 5% ao ano, como 

meta no período. A previsão de conclusão das atividades do PAC ficou para 

2010, prometendo, dessa forma, evitar o fim do mandato do governo sem que 

o fim do programa aconteça. 

Este lançamento do programa veio a acontecer também na maioria das 

capitais dos estados da federação, envolvendo os seus governantes e 

representantes da sociedade, para esclarecer o programa e seus objetivos. 

Atualmente o PAC está em pleno andamento, com projetos e obras 

estruturadoras em todas as regiões brasileiras. 

3.2. O Programa 
O PAC inclui a melhora da qualidade do gasto público, contando com a 

contenção do gasto das despesas de custeio da máquina da União e o 

aperfeiçoamento da gestão pública, envolvendo tanto o orçamento fiscal, como 

o orçamento da previdência e seguridade social. 

Para o seu sucesso o PAC espera contar com o apoio e a participação 

do Executivo, Legislativo, dos empresários e dos trabalhadores. 

As ações e metas do programa estão concentradas em um grupo de 

medidas de facilitação e incentivo ao investimento privado, em conjunto com 

um amplo investimento público em projetos de infra-estrutura e 

desenvolvimento. A remoção de obstáculos burocráticos, administrativos, 

jurídicos, normativos e legislativos, que atrapalham o crescimento também são 

medidas adotadas pelo programa. 

Estas medidas do programa estão separadas em cinco grandes blocos: 

estímulo ao crédito e financiamento, melhora do ambiente de investimento, 
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aperfeiçoamento do sistema tributário, medidas fiscais de longo prazo e 

investimento em infra-estrutura. Este último bloco será o foco da avaliação do 

PAC neste trabalho, por englobar os principais projetos selecionados e 

executados pelo programa.  

3.2.1. Estímulo ao Crédito e Financiamento 
O crédito é vital para o desenvolvimento social e econômico e seu 

aumento é fundamental. O mercado de capitais e principalmente o volume de 

crédito vem crescendo nos últimos anos, através de medidas tomadas pelo 

governo federal, sendo ainda mais observado quando para pessoas físicas. O 

crédito habitacional tem seu aumento estimulado pela queda das taxas básicas 

de juros e o crescimento da renda pessoal. A prioridade do governo neste 

módulo do PAC é a continuidade da expansão do credito, especialmente o 

crédito para habitações e também o crédito de longo prazo para investimentos 

em infra-estrutura.  

Nesta área, o programa agirá propondo medidas aos bancos da união, 

dos quais a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) para aumentar os financiamentos de longo 

prazo, permitindo ainda condições mais favoráveis do que as que vêm sendo 

aplicadas. 

As principais medidas são: 

• A concessão de crédito pela União, no valor de R$ 5,2 bilhões, para a 

Caixa, destinados a aplicação em saneamento e habitação; 

• Ampliação do limite de crédito do setor público para investimentos em 

saneamento ambiental e habitação; 

• Criação do fundo de investimento em infra-estrutura, com valor inicial de 

R$ 5 bilhões, com recursos do fundo de garantia (FGTS) 

• Elevação da liquidez do fundo de arrendamento residencial (FAR) 

Estas medidas, unidas a redução da taxa de juros de longo prazo 

(TJLP) e a redução dos spreads do BNDES para infra-estrutura, logística e 

desenvolvimento urbano que já foram implantadas, serão responsáveis pelo 

estímulo ao crédito e financiamento proposto pelo PAC. 
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3.2.2. Melhora do Ambiente de Investimento 
O aumento dos investimentos depende também do ambiente em que 

eles estarão inseridos com negócios adequados e o marco regulatório. Serão 

tomadas medidas destinadas a agilizar e facilitar o investimento em infra-

estrutura, sobretudo no que envolve a questão ambiental. O governo também 

tem como missão neste módulo aperfeiçoar o marco regulatório e o sistema de 

defesa da concorrência. Juntamente com a recriação da SUDENE e SUDAM 

incentivando o desenvolvimento regional, estas ações são fundamentais à 

qualidade do ambiente de investimentos do país. 

Outra medida tomada nesta área é a regulamentação do artigo 23 da 

constituição, que estabelece diretrizes para cooperação entre entes federais 

visando melhorar a eficiência e celeridade no exercício de competências 

ambientais. A elaboração do marco legal das agências reguladoras, uma lei 

para o gás natural e a reestruturação do sistema brasileiro de defesa da 

concorrência (SBDC) também serão realizados. Estas medidas em conjunto 

com as já desenvolvidas, como a aprovação do marco regulatório para o setor 

de saneamento, a abertura do mercado de resseguros e a recriação das 

SUDENE e SUDAM, constituem os objetivos deste módulo. 

 

3.2.3. Desoneração e Aperfeiçoamento do Sistema Tributário 
O PAC traz ações de modernização e agilização da administração 

tributária, incluindo também um conjunto de medidas de desoneração 

tributária. Estas desonerações trazem estímulo ao investimento na área da 

construção civil, a aquisição de bens de capital, e ainda o desenvolvimento nos 

setores de semicondutores e da TV digital. O setor privado responde por 

grande parte do investimento no Brasil, desta forma as medidas de 

aperfeiçoamento do sistema tributário e desonerações favorecem o 

crescimento destes investimentos privados, também são previstos 

investimentos para o fortalecimento do setor de micro e pequenas empresas. 

