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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo analisar se os critérios de seleção de entidades executoras de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) presentes nos editais de chamada pública são 

definidos conforme as práticas de gerenciamento de projetos recomendadas pelo PMI - Project 

Management Institute – Instituto de Gerenciamento de Projetos. Para isso, verificou-se na 

literatura o contexto da ATER, os aspectos relevantes tanto das entidades executoras de ATER 

quanto dos editais de chamada pública utilizados para selecioná-las, assim como os diferentes 

conceitos de projetos e como o PMI recomenda gerenciá-los. Utilizou-se uma pesquisa 

qualitativa de caráter exploratório através de um estudo de caso, na qual analisou-se seis editais 

de chamada pública para seleção de entidades executoras de ATER. Os resultados da análise 

identificaram que critérios de seleção de entidades executoras de ATER presentes nos editais 

de chamada pública não são definidos de acordo com as práticas de gerenciamento de projetos 

recomendadas pelo PMI. Dessa forma, o presente estudo amplia a reflexão sobre a adoção de 

práticas de gerenciamento de projetos, tanto pela Administração Pública, quanto pelas 

organizações que as fornecem bens e serviços.  

 

Palavras Chave: ATER. Entidades Executoras. Chamada Pública. Gerenciamento de Projetos.  

    



 

 

Abstract 

This work aims to examine whether the selection criteria of executive agencies of Technical 

Assistance and Rural Extension (ATER / TARE) present in the public call notices are 

determined as project management practices recommended by Project Management Institute 

(PMI). For this, the research found in the TARE literature, relevant aspects of implementing 

agencies as the public call notices used to select them. Similarly, it was considered the different 

concepts, projects and the PMI recommended management. The research method was 

qualitative, adopting an exploratory analysis. Through a case study, six public notices about 

executive agencies selection of TAREs were analyzed. The results indicated that selection 

creteria of ATER implementing agencies are not defined according to the project management 

practices (PMI). Thus, the present study extends the reflection about the adoption of project 

management practices, both by the public authorities and its suppliers. 

  

Key Words: ATER. Executive Agencies. Public Call Notices. Project Management.     
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Contextualização do problema  

A Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) possui um caráter estratégico na 

composição de políticas públicas que visam o desenvolvimento rural de forma sustentável e 

justa entre suas classes produtoras. 

Sob domínio da Política Nacional de ATER para Agricultura Familiar e Reforma 

Agrária (PNATER), por meio do Programa Nacional de ATER para Agricultura Familiar e 

Reforma Agrária (PRONATER), pessoas que vivem e produzem em regime de economia 

familiar, seja na agricultura, na pesca, no extrativismo, no artesanato, ou em outras atividades 

rurais, recebem ATER como forma de promoção de suas condições de competitividade, 

ampliação de suas opções e oportunidades, estimulando a geração de renda e de novos postos 

de trabalho (BRASIL, 2004).  

Direcionados ao público rural, os serviços de ATER se apresentam como os mais 

variados tipos de serviços, dentre eles o apoio ao aprimoramento gerencial das propriedades 

rurais, capacitação em eficiência de produção agrícola, bem como difusão de informação para 

contribuição ao acesso às políticas públicas, de comercialização e crédito, por exemplo. Muitos 

desses serviços podem ser entendidos como projetos, e são compreendidos dessa forma por uma 

parcela dos agentes envolvidos no processo, como a Administração Pública, as entidades que 

prestam os serviços e o público que os recebem.   

Deste modo, os beneficiários de ATER, que são aqueles que se enquadram nos critérios 

da PNATER, recebem os serviços através de entidades que são contratadas pela Administração 

Pública. Essas entidades são denominadas entidades executoras de ATER e assim como os 

beneficiários também estão sob a atribuição da PNATER. Para a seleção e contratação dessas 

entidades o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) utilizam editais de chamada pública no qual se 

estabelece os critérios dos serviços a serem demandados, bem como os critérios necessários 

para selecionar as entidades que irão ser contratadas para executarem tais serviços.     

Diante desse cenário, a importância de como as entidades de ATER gerenciam seus 

projetos, como estão sendo utilizados os recursos e quais os benefícios e retornos que estes 

trazem, tem ampliado ao passo que as partes interessadas nesses processos (stakeholders) 

esperam resultados positivos. Sob esse aspecto, o Instituto de Gerenciamento de Projetos 
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(Project Management Institute - PMI), fornece um conjunto de conhecimentos em 

gerenciamento de projetos que pode aumentar as chances de sucesso dos projetos (VALLE et 

al., 2013, p.39).    

Contudo, apesar de cada entidade executora possuir seus próprios processos de gestão, 

seja de suas atividades contínuas ou temporárias, elas têm os editais de chamada pública como 

balizadores para a elaboração de suas propostas técnicas que visam ganhar o direito de 

executarem os serviços aos quais estão concorrendo. Dessa forma, os critérios de seleção de 

entidades executoras de ATER contidos nos editais de chamada pública revelam-se 

importantes, pois sinalizam o modo como os serviços serão prestados.  

Portanto, formulou-se o problema com a seguinte questão: 

Os critérios de seleção das entidades executoras de ATER presentes nos editais de 

chamada pública de ATER são definidos conforme as práticas de gerenciamento de projetos 

recomendadas pelo PMI? 

1.2 Objetivos  

Esta pesquisa tem como objetivo geral identificar se os critérios de seleção das entidades 

executoras de ATER presentes nos editais de chamada pública de ATER são definidos 

conforme as práticas de gerenciamento de projetos recomendadas pelo PMI. 

Isso posto, para atingir tal objetivo buscou-se cumprir os seguintes objetivos 

específicos: 

• Contextualizar Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), conceituar e 

descrever seus serviços, identificar os aspectos relevantes tanto das entidades executoras de 

ATER quanto dos editais de chamada pública utilizados para selecioná-las.  

• Diferenciar os conceitos de projeto e escolher aqueles compatíveis com o 

objetivo geral desta pesquisa, assim como descrever as práticas de gerenciamento de projetos 

recomendadas pelo PMI.  

• Identificar e definir a metodologia mais adequada para realização da análise 

utilizada para responder ao questionamento elaborado. 

• Analisar, através da metodologia identificada e definida, os critérios de seleção 

das entidades executoras de ATER presentes nos editais de chamada pública de ATER e 

apresentar os resultados obtidos.   
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1.3 Delimitação do tema  

Tendo em vista o tema que trata de gerenciamento de projetos em serviços de ATER, 

esta pesquisa delimitou-se em analisar uma amostra de seis editais de chamada pública de 

ATER, com objetivos distintos, cujos lançamentos compreendem o período de 2012 a 2015, e 

que pertençam ao MDA, INCRA ou ambos. A análise realizada buscou responder ao 

questionamento apresentado na problematização e os detalhes dos critérios de escolha dos 

editais de chamada pública, bem como quais deles foram objetos de estudo desta pesquisa 

encontram-se no capítulo 4 (Metodologia), nos subitens 4.3 e 4.4 respectivamente.   