Já o aperfeiçoamento da administração tributária tem como objetivo acelerar 

os processos burocráticos, modernizando e conseqüentemente melhorando a 

arrecadação das contribuições e dos impostos. 
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As medidas tomadas para a implantação destas melhorias pelo PAC 

são: 

• Aceleração da recuperação dos créditos de PIS e COFINS em 

edificações 

• Desoneração de obras de infra-estrutura, incluindo suspensão de 

cobrança de PIS/COFINS para novos projetos 

• Desoneração dos fundos de investimento em infra-estrutura 

isentando o IRPF 

• Criação do programa de incentivo a TV Digital 

• Criação do programa de incentivo ao setor de semicondutores 

• Aumento do valor de isenção para microcomputadores 

• Desoneração da compra de perfis de aço 

• Aumento do prazo de recolhimento de contribuições 

O governo ainda criou a lei geral das micro e pequenas empresas, 

efetivou o reajuste na tabela do imposto de renda, prorrogou a depreciação 

acelerada e a também cumulatividade do PIS e COFINS na construção civil. 

Tudo isto foi preparado para que os projetos estruturadores do 

programa tivessem uma base de sustentação para acontecerem, bem como a 

atração de novos investimentos privados em infra-estrutura no país. 

3.2.4. Medidas Fiscais de Longo Prazo 
A sustentação do crescimento depende do aperfeiçoamento da política 

fiscal, de forma que sejam mantidas as conquistas obtidas nos últimos anos 

que viabilizaram o lançamento do PAC. 

As medidas fiscais de longo prazo objetivam a contenção do 

crescimento dos gastos com pessoal da União. O PAC estabelece um 

crescimento real máximo de 1,5% ao ano, da folha no período. A política de 

longo prazo de valorização do salário mínimo é também agregada às medidas 

tomadas pelo programa, e prevê regras de reajuste a cada quatro anos. Além 

destas medidas, será criado o Fórum Nacional da Previdência Social, que será 

responsável por manter a discussão da situação de longo prazo do sistema de 

assistência social e previdenciário do país, elaborando propostas consensuais 

para área. 
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Sendo assim, este módulo do programa alcançará seus objetivos 

propostos através destas ações específicas, complementadas pela melhora da 

gestão da previdência social com combate a fraudes e a implementação do 

regime de previdência complementar do servidor público federal prevendo a 

redução gradual das despesas com aposentadorias. A agilização do processo 

licitatório, com o uso da tecnologia da informação e sistemas eletrônicos 

seguros para dar maior celeridade aos processos burocráticos, e o 

aperfeiçoamento da governança corporativa nas empresas estatais, também 

são metas do programa neste módulo. 

3.2.5. Investimento em Infraestrutura 
Este será o foco da avaliação do PAC neste trabalho, pois é o principal 

módulo do Programa de Aceleração do Crescimento, envolvendo os projetos e 

outros programas estruturadores que estão sendo desenvolvidos e 

monitorados para que as grandes mudanças na infra-estrutura e 

desenvolvimento social sejam atingidas, justificando a aceleração do 

crescimento em todo país. 

A previsão do programa é um investimento de R$ 503,9 bilhões nas 

áreas de transporte, saneamento, energia, habitação e recursos hídricos. Os 

investimentos estão divididos em três núcleos:  

• Logística – envolve projetos de rodovias, ferrovias, hidrovias, 

portos e aeroportos; 

• Energia – aplicação em projetos para geração de energia elétrica, 

petróleo e gás natural, bem como combustíveis renováveis; 

• Infraestrutura Social e Urbana – obras de habitação popular, 

saneamento, transporte urbano, recursos hídricos e o programa 

Luz para Todos. 

O valor total dos investimentos envolve uma aplicação direta de R$ 67,8 

bilhões do orçamento do governo central e R$ 436,1 bilhões provenientes das 

empresas estatais federais e de investimentos privados.  

O Programa de Aceleração do Crescimento pode ser considerado o 

maior programa de investimentos estratégicos do Brasil nas últimas quatro 

décadas [5]. Essa expansão do investimento em infraestrutura é fundamental 

para que haja um crescimento sustentável com melhor divisão de bens e 
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oportunidades, promovendo a diminuição das desigualdades regionais e 

sociais, tendo um aumento da produtividade e uma superação dos gargalos da 

economia do país. 

Podemos ver na Tabela 2 o valor previsto de investimento nos projetos 

e programas de infra-estrutura do PAC, organizados pelos seus núcleos de 

atuação, valores em bilhões de reais. 

 

 
Tabela 2 - Previsão de Investimentos 2007-2010 [5] - (R$ bilhões) 

 

O PAC pretende introduzir no país um novo conceito de investimentos 

em infra-estrutura, fazendo destas obras estruturadoras instrumentos para 

universalizar o desenvolvimento social e benefícios econômicos em todas as 

regiões brasileiras, objetivando riquezas com divisão mais justa. O objetivo é 

estimular a produção nos principais setores da economia, acelerar as áreas 

que já estão em expansão no país e começar obras que estão em estado de 

repouso, gerando uma melhor integração dos diversos estados da federação e 

uma atração de outros países, através de parcerias entre os vários poderes 

executivos e os investimentos privados.   

Devido à necessidade acelerada do crescimento, o programa optou por 

priorizar: a recuperação da estrutura das obras que tem caráter estruturador 

regional, concluir projetos já em andamento e selecionar projetos, de forte 

impacto social e econômico, viáveis em tempo hábil. Além disso, estimular a 

relação, com retorno positivo, entre estes projetos. Serão entregues a 

duplicação, adequação, construção e recuperação de 42 mil quilômetros de 

estradas, mais de 2,5 mil quilômetros de ferrovias, reformas e melhorias em 12 

portos e 20 aeroportos, bem como a geração de 12 mil megawatts de energia, 
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construção de quase 14 mil quilômetros de linhas de transmissão, instalação 

de quatro unidades petroquímicas ou de refinaria, construção de 4,5 mil 

quilômetros de gasodutos e também a instalação de 77 usinas de etanol e 46 

de biodiesel. Estão previstas ainda melhores condições de moradias, obras de 

saneamento e de abastecimento de água para cerca de 22 milhões de 

famílias, infra-estrutura hídrica para mais de 23 milhões de cidadãos em locais 

não cobertos pelo regime atualmente, e a melhora do transporte público com 

reformas, duplicações e construções de estruturas para trens de metrôs. 