1.4 Justificativa e relevância do estudo  

Com a criação do PNATER, os serviços de ATER ganharam volume, não só em termos 

de beneficiários e entidades que prestam esse tipo de serviço, mas também em variedades de 

serviços prestados. Em 2012, os recursos contratados para a prestação de ATER, tanto pelo 

MDA quanto pelo INCRA chegaram a cifra de R$ 538,8 milhões de reais e um total de 771,8 

mil famílias assistidas (BRASIL, 2016a).  

Ainda assim, historicamente a ATER sempre esteve mais relacionada às práticas de 

produção agrícola. Com a evolução de seu conceito, houve a incorporação tanto de novas 

metodologias, quanto de novos serviços. 

Com isso, os projetos de ATER evoluíram progressivamente em proporção e 

complexidade. As entidades passaram a gerenciar uma quantidade maior de projetos, com um 

aumento também no rigor de variáveis restritivas como prazo, recursos, escopo e qualidade. 

Dada essa realidade, a literatura sobre gerenciamento de projetos vem crescendo e se 

difundido entre as instituições, sejam elas públicas, privadas ou pertencentes ao terceiro setor. 

A despeito de suas estruturas e objetivos serem diferentes, os aspectos em comum entre elas, 

quando identificados, analisados e entendidos, podem contribuir para o desenvolvimento de 

metodologias mais consistentes. Assim, tendo em vista que a Administração Pública deva 

prezar pela eficiência dos recursos aplicados, bem como pela qualidade dos serviços 

demandados, em seus diversos aspectos como escopo, prazo e custos, por exemplo, esta 

pesquisa justifica-se, pois pretende revelar se a mesma tem como parâmetro de gestão para 

projetos de ATER as práticas de gerenciamento de projetos recomendadas pelo PMI.   

Além do mais, a relevância desta pesquisa se deve à ampliação de conhecimento por 

parte tanto das entidades executoras de ATER e seus beneficiários quanto da Administração 
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Pública que buscam utilizar as práticas de gerenciamento de projetos mais apropriadas às suas 

atividades. Ressalta-se ainda que também é relevante para academia, pois contribuirá para 

compreender melhor como se configura a dinâmica entre os editais de chamada pública de 

ATER e as entidades executoras selecionadas por eles. 

1.5 Forma de desenvolvimento do trabalho 

Este trabalho está estruturado em sete capítulos. O primeiro deles introduz o trabalho 

com a contextualização do problema, os objetivos da pesquisa, a delimitação de seu tema, a 

justificativa e relevância do estudo, assim como a maneira como está organizado.  

O capítulo 2 trata do contexto da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), com 

sua conceituação e aspectos de seus serviços, quais organizações estão aptas a realizá-la e qual 

instrumento a Administração Pública utiliza para contratar tais serviços. Em seguida, o terceiro 

capítulo destina-se a apresentar o âmbito do gerenciamento de projetos, incluindo às práticas 

para gerenciar projetos recomendadas pelo PMI.   

No quarto capítulo, expõe-se a metodologia utilizada para atingir os objetivos propostos 

pela pesquisa. Na sequência, o capítulo 5 apresenta os resultados da pesquisa obtidos através 

da análise realizada. Por fim, tem-se as conclusões do trabalho, no capítulo 6, seguida pelos 

seus possíveis desdobramentos tratados pelo capítulo 7.      
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2. O CONTEXTO DA ATER  

2.1 Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)  

2.1.1 Conceituação de ATER  

Para entender os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) é preciso 

conhecer sua conceituação e como as instituições e a sociedade os compreendem. A composição 

da expressão é formada pelos dois elementos: Assistência Técnica, e Extensão; os dois de 

caráter rural.    

De acordo com Peixoto (2008, p.7), o termo extensão rural não é autoexplicativo, 

possuindo diversas conceituações, das quais o autor propõe três maneiras distintas: como 

instituição, como política e como processo.    

Como instituição, ocorre a figura de linguagem classificada como metonímia, na qual 

há o emprego de um termo em detrimento do outro, existindo estreita afinidade ou relação de 

sentido entre ambos. Ou seja, Peixoto (2008) explica que “extensão rural” comumente é 

utilizada para se referir às entidades públicas estaduais que prestam esse tipo de serviço. 

Similarmente, o termo também é empregado para se referir a uma política pública. Nesse 

sentido, segundo Peixoto (2008), extensão rural é utilizado para se reportar às políticas pública 

dessa natureza, executadas por entidades públicas e/ou privadas.  

De uma outra forma, extensão rural também pode ser entendida como: 

[...] um processo educativo de comunicação de conhecimento de qualquer 
natureza, sejam conhecimentos técnicos ou não. Neste caso, a extensão rural 
difere conceitualmente da assistência técnica pelo fato de que esta não tem, 
necessariamente, um caráter educativo, pois visa somente resolver problemas 
específicos, pontuais, sem capacitar o produtor rural. (PEIXOTO, 2008, p.7). 

 

Assim, os termos assistência técnica e extensão rural são utilizados juntos no Brasil, 

complementando-se através do aspecto educativo necessário aos serviços prestados aos 

produtores rurais.   

A lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, em seu artigo 2º, parágrafo I, conceitua ATER 

da seguinte maneira: 

Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER: serviço de educação não 
formal, de caráter continuado, no meio rural, que promove processos de 
gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos 
serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades 
agroextrativistas, florestais e artesanais. (BRASIL, 2010a, p.1). 
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Diante disso, esta pesquisa tratará ATER como um processo, conforme a conceituação 

da lei referida acima. 

2.1.2 Serviços de ATER  

Os serviços de ATER possuem aspectos diversos que vão desde a promoção de 

processos de gestão, como a contribuição e auxílio em atividades relacionadas à administração 

de unidades produtivas rurais, associações e cooperativas, até a assessoria em eficiência 

produtiva agropecuária. Conforme o Manual de Acompanhamento de Contratos de ATER do 

MDA, a ATER: 

[...] mantém os mesmos princípios para todas as chamadas, como concepção 
pedagógica dialética, que orienta a metodologia participativa, dentre outros 
previstos na PNATER. Todavia, a abordagem, os métodos, técnicas e a 
operacionalização do serviço variam conforme o público. O objetivo da 
chamada, o bioma e a condição socioeconômica e ambiental também são 
variáveis que se alteram com o processo. (BRASIL, 2012a, p. 28). 

 

Um desses serviços, conhecido como ATER Mais Gestão, objetivou à qualificação da 

gestão de empreendimentos coletivos da agricultura familiar visando seu fortalecimento e 

inserção nos mercados institucionais e privados. As atividades realizadas por essa ATER 

configuraram-se do seguinte modo: 1ª Atividade – Mobilização e Seleção dos 

Empreendimentos – no qual a entidade executora do serviço identifica e seleciona os 

empreendimentos de acordos com os critérios estabelecidos em seu relativo edital de chamada 

pública; 2ª Atividade – Pré-Diagnóstico Individual dos Empreendimentos – que visa a coleta 

de informações para conhecer a estrutura geral da gestão de cada empreendimento a ser 

atendido; 3ª Atividade - Diagnóstico dos Empreendimentos – com o objetivo de obter 

informações qualitativas referentes às áreas de gestão organizacional, gestão de pessoas, 

finanças e custos, comercialização e marketing, gestão industrial e gestão ambiental; 4ª 

Atividade - Plano de Aprimoramento dos Empreendimentos – elaboração de um documento (o 

Plano de Aprimoramento) indicando soluções pontuais e estratégicas que contemplem as áreas 

funcionais investigadas no Diagnóstico a fim de melhorar os processos de gestão de cada 

empreendimento; 5ª Atividade – Visitas Técnicas para Implementação do Plano de 

Aprimoramento – na qual a equipe de profissionais multidisciplinares realizam as visitas 

técnicas nos empreendimentos para contribuir com a execução das ações planejadas no Plano 

de Aprimoramentos; 6ª Atividade – Atualização do Plano de Aprimoramento – direcionada a 
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avaliar se as ações desenvolvidas ao longo das vistas técnica possibilitam a estruturação do 

empreendimento, conforme planejado, e consequentemente, reprogramar as estratégias de 

atuação das visitas técnicas; 7ª Atividade – Encontro de Avaliação Final – realização de um 

encontro coletivo, com a presença de agentes envolvidos no processo, por lote de 

empreendimentos atendidos pela entidade executora para avaliar a execução do trabalho 

desenvolvido (BRASIL, 2012b).    

Com um enfoque distinto da ATER Mais Gestão, um outro serviço de ATER, cujas 

especificidades estão dispostas na chamada pública - Unidade Avançada de Altamira N° 

02/2014 - , tem como objetivo geral promover a melhoria da qualidade de vida, a segurança 

alimentar e nutricional, a inserção no processo de produção e ao mercado de forma estruturada, 

voltadas para o desenvolvimento rural sustentável das famílias dos Projetos de Assentamento 

nos municípios nas circunscrição da Unidade Avançada do INCRA em Altamira (PA). Uns dos 

objetivos específicos dessa ATER são: 

[...] II - Orientar a exploração racional e sustentável dos agroecossistemas dos 
Assentamentos beneficiários dos serviços de ATER, de modo a potencializar 
a produção agrícola, extrativista e artesanal, buscando alternativas de fomento, 
qualificação técnica e inovação tecnológica; 
III. Integrar, de forma soberana, a produção dos Projetos de Assentamento à 
economia regional, através do beneficiamento, qualificação, identificação e 
divulgação dos produtos e da organização de entidades próprias, visando à 
eliminação de intermediários comerciais; 
IV. Apoiar os assentados e assentadas dos municípios de Altamira e Senador 
José Porfírio, beneficiários (as) dos serviços de ATER, a acessarem as 
políticas públicas disponíveis no âmbito da reforma agrária e da agricultura 
familiar, tais como: O Programa de Aquisição de Alimentos da CONAB1 –
PAA, o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE; Programa 
Terra-Sol, as linhas de crédito instalação do INCRA e o PRONAF2, bem como 
outras políticas públicas que forem demandadas pelas famílias [...]. (BRASIL, 
2014a). 

 

Ainda sobre a diversidade da ATER, observa-se que mesmo diante de aspectos 

conectivos entre os serviços, até porque estão sob a disposição da lei nº 12.188/2010, suas 

estruturas, metodologias e objetivos são distintos entre si e modificam-se a cada ciclo de 

realização. Face a isto, adiciona-se à argumentação a análise dos objetivos da ATER 

regulamentada pela Chamada Pública SAF/ATER n° 05/2014. Os serviços dessa ATER visam 

                                                
1 Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) 

2 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 
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o desenvolvimento sustentável das Unidades de Produção Familiar (UFP) na cadeia de 

vinicultura no âmbito do programa MODERVITS (Programa de Modernização da Vinicultura). 

Entre suas especificidades, os serviços destinam-se a promover uma maior interação entre os 

agentes da cadeia produtiva vitivinícola (vitícola – produção de uva e vinícola – produção de 

suco de uva e vinho), bem como articular a reestruturação/modernização de suas bases física e 

tecnológica, permitindo o aumento de sua eficiência produtiva, de forma sustentável e integrada 

(BRASIL, 2014b).    

Com esse panorama de atuação, as entidades executoras de ATER, assim como os 

elaboradores de políticas públicas envolvidos, possuem enormes desafios que vão desde o 

mapeamento dos beneficiários, suas necessidades e expectativas, como também a metodologia 

mais apropriada, eficaz e eficiente para a realização do serviço até o gerenciamento das 

demandas intrínsecas a totalidade do processo.   

2.2 Entidades Executoras de ATER  

De acordo com o art.11 da lei 12.188, de 11 de janeiro de 2010, as entidades executoras 

do PRONATER (Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura 

Familiar e na Reforma Agrária) “[...] compreendem as instituições ou organizações públicas ou 

privadas, com ou sem fins lucrativos, previamente credenciadas na forma desta Lei, e que 

preencham os requisitos previstos no art. 15 desta Lei.” (BRASIL, 2010a, p. 3).  

Assim, o art. 15 da referida lei versa sobre os requisitos para obter o credenciamento 

como entidade executora do Pronater:  

I - contemplar em seu objeto social a execução de serviços de assistência 
técnica e extensão rural;  
II - estar legalmente constituída há mais de 5 (cinco) anos;  
III - possuir base geográfica de atuação no Estado em que solicitar o 
credenciamento;  
IV - contar com corpo técnico multidisciplinar, abrangendo as áreas de 
especialidade exigidas para a atividade;  
V - dispor de profissionais registrados em suas respectivas entidades 
profissionais competentes, quando for o caso;  
VI - atender a outras exigências estipuladas em regulamento.  
Parágrafo único.  O prazo previsto no inciso II não se aplica às entidades 
públicas. (BRASIL, 2010a, p. 3). 
 

Em 30 de abril de 2016 o Sistema Informatizado de ATER (SIATER) possuía 628 

registros de entidades executoras credenciadas distribuídas pelo país (BRASIL, 2016b). Essas 

entidades correspondem no setor privado às empresas prestadoras de ATER, no setor público 

às empresas públicas, como a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 
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Catarina (EPAGRI) e autarquias como o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (EMATER-PR). Já no terceiro setor, essas entidades correspondem às paraestatais como 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIPs) como a Agência de Desenvolvimento Regional do Extremo Oeste 

do Paraná (ADEOP), dentre outras (PEIXOTO, 2008).   