Os investimentos para todos estes projetos estruturadores podem 

também ser analisados por região, conforme tabela abaixo. Nota-se que uma 

parte destes recursos será investida em projetos de caráter nacional, ou seja, 

que não se encaixam em uma só região do país. 

 

 
Tabela 3 - Investimentos por Região Brasileira 2007 -2010 [5] – (R$ bilhões) 
 

 

Atualmente estão sendo executadas, segundo o Ministério da Casa Civil 

(órgão responsável por coordenar a gestão do PAC), 2.392 ações nos três 

eixos (núcleos) de investimento, com mais cerca de 5.000 projetos de 

Saneamento e Habitação que estão em fase de análise. 
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3.3. Considerações Importantes 

3.3.1. Framework do Objetivo do Programa  
 

Para o andamento dessas ações em infra-estrutura e 

conseqüentemente o alcance do principal objetivo do programa, que é o 

crescimento acelerado, foi criado um framework, no qual pode ser observado 

como os quatro primeiros blocos apresentados neste trabalho (envolvendo 

ações econômicas, de concessões, tributos, atividade para o longo prazo, 

melhores condições de financiamentos e atração de investimentos) contribuem 

para a criação de um ambiente propício ao desenvolvimento com sucesso – 

figura 7. 

 

 
Figura 7 - Influência dos Fundamentos Econômicos no  Sucesso do PAC [6] 
 

Quadro este, baseado nos fundamentos econômicos da estabilidade 

monetária, responsabilidade fiscal e baixa vulnerabilidade externa. 

 

3.3.2. Medidas de Gestão do PAC 
 

Foi criado o Comitê Gestor do PAC (CGPAC), com a finalidade de 

coordenar a implementação do Programa de Aceleração do Crescimento, 

composto pela Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, pelo Ministro do 
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Planejamento, Paulo Bernardo, e pelo Ministro da Fazenda, Guido Mantega. 

Para auxiliar o CGPAC, foi criado também o Grupo Executivo do PAC 

(GEPAC), tendo na sua composição a Subchefia de Articulação e 

Monitoramento (SAM – Casa Civil), a Secretaria de Orçamento Federal (SOF – 

Planejamento), a Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos 

(SPIE – Planejamento), a Secretaria de Política Econômica (SPE – Fazenda) e 

a Secretaria Nacional do Tesouro (STN – Fazenda), que ficará responsável 

pelo estabelecimento de metas e monitoramento do andamento do Programa. 

Estes grupos compõem, junto com o presidente da república e órgão 

setoriais, a governança do programa, que terá o dever de coordenar e 

acompanhar a implementação do PAC. 

 

3.3.3. Agilização das Obras 
 

Foram implementadas com o PAC algumas importantes medidas que 

agilizarão o andamento das obras do programa como um todo. Entre elas, o 

adiantamento do repasse dos valores pela união a partir da segunda parcela, o 

desconto de 20 ou 40% nos valores da contrapartida dos órgãos tomadores 

(estado, prefeitura, etc.) e a possibilidade de compra de material para 

estocagem são as principais. 

 

Adiantamento de Repasses 

 

Este adiantamento é possível a partir do segundo repasse de valores 

aos tomadores/executores das obras regidos pelo termo de compromisso da 

obra, exceto da última parcela que só será repassada após as devidas 

vistorias nas obras pelos técnicos (da Caixa Econômica Federal - CEF) e 

órgãos responsáveis, e aferição dos últimos boletins de medição.  

Estes processos estão regulamentados através do Manual de 

Instruções para Aprovação e Execução dos Programas e Ações do Ministério 

das Cidades, inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, 

aprovado pela Portaria nº. 411, de 26 de agosto de 2008, publicada no DOU 

de 28 de agosto de 2008, com modificações implementadas pelas Portarias nº. 
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518, de 23 de outubro de 2008, nº. 627, de 18 de dezembro de 2008, nº. 628, 

de 18 de dezembro de 2008, nº. 12, de 13 de janeiro de 2009, e n° 66, de 12 

de fevereiro de 2009 [8]. Envolve ainda a Caixa Econômica Federal como 

financiadora dos projetos e ações, que são em suma maioria de saneamento 

básico, construção de conjuntos habitacionais e habitações para baixa renda. 

Os repasses são adiantados antes da aferição dos boletins de medição, 

a partir do segundo repasse. No caso do encontro de divergências quanto aos 

boletins à medida que forem aferidos, terão em suas liberações conseguintes 

descontos dos valores repassados a mais, até que haja uma regularização. 

O adiantamento é fundamental para dar agilidade às obras, fazendo 

com que as burocracias envolvidas sejam resolvidas quase que em paralelo, e 

atendendo as necessidades do PAC. 

 

 

Descontos na Contrapartida dos Tomadores 

 

Regulamentado pela portaria n° 239, de 15 de julho de 2009 [9], do 

Ministério das Cidades, considerando a crise econômica mundial acontecida 

entre o fim de 2008 e o ano de 2009, que dificultou os repasses regulamentais 

aos estados e municípios brasileiros, prevê o desconto inicial de 20% aos 

valores de contrapartida assumidos nos termos de compromisso dos projetos. 

O desconto pode chegar a até 40% do valor de contrapartida dos tomadores 

(estados ou municípios), limitados ao resultado de que o valor da contrapartida 

não pode ser inferior a 5% do valor total de investimento. Esses outros 20% de 

desconto estão condicionados ao desempenho da execução do 

empreendimento, e serão aplicados pela Caixa a cada aferição de boletim de 

medição nos empreendimentos, nos quais estejam previstos a contrapartida. 