De tal maneira, a EMATER-PR, entidade de ATER mais antiga do estado do Paraná, 

presta os mais variados serviços ao público rural, dentre eles capacitação em tecnologias de 

produção agrícola, qualificação em processos de gestão nas propriedades rurais, bem como 

instrução às práticas de comercialização (INSTITUTO PARANAENSE..., 2016). No mesmo 

estado, a ADEOP, fundada em 2005, desempenha importante papel nas questões que envolvem 

ações integradas de desenvolvimento regional, tanto no território paranaense quanto fora dele. 

Como uma das mais importantes entidades executoras de ATER não governamentais, essa 

OSCIP atende as demandas da agricultura familiar através de contratos com o MDA e INCRA, 

em serviços diversos como aprimoramento da gestão de cooperativas e desenvolvimento de 

assentamentos da reforma agrária (AGÊNCIA DE DESENVOL..., 2016).    

2.3 Editais de Chamada Pública  

Assim como qualquer agente econômico o estado não tem a capacidade de produzir tudo 

aquilo que lhe é necessário. Por consequência, interage com o mercado e transaciona os bens e 

serviço dos quais precisa. Contudo, quando o papel do estado é o de cliente, sua relação com o 

mercado possui normas específicas que balizam as trocas entre os agentes envolvidos.          

No Brasil, a licitação é o instrumento utilizado pela Administração Pública para a 

aquisição de produtos e serviços com a finalidade de atender suas necessidades. O Tribunal de 

Contas da União (TCU) conceitua licitação da seguinte forma: “[...] é procedimento 

administrativo em que a Administração Pública convoca, por meio de condições estabelecidas 

em ato próprio (edital ou convite), empresas interessadas na apresentação de propostas para o 

fornecimento de bens e serviços.” (BRASIL, 2010b, p.19). 

Tratando-se de licitação, tal procedimento é regulado pela Lei n° 8.666, de 21 de julho 

de 1993. Segundo seu art. 1°: “Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e 

locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” 

(BRASIL, 1993, p.1).  
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Entretanto, apesar de ser uma regra, a licitação tem suas exceções, que se configuram 

em dispensar ou inexigir procedimento licitatório (BRASIL, 2010b, p.26). Em ambas as 

situações a Administração Pública está isenta de realizar o processo de licitação para adquirir 

os bens e serviços que deseja e o faz através de contratação direta. Assim, conforme aponta 

Oliveira: “[...] as hipóteses de contratação direta são: a) licitação dispensada (art. 17 da Lei 

8.666/1993); b) dispensa de licitação ou licitação dispensável (art. 24 da Lei 8.666/1993); e c) 

inexigibilidade de licitação ou licitação inexigível (art. 25 da Lei 8.666/1993).” (OLIVEIRA, 

2015, p.26). 

Sob essas configurações, o artigo 24 da Lei 8.666 de 21 de julho de 1993 que trata das 

ocasiões nas quais a licitação é dispensada possui o seguinte inciso:  

XXX - na contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com 
ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica e 
extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por 
lei federal. (Incluído pela Lei nº 12.188, de 2010). (BRASIL, 1993, p.22).  

 

Fase a isto, a Administração Pública pode contratar de forma direta entidades que 

prestam serviços de ATER, desde que respeite a Lei 8.666/1993 e a Lei nº 12.188/2010. Esta 

última:  

Institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a 
Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER e o Programa Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma 
Agrária - PRONATER, altera a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá 
outras providências. (BRASIL, 2010a, p.1). 

 

Dessa forma, através dos artigos 18 e 19 a Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, 

dispõe dos critérios para a contratação de entidades executoras de serviços de ATER: 

Art. 18.  A contratação das Entidades Executoras será efetivada pelo MDA ou 
pelo Incra, observadas as disposições desta Lei, bem como as da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993. 
Art. 19.  A contratação de serviços de Ater será realizada por meio de chamada 
pública, que conterá, pelo menos: 
I - o objeto a ser contratado, descrito de forma clara, precisa e sucinta; 
II - a qualificação e a quantificação do público beneficiário; 
III - a área geográfica da prestação dos serviços; 
IV - o prazo de execução dos serviços; 
V - os valores para contratação dos serviços; 
VI - a qualificação técnica exigida dos profissionais, dentro das áreas de 
especialidade em que serão prestados os serviços; 
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VII - a exigência de especificação pela entidade que atender à chamada 
pública do número de profissionais que executarão os serviços, com suas 
respectivas qualificações técnico-profissionais; 
VIII - os critérios objetivos para a seleção da Entidade Executora. 
Parágrafo único.  Será dada publicidade à chamada pública, pelo prazo 
mínimo de 30 (trinta) dias, por meio de divulgação na página inicial do órgão 
contratante na internet e no Diário Oficial da União, bem como, quando 
julgado necessário, por outros meios. (BRASIL, 2010a, p.4).  

 

Com isso, de acordo com os referidos artigos, tanto o MDA quanto o INCRA utilizam 

o mecanismo de chamada pública para contratar as entidades que executarão os serviços 

demandados (serviços de ATER). Com o intuito de selecionar essas entidades, esse mecanismo, 

através de um edital de chamada pública, apresenta os requisitos contidos no artigo 19, 

dispostos nos incisos I ao VIII, bem como em seu parágrafo único. 

De tal modo, como pode ser observado no art. 19, elementos como escopo do produto, 

ou serviço, (presente no inciso I), tempo (presente no inciso IV) e custo (presente no inciso V) 

devem, por força da lei, estar presente no edital.  

Além disso, de acordo com o inciso VIII do mesmo artigo, os critérios objetivos para a 

seleção da entidade executora devem estar presentes no edital. Nesse sentido, conforme as 

especificidades de cada serviço a ser prestado, os órgãos que elaboram as chamadas públicas 

definem os critérios que atendam suas necessidades (BRASIL, 2012a, p. 28).   

Em suma, é através dos editais de chamada pública que o MDA e INCRA definem quais 

serviços serão prestados aos beneficiários da ATER e ainda quais critérios serão utilizados para 

a seleção das entidades que irão executar os serviços requeridos. Contudo, há um outro 

instrumento legal no qual a Administração Pública atende aqueles que necessitam de ATER. 

Segundo o TCU, é por meio de convênio que ocorre de forma disciplinada “[...] a transferência 

de recursos da União para Estados, Municípios, Distrito Federal, ou entidades particulares, com 

vistas à execução de programas de trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse recíproco, 

em regime de mútua colaboração” (BRASIL, 2010b, p.821). Assim, de acordo com Dorneles 

(2014, p.42), os serviços de ATER são contratados tanto via convênios quanto via editais de 

chamada pública. Isso posto, conforme a delimitação de seu tema, esta pesquisa analisa apenas 

os editais de chamada pública que visam a seleção e contratação de entidades executoras de 

ATER. 
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3. GERENCIAMENTO DE PROJETOS  

Este capítulo trata de projetos e como eles são gerenciados. Inicialmente aborda-se sobre 

a conceituação de projeto e como as diferentes interpretações a seu respeito podem influenciar 

a maneira como são gerenciados. Em seguida discorre-se sobre as práticas de gerenciamento de 

projetos sob o foco do que é proposto pelo PMI através do Guia PMBOK. 

3.1 Conceituação de projeto 

Para o entendimento a respeito das práticas de gerenciamento de projetos inicialmente 

é preciso ter clara a concepção do termo projeto, pois há diversas formas de compreendê-lo. 

Conforme o Manual de Gestão de Projetos do Tribunal de Contas da União, essas diferenças 

conceituais podem, eventualmente, afetar de forma negativa a definição dos objetivos e em 

consequência os resultados esperados presentes numa contextualização acerca de projetos 

(BRASIL, 2006, p.15). Portanto, assimilar as distinções inerentes ao termo projeto e delimitar 

seu conceito faz-se necessário sobretudo tratando-se de organizações públicas, cujas percepções 

relativas ao termo nem sempre são convergentes.    

Por conta de variados fatores como diferenças culturais e linguísticas, por exemplo, o 

uso do termo projeto comumente é empregado de maneiras distintas. De acordo com Ribeiro, 

pela sua disseminação, o termo confunde-se com “listagens”, “processos” e “formulários” 

(RIBEIRO, 2007, p.26). Também é comum a atribuição do termo ao processo de planejamento, 

sendo utilizados muitas vezes como sinônimos. Em áreas de Engenharia e Arquitetura é habitual 

a utilização de expressões como “Projeto de Engenharia” ou “Projeto de Arquitetura” referindo-

se ao conjunto de documentos que caracterizam ou descrevem uma obra ou um 

empreendimento. Da mesma forma ocorre em projetos de pesquisa, financiamento ou de 

investimento, cuja elaboração normalmente possui finalidade apenas informativa.  

Conforme Consalter,  

O projeto de financiamento é elaborado para atender às exigências de 
instituições financiadoras, como bancos de investimentos e/ou órgãos que 
concedem financiamento ou incentivos em níveis federal, regional, estadual e 
municipal. [...] Geralmente, o projeto de financiamento resulta do 
preenchimento de formulários padronizados distribuídos pelos órgãos que 
fornecerão os incentivos ou os financiamentos. (CONSALTER, 2021, p. 45).  
    

 Ainda assim, no âmbito do Pnater, os beneficiários aptos conforme os critérios 

estipulados pela lei 12.188/2010 possuem acesso ao PRONAF que permite acesso a recursos 

financeiros com baixa taxa de juros. Para ter acesso ao crédito, o beneficiário precisa elaborar 
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um projeto que será analisado e aprovado ou reprovado de acordo com critérios técnicos. Esse 

projeto nada mais é do que um projeto de financiamento, aos moldes daqueles referidos 

anteriormente. Isso não significa que o projeto de financiamento será necessariamente um 

instrumento meramente informativo, elaborado exclusivamente para o cumprimento de 

exigências burocráticas das instituições financiadoras. Há instituições que prezam pelo uso 

mais pragmático do projeto. Nesse sentido, o Ministério do Desenvolvimento Agrário em seu 

Manual de orientações para concepção de projetos agroindustriais esclarece que “Parte-se do 

princípio de que a elaboração de um projeto de agroindústria, para agricultores familiares, deve 

representar muito mais do que a elaboração de um produto final (um relatório), apenas com o 

objetivo de obtenção de empréstimo bancário.” (BRASIL, 2005, p.5).     

Haja vista tais considerações, tem-se a seguir os entendimentos que convergem para um 

conceito que permite a utilização das práticas de Gerenciamento de Projetos abordadas por esta 

pesquisa. 

Isso posto, a concepção de projeto para Carvalho se estabelece da seguinte forma:  

[...] o projeto pode ser entendido como um processo único, que contém 
atividades e operações coordenadas e controladas, com datas de início e 
término, visando alcançar um objetivo. Esse objetivo a ser alcançado segue os 
requisitos especificados pelo cliente, com limitações e restrições de tempo, 
custo e recurso. [...] Como resultado do projeto, o produto pode ser totalmente 
tangível, como um bem físico e material, a exemplo de um livro, ou intangível, 
como um serviço, a exemplo de um festival de música. [...] A partir dessa 
definição, é necessário reforçar que cada projeto: é único; tem início e fim; é 
focado no cliente; é sujeito a restrições de prazo, custos e recursos. 
(CARVALHO, 2015, p.4).  

 

Similarmente, Gray conceitua projeto como: “[...] um esforço único, complexo e não 

rotineiro limitado por tempo, orçamento, recursos e especificações de desempenho criadas de 

acordo com as necessidades do cliente.” (GRAY, 2009, p.5). 

Para Vargas, projeto não necessariamente está correlacionado a um cliente, pois 

segundo o autor: 

Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência 
clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um 
objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros 
predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade. (VARGAS, 
2005, p.7).  

 

Na definição do TCU:  
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Projeto é um conjunto de atividades ou medidas planejadas para serem 
executadas com: a. responsabilidade de execução; b. objetivos determinados; 
c. abrangência (ou escopo) definida; d. prazo delimitado; e. recursos 
específicos. Além disso, um projeto é caracterizado por criar algo novo, algo 
que não havia sido feito antes da mesma maneira. (BRASIL, 2006, p.15).   

 

De forma genérica e sucinta aos conceitos referidos, Verzuh evidencia duas 

características essenciais comuns em todo projeto: “Todo projeto tem um começo e um fim. 

[...]; Todo projeto gera um produto singular. [...].” (VERZUH, 2000, p.29).  

Segundo o Guia PMBOK “Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo.” (PMI, 2013, p.3).  

Perante essas conceituações tem-se como exemplos de projetos a construção de uma 

ponte, a realização de um show, o desenvolvimento de um novo cosmético, bem como a 

produção de uma capacitação. Essas situações possuem em comum o aspecto temporal, pois é 

possível atribuir-lhes um começo e um fim, e ainda a característica exclusiva, ou seja, criam 

algo único, fruto de um processo não permanente.  

Com isso, é sob o arcabouço dessas definições, especialmente o conceito delimitado 

pelo PMI por meio do Guia PMBOK, que esta pesquisa fundamenta-se. 

3.2 Práticas de gerenciamento de projetos recomendadas pelo PMI 

De acordo com Valle et al. (2010, p. 17) o conceito contemporâneo de gerenciamento 

de projetos vem sedo desenvolvido a partir de 1950, período no qual a Guerra Fria demandava 

esforços militares em projetos de grande porte. Desde então, os conhecimentos relativos a área 

vem se sofisticando, tornando projetos que os aplicam mais eficientes e eficazes.  