 

 

Possibilidade de Estocagem de Material 

 

Na portaria n°. 627, de 18 de dezembro de 2008 [10] , do Ministério 

Cidades, admite-se o desbloqueio de recursos para pagamento de materiais 

de construção ainda não assentados ou não instalados (para estoque). Este 
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desbloqueio permitirá um melhor andamento da obra, evitando que a mesma 

pare para aguardar o processo de aquisição dos materiais necessários. 

Para esta possibilidade existem exigências de que sejam materiais 

tubulares e acessórios para redes públicas de saneamento, estruturas 

metálicas ou elementos pré-moldados para construção de habitações, obras 

viárias e equipamentos públicos, bem como a aquisição deve ocorrer por 

processo licitatório, haja aprovação da Caixa sobre os valores da aquisição 

baseados no SINAPI, e que seja apresentado documento de responsabilidade 

assumido por um servidor público, de cargo compatível, com vínculo funcional 

estável, conforme modelo existente. 

Este é mais um processo que auxiliará o PAC a driblar os entraves da 

burocracia do sistema público para acelerar as obras de infra-estrutura no país. 

O capítulo apresentou o Programa de Aceleração do Crescimento, 

desde como ele foi decidido e apresentado ao público, passando por suas 

diversas áreas de atuação e seus investimentos, mostrando também os 

setores que receberam atenção e preparo para ambientar o programa, e como 

o PAC está agindo para atingir seus objetivos. No próximo capítulo, veremos 

como a gestão deste programa, de enormes proporções, está sendo realizada 

e o quanto ela se adapta, ou não, as boas práticas do PgMBOK, visto no 

capítulo anterior. 
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4. ANÁLISE DO PAC SEGUNDO O PGMBOK 
Neste capítulo será apresentada a avaliação do Programa de 

Aceleração do Crescimento, visto no capítulo anterior, com base nos conceitos 

e boas práticas de gerenciamento de programas descritos no PgMBOK, The 

Standard for Programa Management, que foi abordado no Capítulo 2 deste 

trabalho. Serão levadas em consideração as áreas de interesse do PgMBOK, 

ditas importantes para o sucesso no gerenciamento de programas, e como 

estas áreas estão sendo tratadas pelo grupo gestor do PAC. 

 

4.1. Metodologia de Análise 
A metodologia utilizada para fazer a avaliação do gerenciamento do 

PAC pelos métodos do PgMBOK foi baseada na criação de uma checking list 

contendo as principais questões a serem direcionadas ao grupo de gestão do 

programa, situado fisicamente no Ministério da Casa Civil – Presidência da 

República, em Brasília - DF. Também foi contatado para complementar as 

informações, acrescentando detalhes regionais e de melhor visibilidade prática, 

o Grupo de Trabalho Gestão do PAC da Superintendência da Caixa 

Econômica Federal em Recife – PE, que acompanha os projetos do programa 

financiados pela Caixa mais especificamente em Pernambuco. 

As questões foram escolhidas a partir de um estudo minucioso do 

padrão de gerenciamento de programas do PMI (PgMBOK) e seus processos, 

que já foram apresentados neste trabalho. Os processos foram agrupados por 

áreas de conhecimento, e as questões da check list foram definidas com base 

nestas áreas de conhecimento e os respectivos processos. 

Para a avaliação, que será feita neste trabalho, foram escolhidas as 

principais áreas de conhecimento do PAC, entre elas o Gerenciamento da 

Integração, Escopo, Tempo, Custo, Recursos Humanos (Governança e 

Equipe) e Comunicação, que serão tratados detalhadamente nas próximas 

seções. 
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4.1.1. Check List de Abordagem do PAC 
Uma lista de verificação (checking list) foi criada para a metodologia de 

avaliação do PAC, dentro das respectivas áreas de conhecimento 

selecionadas: 

 

• Integração  

� O começo do PAC e as devidas fundamentações 

� Projetos autorizados dentro do programa 

� Equipe de Gerenciamento 

� Recursos que vem sendo utilizados 

� Como são avaliadas as mudanças no programa 

� Como se dá a execução do programa e sua gestão 

� Como o trabalho e andamento são monitorados 

� Possíveis problemas avaliados 

� Existência de prazo para terminar. Como? Quando? 

• Escopo 

� Definição do escopo do PAC 

� Existência no PAC da PWBS - Subdivisões hierárquicas do 

programa 

� Como o escopo é controlado? Cortes / Aumento 

• Custos 

� Custos do PAC 

� Como são avaliadas as variações? 

• Tempo 

� Definição e andamento do cronograma 

� Como é feito o controle e monitoramento? 

• Recursos Humanos – Governança, Equipe e Monitoramento 

� Estrutura da equipe 

� Como funciona a equipe? 

• Comunicação 

� Comunicação com stakeholders e a Distribuição da 

informação 

� Desempenho do programa 
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4.2. Considerações Iniciais 
Acompanhando o lançamento e inicio do programa, foi criada uma 

estrutura com o objetivo de gerenciar o Programa de Aceleração do 

Crescimento. Esta estrutura envolve a Presidência da República, o Ministério 

da Casa Civil, Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda, em 

conjunto a uma comunicação com os outros ministérios envolvidos nos 

projetos do PAC e empresas estatais. 

O PAC tem um detalhe importante que o diferencia da maioria dos 

programas, que vem a serem guiados pelo PgMBOK. Por se tratar de um 

Órgão Público, a organização criadora do PAC (Presidência da República 

Brasileira) não executa diretamente os projetos envolvidos no programa, ela 

tem papel fundamental na gerência e monitoramento da execução do 

programa, porém para a execução dos projetos ela age repassando 

investimentos às outras organizações executoras. As organizações que 

executam os projetos estruturadores do PAC são alguns Ministérios 

responsáveis por obras de acordo com as áreas envolvidas – como exemplo 

os Ministérios da Integração Nacional (recursos hídricos), das Cidades 

(habitação e saneamento), dos Transportes (malhas rodoviárias) e das Minas e 

Energia (geração de energia, gás, petróleo) – bem como empresas estatais 

brasileiras. De toda forma, os projetos nas regiões são executados através de 

contratos firmados entre estas organizações e os governos locais, dos estados 

ou municípios, e a implementação das obras é feita, em sua maioria, por 

empresas do ramo contratadas. Os contratos normalmente passam pela Caixa 

Econômica Federal, ou pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), e são acompanhados para que haja a liberação dos valores. 

4.3. Gerenciamento da Integração no PAC 
Início do PAC 

O PAC foi pensado primeiramente no final de 2005, e iniciado no 

começo do ano de 2007, por decisão da presidência da república em conjunto 

com um grupo de decisões estratégica da casa civil. Devido à relação que os 

projetos e ações realizados no PAC possuem entre si baseados no mesmo 
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macro-objetivo, foi escolhida a forma de programa para uni-los e implantar uma 

gestão mais completa e com maiores chances de ser bem sucedida. 

Além disso, muitas ações estruturadoras que compõem o programa 

possuem o objeto e atividades semelhantes, variando apenas quanto à região, 

estado ou município brasileiro, seguindo modelos de projetos semelhantes. 

Estes detalhes justificam o tratamento conjunto dos projetos e ações como um 

programa. 

 

Projetos Envolvidos  

Os projetos do PAC foram propostos pelos Órgãos Setoriais, levando 

em consideração os critérios de seleção para o programa, que envolvem os 

índices regionais preocupantes na área social e urbana, além dos fatores 

regionais que potencializam perspectivas de avanços na infra-estrutura 

logística. Os órgãos setoriais são responsáveis pelos processos de 

planejamento, contratação, execução, homologação de resultados e prestação 

de contas dos seus projetos, mesmo estando eles incluídos no PAC. 

Nos três eixos (logística, energético, social e urbano), a gestão do PAC 

acompanha atualmente 2.392 ações, sem contar com as áreas de saneamento 

e habitação que possuem cerca de 5.000 projetos em análise e formam um 

grande bloco. 

 

Equipe de Gerenciamento 

A equipe de gerenciamento do programa é formada pelo Comitê Gestor 

de Ministros (CGPAC), que envolve os ministros da casa civil, planejamento e 

fazenda. Logo abaixo na hierarquia está o Grupo Executivo do PAC (GEPAC), 

composto por representantes de uma subchefia da casa civil, duas secretarias 

do ministério do planejamento e duas secretarias do ministério da fazenda. 

Existem ainda as Salas de Situação, com participação dos mesmos três 

ministérios e representantes dos Órgãos Setoriais. Toda decisão tomada por 

essas equipes passa também pelo aval do presidente da república, que pode 

ser considerado o patrocinador executivo do programa visto no PgMBOK.  

A equipe e suas funções na gestão serão vistas com mais detalhes na área de 

recursos humanos, na seção 4.7 deste capítulo. 
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Os Recursos  

Os recursos que estão sendo utilizados são basicamente estrutura física 

no ministério da casa civil, e recursos alocados para dar assistência às 

atividades do PAC em cada ministério e órgão envolvido nos projetos do 

programa, bem como pessoal alocado na subchefia de articulação e 

monitoramento da casa civil, nas secretarias de planejamento e investimentos 

estratégicos e de orçamento federal no ministério do planejamento, e 

secretarias de política econômica e do tesouro nacional no ministério da 

fazenda. Como se trata de um programa governamental, os recursos utilizados 

para que o programa tenha andamento são alocados em cada entidade pública 

que possuir responsabilidade com o programa, além dos órgãos que fazem a 

gestão, e sua origem é proveniente da verba pública. 

Além disso, são previstos recursos financeiros para investimentos na 

ordem de R$ 503,9 bilhões que serão aplicados nas ações e projetos do 

programa, sendo R$ 67,8 bilhões provenientes do orçamento geral da união, 

do governo central, e os outros R$ 436,1 bilhões de recursos das empresas 

estatais federais e de investimentos privados atraídos pelo programa. 

 

Avaliação de Mudanças  

Qualquer requisição de mudança que venha a ser feita no programa, 

sendo ou não provenientes das salas de situação, devem ser submetidas à 

avaliação direta do Grupo Executivo GEPAC. O grupo analisará se a 

necessidade de mudança é real, e caso julgue necessário apresentará a 

proposta ao Comitê Gestor do Programa nas reuniões mensais, para que 

então a solicitação venha a ganhar direcionamento. Após a tomada de 

decisão, a comunicação da mudança, bem como seu objetivo, é repassada às 

demais entidades interessadas, para que seus processos se adéqüem aos 

novos modelos.  

 

Monitoramento do Andamento e do Trabalho no PAC 

O monitoramento é realizado nas Salas de Situação, compostas por 

representantes do Ministério do Planejamento, Fazenda e da Casa Civil 

(coordena as salas) e dos Ministérios e Empresas Estatais afins. São feitas 

reuniões em geral mensais e elaborados balanços quadrimestrais. As salas de 
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situação submetem as decisões ao Grupo Executivo, que por sua vez passam 

pelo Comitê Gestor de Ministros, e ao fim ao Presidente da República. Na 

seção 4.7 serão apresentados mais detalhes do monitoramento e 

gerenciamento da execução do programa. 

  

Avaliação dos Problemas 

Inicialmente houve um planejamento dos problemas que o programa 

encontraria para estabilizar-se, desde os impasses criados pela oposição ao 

governo, as críticas da imprensa, até a estrutura existente na máquina pública, 

fundamental ao programa, que deveria ser adequada legalmente às 

necessidades do PAC. Estes problemas foram avaliados e solucionados com 

medidas que fizeram a base de sustentação para o programa. 