Assim, instituições foram criadas com o intuito de desenvolver técnicas, ferramentas, 

métodos, habilidades e guias de conhecimentos referentes ao gerenciamento de projetos. Dentre 

essas instituições destacam-se o PMI (Project Management Institute – Instituto de 

Gerenciamento de Projetos), a IPMA (International Project Management Association – 

Associação Internacional de Gerenciamento de Projetos) e o OCG (Office of Government 

Commerce - Departamento Comercial do Governo do Reino Unido) (VALLE et al., 2010, p.36).  

 O Project Management Institute (PMI), constituído em 1969 e com sede na Filadélfia 

(EUA), é uma instituição sem fins lucrativos, uma das principais associações em gerenciamento 

de projetos e referência mundial na área (CARVALHO, 2015, p.31). A instituição é responsável 

pelo desenvolvimento, disseminação e atualização do Guide Project Management Body of 
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Knowledge (Guide PMBOK), que em português traduz-se por Guia do Conjunto de 

Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (CARVALHO, 2015, p.33). O guia identifica os 

conhecimentos, processos, habilidades, ferramentas e técnicas que formam um subconjunto do 

conhecimento em gerenciamento de projetos que é amplamente reconhecido como boa prática. 

Conforme o próprio Guia PMBOK: 

Amplamente reconhecido significa que o conhecimento e as práticas descritas 
são aplicáveis à maioria dos projetos na maior parte das vezes e que existe um 
consenso em relação ao seu valor e utilidade. Boa prática significa que existe 
um consenso geral de que a aplicação do conhecimento, habilidades, 
ferramentas e técnicas pode aumentar as chances de sucesso de muitos 
projetos. Boa prática não significa que o conhecimento descrito deva ser 
sempre aplicado uniformemente a todos os projetos; a organização e/ou a 
equipe de gerenciamento do projeto é responsável por determinar o que é 
apropriado para um projeto específico. (PMI, 2013, p.2).   

 

Dessa forma, segundo o Guia PMBOK, o Gerenciamento de Projetos é realizado através 

da aplicação e integração adequadas de 47 processos de gerenciamento de projetos, dispostos 

em 10 áreas de conhecimento, logicamente agrupados em 5 grupos de processos (PMI, 2013, 

p.5).  O quadro 1 a seguir apresenta uma macro visão da disposição desses elementos. Ressalta-

se que no Guia PMBOK a numeração tanto das áreas de conhecimento quanto de seus 

respectivos processos difere-se do quadro apresentado, pois naquele elas são numeradas de 

acordo com os capítulos que compõem.   
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Áreas de 
Conhecimento 

Grupo de Processos de Gerenciamento de Projetos 

Grupo de 
processos de 

Iniciação 

Grupo de processos de 
Planejamento 

Grupo de 
processos de 

Execução 

Grupo de processos de 
Monitoramento e 

Controle 

Grupo de 
processos de 

Encerramento 

1 Gerenciamento 
da Integração do 

projeto 

1.1 
Desenvolver o 
termo de 
abertura do 
projeto 

1.2 Desenvolver o plano 
de gerenciamento do 
projeto 

1.3 Orientar e 
gerenciar o 
trabalho do 
projeto 

1.4 Monitorar e controlar 
o trabalho do projeto 
1.5 Realizar o controle 
integrado de mudança 

1.6 Encerrar o 
projeto ou fase 

2 Gerenciamento 
do Escopo do 

projeto 

 2.1 Planejar o 
gerenciamento do escopo 
2.2 Coletar os requisitos 
2.3 Definir o escopo 
2.4 Criar a estrutura 
analítica do projeto (EAP) 

 2.5 Validar o escopo 
2.5 Controlar o escopo 

 

3 Gerenciamento 
do Tempo do 

projeto 

 3.1 Planejar o 
gerenciamento do 
cronograma 
3.2 Definir as atividades 
3.3 Sequenciar as 
atividades 
3.4 Estimar os recursos 
das atividades 
3.5 Estimar as durações 
das atividades  
3.6 Desenvolver o 
cronograma 

 3.7 Controlar o 
cronograma 

 

4 Gerenciamento 
do Custo do 

projeto 

 4.1 Planejar o 
gerenciamento dos custos 
4.2 Estimar os custos 
4.3 Determinar o 
orçamento 

 4.4 Controlar os custos  

5 Gerenciamento 
da Qualidade do 

projeto 

 5.1 Planejar o 
gerenciamento da 
qualidade 

5.2 Realizar a 
garantia da 
qualidade 

5.3 Controlar a qualidade  

6 Gerenciamento 
dos Recursos 
Humanos do 

projeto 

 6.1 Planejar o 
gerenciamento dos 
recursos humanos 

6.1 Mobilizar 
a equipe do 
projeto 
6.2 
Desenvolver 
a equipe do 
projeto 
6.3 Gerenciar 
a equipe do 
projeto 

  

7 Gerenciamento 
dos Recursos de 

Comunicações do 
projeto 

 7.1 Planejar o 
gerenciamento das 
comunicações 

7.2 Gerenciar 
as 
comunicaçõe
s 

7.3 Controlar as 
comunicações 

 

8 Gerenciamento 
Riscos do projeto 

 8.1 Planejar o 
gerenciamento dos riscos 
8.2 Identificar os riscos 
8.3 Realizar a análise 
qualitativa dos riscos 
8.4 Realizar a análise 
quantitativa dos riscos  
8.5 Planejar as respostas 
aos riscos 

 8.6 Controlar os riscos  

9 Gerenciamento 
das Aquisições do 

projeto 

 9.1 Planejar o 
gerenciamento das 
aquisições 

9.2 Conduzir 
as aquisições 

9.3 Controlar as 
aquisições 

9.4 Encerrar as 
aquisições 

10 Gerenciamento 
das Partes 

Interessadas do 
projeto 

10.1 
Identificar as 
partes 
interessadas 

10.2 Planejar o 
gerenciamento das partes 
interessadas 

10.3 
Gerenciar o 
engajamento 
das partes 
interessadas 

10.4 Controlar o 
engajamento das partes 
interessadas 

 

Quadro 1: Grupo de processos, áreas de conhecimento, processos de gerenciamento de projetos 
Fonte: adaptado de (PMI, 2013, p.61) 
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Nos capítulos referentes às áreas de conhecimentos, o Guia PMBOK defini os elementos 

estruturais de cada área, bem como a inter-relação entre os processos e os diferentes grupos. 

São apresentadas também, como elemento de apoio, a descrição detalhada de cada processo e 

uma explicação descritiva das ferramentas e técnicas usadas com maior frequência nos 

processos de gerenciamento de projetos para produzir cada resultado (PMI, 2013, p.60).         