Atualmente os riscos do programa são monitorados pela gestão do 

PAC, os entraves são identificados e soluções para os problemas são 

procuradas pelo grupo. A meta é garantir a execução do cronograma 

estabelecido, evitando e solucionando os problemas. 

 

A Finalização do PAC 

O Programa de Aceleração do Crescimento foi planejado para realizar 

suas atividades no passar dos quatro anos do governo atual. Sendo assim, o 

prazo para o término das ações do PAC está previsto pra dezembro de 2010. 

A organização pública impõe algumas burocracias, que apesar dos cuidados 

tomados, estão afetando o andamento do programa. Algumas obras já foram 

embargadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), o que pode provocar 

complicações para o final do programa no tempo hábil, porém até os dias 

atuais as previsões continuam as mesmas e soluções estão sendo tomadas 

pelo governo. 

Já são estudadas as possibilidades de novos programas do governo 

semelhantes ao PAC para o futuro, tem-se observado o aproveitamento até da 

sigla do programa para nomear novas ações estruturadoras em outras áreas, 

como a idéia de criação do PAC da Saúde, entre outras, motivadas pelo 

sucesso deste programa e seu reconhecimento em todo território nacional. 



     

50 

4.4. Gerenciamento do Escopo do PAC 
O Escopo 

Talvez por se tratar de um programa com dimensões enormes, foi 

constatado que a especificação do escopo do PAC não ficou muito bem 

definida. Este trabalho de definição do escopo deveria ter sido priorizado pelo 

programa, a partir de uma análise do escopo de cada uma de suas ações, para 

que ao seu término fossem prestadas contas a população do que foi realizado, 

o que não foi e os respectivos motivos. 

O escopo do PAC também tem passado por mudanças, desde o início 

do programa já foram acrescentados diversos outros projetos, que passam por 

análise e acabam sendo associados ao programa. 

 

PWBS 

A criação de uma PWBS (Program Work Breakdown Structures) no PAC 

não foi encontrada. As divisões do trabalho do programa foram feitas 

hierarquicamente através dos órgãos setoriais. Cada um deles ficou 

responsável por tratar dos trabalhos nos projetos de suas áreas, e com isso 

dividir as tarefas de acordo com o que julgarem necessário para o melhor 

andamento das atividades e o cumprimento de seus prazos. 

 

Controle do Escopo 

O controle do escopo no PAC é feito de forma semelhante à avaliação 

de mudanças no programa. Mudanças no escopo são analisadas 

cuidadosamente pelo Grupo Executivo GEPAC, principalmente quando o caso 

é de aumento, sendo levada em consideração a possibilidade de manutenção 

dos prazos, para que o programa continue dentro do cronograma esperado. No 

caso de cortes, devem ser avaliadas as diminuições que afetarão a entrega 

dos benefícios esperados, de forma a evitar prejuízos no resultado geral do 

programa. A opinião formalizada pelo grupo é apresentada ao Comitê Gestor, 

que viabilizará o corte ou acréscimo no escopo, contando com o aval do 

presidente. 
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4.5. Gerenciamento dos Custos do PAC 
Os Custos do PAC 

Antes mesmo do PAC ser lançado, os trabalhos realizados no pré-

programa envolveram a estimativa dos custos e do orçamento que seria 

aplicado para o programa e os projetos envolvidos. Esta estimativa foi feita de 

modo que os investimentos foram avaliados a partir da fonte dos recursos 

(união, empresas estatais, investimento privados), envolvendo também a 

análise dos investimentos de acordo com os blocos de atuação do programa: 

área de logística, energia, e social e urbana.  

Para o PAC foi fechada uma estimativa de investimentos no valor total 

de R$ 503,9 bilhões, estimativa esta que ainda tem sido mantida pelo grupo 

gestor do PAC. Deste total, R$ 58,3 bilhões para área de logística, R$ 274,8 

bilhões para área energética e R$ 170,8 bilhões para o bloco social e urbano. 

Os custos também foram estimados por região brasileira, incluindo 

projetos que não possuem áreas específicas e são tidos como nacionais, de 

forma a ajudar no controle e nas divisões dos custos. 

 

Controle dos Custos 

O controle dos custos no programa é de responsabilidade do ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, mais especificamente nas Secretarias 

do Orçamento Federal e de Planejamento e Investimentos Estratégicos que 

estão envolvidas diretamente com o programa.  

Na gestão do PAC são monitorados os aspectos da execução 

orçamentário-financeira do programa, o andamento é avaliado nas reuniões 

semanais das salas de situação e apresentado na reunião do GEPAC 

quinzenalmente. Quando existem fatores que provocam mudanças nos 

projetos e o aumento das necessidades financeiras, o ministério do 

planejamento fica responsável por avaliar as necessidades, e agir de forma a 

cooptar os recursos necessários. 

Para o acompanhamento orçamentário está em fase de implantação o 

SYSPAC, sistema que auxiliará o ministério do planejamento a identificar 

possíveis problemas financeiros, possibilitando decisões antecipadas às 
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ocorrências e a busca pelas soluções, além de permitir o monitoramento em 

tempo hábil do consumo dos recursos orçamentários e suas liberações. 

4.6. Gerenciamento do Tempo no PAC 
Definição e Andamento do Cronograma 

Normalmente cronogramas em programas são definidos com base no 

escopo e nas subdivisões do trabalho a ser realizado no programa, como 

mostra o PgMBOK. Porém, a definição do cronograma do Programa de  

Aceleração do Crescimento começou a ser elaborada com uma importante 

restrição inicial, pois a duração do programa inicialmente estaria atrelada ao 

tempo do mandato do governo federal (2007 a 2010). Isto implica numa 

contradição, em parte, ao fluxo normal deste processo, mesmo com a sua 

continuação dentro desta premissa. 

Atualmente o andamento do cronograma segue sem maiores 

problemas, apesar da burocracia que envolve os projetos executados com 

recursos governamentais, a previsão de encerramento do programa continua 

para o fim do ano de 2010. Existe a possibilidade de continuação do programa, 

no caso de alinhamento do novo governo eleito às vertentes do governo atual, 

bem como o lançamento de novas versões do PAC. 

 

Controle do Cronograma 

O controle do cronograma também é feito nas salas de situação, onde 

são apresentados pelos órgãos setoriais. Prioritariamente são analisados os 

projetos estratégicos e aqueles que apresentam problemas. 

Para a identificação do status dos projetos são utilizadas cores, que 

também são apresentadas com a mesma simbologia nos balanços do 

programa: 

• Vermelho – estado preocupante 

• Amarelo – requer atenção 

• Verde – andamento adequado 

• Azul – projeto concluído conforme cronograma 
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Sistematicamente, ou conforme a demanda, órgãos reguladores que 

interferem diretamente nas ações são convidados a participar das salas de 

situação, como exemplo IBAMA (meio ambiente), FUNAI (índios), INCRA 

(regulamentação agrária), Governos Estaduais e Municipais, Agências, entre 

outros.  

4.7. A Governança, a Equipe e o Trabalho 
A Estrutura da Equipe e o Monitoramento da Execução  do PAC 

No PAC a governança é feita por uma estrutura que possui uma 

comunicação vertical entre os patamares hierárquicos, e funciona 

horizontalmente dentro destes patamares. 

A Figura 8 explana claramente a estrutura de monitoramento do 

programa, onde está a equipe de gestão do PAC.  

 

 
Figura 8 - Estrutura de Monitoramento do PAC [11] 

 

 

Na parte inferior da estrutura estão os comitês gestores nos ministério 

que possuem projetos em execução pelo PAC, os chamados órgãos setoriais 
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são responsáveis diretos pelo objeto das ações e projetos do programa. Estão 

inclusos o Ministério dos Transportes, com as setoriais de rodovias, ferrovias e 

portos e hidrovias; a Infraero e setorial de aeroportos; o Ministério da 

Integração Nacional com a setorial de recursos hídricos; o Ministério das 

Cidades, contemplando as setoriais de habitação, saneamento e metrôs; por 

fim o Ministério das Minas e Energia, que envolve setoriais de energia elétrica 

e de petróleo, gás e combustíveis renováveis. 

Logo acima estão as salas de situação, responsáveis pelo elo entre as 

setoriais e os ministérios gestores do PAC, compostas por representantes dos 

ministérios da Casa Civil, Planejamento e Fazenda, e do órgão setorial da área 

abordada. As salas de situação variam quanto os órgãos setoriais da vez e 

viabilizam o monitoramento das ações do PAC, de forma a centralizar as 

informações da área em questão, sem se envolver diretamente com a 

execução dos projetos. São também responsáveis por resolver de modo 

descentralizado os problemas de execução, levando apenas excepcionalmente 

os casos à alta direção. As reuniões ocorrem semanalmente, são discutidos 

temas relacionados à execução dos projetos, como o andamento físico e 

financeiro, possíveis restrições, ações de mitigação, formatando mensalmente 

um relatório gerencial. 

Por sua vez, o Grupo Executivo do PAC é coordenado pela Subchefia 

de Articulação e Monitoramentos da Casa Civil, e envolve ainda as Secretarias 

de Planejamento e Investimento Estratégico e do Orçamento Federal do 

Ministério do Planejamento, e as Secretarias de Política Econômica e do 

Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. O grupo é responsável por fazer o 

alinhamento estratégico das salas de situação, estabelecendo as pautas 

comuns e as definições gerais do processo de monitoramento. Também 

consolida o relatório de monitoramento e de encaminhamentos das questões 

relevantes, devendo acionar o CGPAC mensalmente, ou quando necessário, 

para a tomada de decisões. As reuniões do GEPAC têm periodicidade 

quinzenal. 

Na parte mais alta da hierarquia na gestão do programa, encontra-se o 

Comitê Gestor do PAC, com reuniões mensais, fazem tomadas de decisões 

baseadas na análise do relatório de monitoramento consolidado pelo GEPAC.  
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O CGPAC, que é composto pelos ministros de estado da fazenda, 

planejamento e casa civil, este último responsável pela coordenação do 

comitê, também é responsável pelo direcionamento global do processo de 

monitoramento do programa e aciona o Presidente da República mensalmente, 

ou quando necessário.  

 

4.8. Gerenciamento da Comunicação no PAC 
A Comunicação no Programa e a Distribuição das Info rmações 

O carro chefe da comunicação no PAC situa-se nas Salas de Situação, 

a partir destas reuniões todos os stakeholders recebem informações de como 

está o andamento do programa. Em cada sala de situação encontram-se 

convidados das mais variadas áreas que possuem ligação de alguma forma 

com o PAC, nessas reuniões são priorizadas apresentações acerca das áreas 

de interesse dos stakeholders participantes. A Casa Civil utiliza o PACINTER, 

sistema de informação desenvolvido para permitir a elaboração de relatórios 

executivos e gerenciais, que são usados para acompanhamento e 

comunicação com os stakeholders no nível mais alto da governança do 

programa. 

Entre os objetivos da Gestão do PAC está a divulgação do andamento 

das ações do programa para sociedade. Esta distribuição da informação é feita 

através dos balanços do PAC, que são elaborados e lançados a cada 

quadrimestre. 

 

Desempenho do Programa 

A apresentação do desempenho do programa é o núcleo dos balanços 

quadrimestrais do PAC. Nestes são apresentadas de forma criteriosa o 

andamento das ações em todo o país, que traz o levantamento geral da 

execução de acordo com os valores ou a quantidade de projetos, também é 

feito o corte pelas três áreas de investimentos do PAC. 