Sob essa estrutura, Valle et al. (2010) esclarecem que a ligação essencial do 

gerenciamento de projetos são as pessoas, pois são elas que iniciam, planejam, executam, 

controlam e encerram os projetos. Não por acaso, dentre as 10 áreas de conhecimento em 

gerenciamento de projetos, duas delas (gerenciamento dos recursos humanos das partes 

interessadas do projeto) referem-se especificamente ao gerenciamento das pessoas que possuem 

alguma influência, interesse ou poder sobre o projeto e portanto contribuem diretamente ao seu 

sucesso ou fracasso. Nesse sentido, o Guia PMBOK também indica como boa prática a 

necessidade de o projeto possuir um gerente. Conforme o Guia, “O gerente de projetos é a 

pessoa alocada pela organização executora para liderar a equipe responsável por alcançar os 

objetivos do projeto.” (PMI, 2013, p.16).   

Desse modo, de acordo com Valle et al. (2010) o Guia PMBOK descreve processos de 

alto nível sem indicar especificamente como devem ser implementados e por isso não é 

considerado uma metodologia. Porém, ressaltam os autores, o guia é “considerado uma ótima 

estrutura para que a metodologia específica de gerenciamento de projetos de uma organização 

se baseie.” (VALLE et al., 2010, p.75). 

 

3.2.1 Grupos de processo  

Os 47 processos de gerenciamento de projetos, além de possuírem aspectos em comum 

de acordo com as áreas de conhecimento às quais pertencem, também dispõem de 

características específicas que os dividem em cincos grupos de processos (Iniciação, 

Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento). Cada grupo de processo 

possui um fundamento particular e os processos que o compõem compartilham do mesmo 

fundamento. De forma sintética, conforme o Guia PMBOK (PMI, 2013), os grupos de processo 

se configuram da seguinte maneira: 

Grupo de Processo Iniciação: forma-se de processos orientados à definição um novo 

projeto ou uma nova fase de um projeto. Com eles obtém-se a autorização, de modo que haja 

formalização, para iniciar o projeto ou a fase. Inclui-se na iniciação, a definição inicial do 
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escopo, o comprometimento dos recursos financeiros iniciais, a identificação das partes 

interessadas, bem como a nomeação do gerente do projeto (PMI, 2013, p.54). O quadro 2 abaixo 

apresenta os processos do grupo iniciação e suas respectivas áreas de conhecimento: 

 

Área de Conhecimento Grupo de Processos Iniciação 
1 Gerenciamento da Integração do projeto 1.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto 
10 Gerenciamento das Partes Interessadas 

do projeto 
10.1 Identificar as partes interessadas 

Quadro 2: Processos de Iniciação 
Fonte: elaboração própria a partir de (PMI, 2013) 

 

Grupo de Processo Planejamento: é composto pelos processos utilizados para 

determinar o escopo total do trabalho necessário para realizar o projeto, bem como definir e 

refinar os objetivos e estipular o roteiro de ações para cumpri-los. O plano de gerenciamento e 

os documentos do projeto que serão usados para executá-lo são desenvolvidos pelos processos 

de planejamento. Esses processos e as documentações produzidas por eles são atividades 

interativas e contínuas que permitem o remodelamento de suas informações (de forma 

cuidadosa e documentada) ao longo do projeto (PMI, 2013, p.55). O quadro 3 abaixo apresenta 

os processos do grupo planejamento e suas respectivas áreas de conhecimento: 

 

Área de Conhecimento Grupo de Processos Planejamento 
1 Gerenciamento da Integração 

do projeto 
1.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto 

2 Gerenciamento do Escopo do 
projeto 

2.1 Planejar o gerenciamento do escopo; 2.2 Coletar os 
requisitos; 2.3 Definir o escopo; 2.4 Criar a estrutura analítica 
do projeto (EAP) 

3 Gerenciamento do Tempo do 
projeto 

3.1 Planejar o gerenciamento do cronograma; 3.2 Definir as 
atividades; 3.3 Sequenciar as atividades; 3.4 Estimar os 
recursos das atividades; 3.5 Estimar as durações das 
atividades; 3.6 Desenvolver o cronograma 

4 Gerenciamento do Custo do 
projeto 

4.1 Planejar o gerenciamento dos custos; 4.2 Estimar os custos; 
4.3 Determinar o orçamento 

5 Gerenciamento da Qualidade 
do projeto 

5.1 Planejar o gerenciamento da qualidade 

6 Gerenciamento dos Recursos 
Humanos do projeto 

6.1 Planejar o gerenciamento dos recursos humanos 

7 Gerenciamento dos Recursos 
de Comunicações 

7.1 Planejar o gerenciamento das comunicações 

8 Gerenciamento Riscos do 
projeto 

8.1 Planejar o gerenciamento dos riscos; 8.2 Identificar os 
riscos; 8.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos; 8.4 
Realizar a análise quantitativa dos riscos; 8.5 Planejar as 
respostas aos riscos 
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9 Gerenciamento das Aquisições 
do projeto 

9.1 Planejar o gerenciamento das aquisições 

10 Gerenciamento das Partes 
Interessadas do projeto 

10.2 Planejar o gerenciamento das partes interessadas 

Quadro 3: Processos de Planejamento 
Fonte: elaboração própria a partir de (PMI, 2013) 

 

Grupo de Processo Execução: seus processos são utilizados para concretizar o trabalho 

definido no plano de gerenciamento do projeto objetivando-se cumprir as especificações do 

projeto (PMI, 2013, p.56). O quadro 4 abaixo apresenta os processos do grupo execução e suas 

respectivas áreas de conhecimento: 

 

Área de Conhecimento Grupo de Processos Execução 
1 Gerenciamento da Integração 

do projeto 
1.3 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto 

5 Gerenciamento da Qualidade 
do projeto 

5.2 Realizar a garantia da qualidade 

6 Gerenciamento dos Recursos 
Humanos do projeto 

6.1 Mobilizar a equipe do projeto; 6.2 Desenvolver a equipe do 
projeto; 6.3 Gerenciar a equipe do projeto 

7 Gerenciamento dos Recursos 
de Comunicações 

7.2 Gerenciar as comunicações 

9 Gerenciamento das Aquisições 
do projeto 

9.2 Conduzir as aquisições 

10 Gerenciamento das Partes 
Interessadas do projeto 

10.3 Gerenciar o engajamento das partes interessadas 

Quadro 4: Processos de Execução 
Fonte: elaboração própria a partir de (PMI, 2013) 

 

Grupo de Processo Monitoramento e Controle: compreende os processos 

empregados para verificar e analisar os trabalhos executados no decorrer do projeto em relação 

ao que foi planejado. Através deles, acompanha-se o progresso e o desempenho do projeto, 

identifica-se as necessidades de mudanças e adota-se medidas para realizá-las, caso seja preciso 

(PMI, 2013, p.57).  O quadro 5 abaixo apresenta os processos do grupo monitoramento e 

controle e suas respectivas áreas de conhecimento: 

 

Área de Conhecimento Grupo de Processos Monitoramento e Controle 
1 Gerenciamento da Integração 

do projeto 
1.4 Monitorar e controlar o trabalho do projeto; 1.5 Realizar o 
controle integrado de mudança 