No balanço cada ação avaliada apresenta de forma clara a sua situação 

atual quanto ao cronograma, para isso cada ação recebe um carimbo 

conforme a situação, podendo ser vermelho para ações com atraso ou altos 

riscos, amarelo para os projetos que necessitam de atenção especial, verde 
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carimba os projetos que andam de acordo com o planejado e azul indica ações 

já concluídas. 

Atualmente, o programa se encontra com seu 8º balanço, a situação do 

desempenho do programa é agradável ao governo, pois das 2.392 ações do 

PAC, sem incluir saneamento e habitação, 39% estão concluídas, 52% 

adequadas, 7% em atenção e apenas 2% em estado preocupante. Já quando 

o critério é o valor investido, até agosto de 2009 22% estão carimbadas de 

azul, 70% estão no verde, 7% com carimbo amarelo e 1% no vermelho. 

O valor investido até o último balanço, desde janeiro de 2007, chega a 

R$ 338,4 bilhões, que representa 53,6% do total de investimentos previstos 

para o período 2007-2010 pelo PAC. 
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5. CONCLUSÃO 
Este trabalho de graduação apresentou o PgMBOK 2006, The Standard 

for Program Management, um padrão do PMI que objetiva o sucesso no 

gerenciamento de programas, incluindo os motivos par segui-lo e garantir um 

maior controle e acompanhamento dos projetos coletivamente, os principais 

temas da área, o ciclo de vida básico de um programa e os processos do guia, 

agrupados por áreas de conhecimento, que fundamentam as boas práticas da 

gerência. O trabalho abordou ainda o PAC – Programa de Aceleração do 

Crescimento, programa do governo federal brasileiro, que engloba um conjunto 

de medidas e projetos visando um crescimento acelerado do país. Foi 

apresentado o histórico do programa, os fundamentos que o guiam no alcance 

dos seus objetivos, e como ele fará para conseguir promover o crescimento 

acelerado do desenvolvimento do país. 

Após o estudo do padrão e do programa, o trabalho faz uma avaliação 

da gestão do Programa de Aceleração do Crescimento com base nas 

premissas do PgMBOK, analisando seis importantes áreas de conhecimento 

do padrão (das nove) no PAC. Constatou-se que a Sala de Situação, presente 

na estrutura de monitoramento do programa, é a principal ferramenta utilizada 

para o acompanhamento dos projetos do PAC, pois ela permite a ligação entre 

os órgãos setoriais (responsáveis diretamente pelos projetos do programa nas 

variadas áreas de atuação) e a cúpula de gestão do programa na Casa Civil, 

com participação dos Ministérios do Planejamento e da Fazenda. Pelas salas 

de situação passam os principais stakeholders do programa, e nelas começam 

a serem tomadas decisões quanto ao cronograma, riscos, impasses, custos e 

desempenho, que seguem ao Grupo Executivo do PAC (GEPAC) e 

posteriormente ao Comitê Gestor de Ministros (CGPAC) sempre que preciso, 

podendo também ser apreciadas pelo Presidente da República. 

A Tabela 4 traz uma síntese da análise da gestão PAC através das boas 

práticas nas áreas de conhecimento do PgMBOK, apresentada no trabalho. 

Para cada área abordada é atribuída uma cor, item verde representa uma 

boa/ótima aderência da gestão do PAC ao PgMBOK, amarelo sinaliza uma 

aderência regular e vermelho representa pouca aderência ao padrão. 
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Área de Conhecimento  Gestão do PAC 

Gerenciamento da Integração 
 

Gerenciamento do Escopo 
 

Gerenciamento dos Custos 
 

Gerenciamento do Tempo 
 

RH – Governança e Equipe 
 

Gerenciamento da Comunicação 
 

 
Tabela 4 - Síntese da Análise do PAC nas Áreas de C onhecimento do PgMBOK 

 

Foi avaliado que o gerenciamento do escopo no PAC pode ser 

considerado a área com maiores problemas, pois a definição do mesmo não 

ficou clara o suficiente, motivada principalmente pelas grandes proporções do 

programa. As outras áreas seguem sem maiores problemas, como foi 

apresentado no trabalho. 

O PAC segue atualmente com 53,6% do valor total previsto já investido. 

Do total de ações acompanhadas pela equipe de gestão do programa 39% já 

estão concluídas e 52% estão com seus andamentos adequados ao previsto, 

restando 7% necessitando atenção especial e 2% com problemas ou riscos 

eminentes. Estes dados indicam que o programa vem sendo gerido sem 

maiores problemas, apesar dos imbróglios enfrentados por se tratar de um 

programa de organização pública. 

5.1. Dificuldades Encontradas 
O principal problema encontrado na realização deste trabalho foi o difícil 

contato com a equipe de gestão do Programa de Aceleração do Crescimento, 

que se encontra na capital federal, mais precisamente no Ministério da Casa 

Civil em Brasília-DF, e com isso o acesso as informações necessárias a 

avaliação proposta pelo trabalho de graduação tornou-se mais complicado. 

Sendo assim, o pouco tempo para realização deste trabalho também 

representou uma dificuldade. 
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5.2. Trabalhos Futuros 
Para o futuro, pode ser feita uma análise do PAC (programa marco na 

história brasileira) utilizando-se a segunda edição do PgMBOK, lançada 

recentemente e contendo algumas alterações importantes. 

O governo prevê o lançamento de novos programas estruturadores, 

aproveitando o sucesso do PAC. Para estes uma análise através do PgMBOK 

também soa fundamental, utilizando o novo modelo e o aprendizado adquirido 

pela equipe na gestão do Programa de Aceleração do Crescimento 2007 – 

2010, que poderá resultar num gerenciamento aperfeiçoado. 
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