2 Gerenciamento do Escopo do 
projeto 

2.5 Validar o escopo; 2.5 Controlar o escopo 

3 Gerenciamento do Tempo do 
projeto 

3.7 Controlar o cronograma 
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4 Gerenciamento do Custo do 
projeto 

4.4 Controlar os custos 

5 Gerenciamento da Qualidade 
do projeto 

5.3 Controlar a qualidade 

7 Gerenciamento dos Recursos 
de Comunicações 

7.3 Controlar as comunicações 

8 Gerenciamento Riscos do 
projeto 

8.6 Controlar os riscos 

9 Gerenciamento das Aquisições 
do projeto 

9.3 Controlar as aquisições 

10 Gerenciamento das Partes 
Interessadas do projeto 

10.4 Controlar o engajamento das partes interessadas 

Quadro 5: Processos de Monitoramento e Controle 
Fonte: elaboração própria a partir de (PMI, 2013) 

 

Grupo de Processo Encerramento: seus processos têm por objetivo concluir as fases, 

as obrigações contratuais e o projeto de maneira formal, através de documentação. Para tanto, 

os processos de encerramento finalizam todas as atividades de todos os grupos de processos de 

gerenciamento de projetos (PMI, 2013, p.57). O quadro 6 abaixo apresenta os processos do 

grupo encerramento e suas respectivas áreas de conhecimento: 

 

Área de Conhecimento Grupo de Processo Encerramento 
1 Gerenciamento da Integração 

do projeto 
1.6 Encerrar o projeto ou fase 

9 Gerenciamento das Aquisições 
do projeto 

9.4 Encerrar as aquisições 

Quadro 6: Processos de Encerramento 
Fonte: elaboração própria a partir de (PMI, 2013) 

 

3.2.2 Áreas de conhecimentos e seus processos 

Conforme visto anteriormente, os 47 processos de gerenciamento de projetos são 

divididos em cinco grupos, assim como em dez áreas de conhecimento. De acordo com o Guia 

PMBOK “Uma área de conhecimento representa um conjunto de conceitos, termos e atividades 

que compõem um campo profissional, campo de gerenciamento de projeto, ou uma área de 

especialização.” (PMI, 2013, p.60). Sua usabilidade é factível na maioria dos projetos e as 

equipes que os gerenciam são responsáveis pela aplicação adequada das áreas, escolhendo 

quantas e quais delas serão empregadas conforme as necessidades específicas de cada projeto 

(PMI, 2013). 



32 

 

Ainda assim, “Um processo é um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas que 

são executadas para criar um produto, serviço ou resultado pré-especificado. Cada processo é 

caracterizado por suas entradas, ferramentas e técnicas que podem ser aplicadas, e as saídas 

resultantes.” (PMI, 2013, p.47).  

As dez áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos são assim denominadas: 1 

Gerenciamento da Integração do Projeto, 2 Gerenciamento do Escopo do Projeto, 3 

Gerenciamento do Tempo do Projeto, 4 Gerenciamento do Custo do projeto, 5 Gerenciamento 

da Qualidade do Projeto, 6 Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto, 7 Gerenciamento 

dos Recursos de Comunicações do Projeto, 8 Gerenciamento Riscos do Projeto, 9 

Gerenciamento das Aquisições do Projeto e 10 Gerenciamento das Partes Interessadas do 

Projeto. 

A seguir são apresentados os processos, e suas respectivas descrições, que compõem 

cada uma das áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos: 

1) Gerenciamento da Integração do Projeto: constitui-se de processos que têm por fim 

assegurar a coordenação dos processos de gerenciamento que serão utilizados para 

gerenciar o projeto (PMI, 2013). 

 

Área de Conhecimento: Gerenciamento da Integração do Projeto 

Grupo de 
Processo 

Processo Descrição Resumida 

Iniciação 1.1 Desenvolver o 
termo de abertura 
do projeto 

O processo de desenvolver um documento que formalmente 
autoriza a existência de um projeto e dá ao gerente a 
autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais 
às atividades do projeto. 

Planejamento 1.2 Desenvolver o 
plano de 
gerenciamento do 
projeto 

O processo de definir, preparar e coordenar todos os planos 
subsidiários e integrá-los a um plano de gerenciamento de 
projeto abrangente. 

Execução 1.3 Orientar e 
gerenciar o 
trabalho do 
projeto 

O processo de liderar e realizar o trabalho definido no plano 
de gerenciamento do projeto e a implementação das 
mudanças aprovadas para atingir os objetivos do projeto. 

Monitoramento 
e Controle 

1.4 Monitorar e 
controlar o 
trabalho do 
projeto 

O processo de acompanhar, revisar e registrar o progresso do 
projeto para atender aos objetivos de desempenho definidos 
no plano de gerenciamento do projeto. 

1.5 Realizar o 
controle integrado 
de mudança 

O processo de revisar todas as solicitações de mudanças, 
aprovar as mudanças e gerenciar as mudanças nas entregas, 
ativos de processos organizacionais, documentos do projeto 
e no plano de gerenciamento do projeto, e comunicar a 
decisão sobre os mesmos. 
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Encerramento 1.6 Encerrar o 
projeto ou fase 

O processo de finalização de todas as atividades de todos os 
grupos de processos de gerenciamento do projeto para 
encerrar formalmente o projeto ou a fase.  

Quadro 7: Processos de Gerenciamento da Integração do Projeto 
Fonte: elaboração própria a partir de (PMI, 2013) 

 

2) Gerenciamento do Escopo do Projeto: compõe-se de processos que visam garantir 

que o projeto engloba o trabalho necessário, e somente o necessário, ao seu sucesso 

(PMI, 2013). 

 

Área de Conhecimento: Gerenciamento do Escopo do Projeto 

Grupo de 
Processo 

Processo Descrição Resumida 

Planejamento 

2.1 Planejar o 
gerenciamento do 
escopo 

O processo de criar um plano de gerenciamento do escopo 
do projeto que documenta como tal escopo será definido, 
validado e controlado. 

2.2Coletar os 
requisitos 

O processo de determinar, documentar e gerenciar as 
necessidade e requisitos das partes interessadas a fim de 
atender aos objetivos do projeto. 

2.3 Definir o 
escopo 

O processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada 
do projeto e do produto.  

2.4 Criar a 
estrutura analítica 
do projeto (EAP) 

O processo de subdivisão das entregas e do trabalho do 
projeto em componentes menores e mais facilmente 
gerenciáveis. 

Monitoramento 
e Controle 

2.5 Validar o 
escopo 

O processo de formalização da aceitação das entregas 
concluídas do projeto. 

2.5 Controlar o 
escopo 

O processo de monitoramento do andamento do escopo do 
projeto e do produto e gerenciamento das mudanças feitas 
na linha de base do escopo.  

Quadro 8: Processos de Gerenciamento do Escopo do Projeto 
Fonte: elaboração própria a partir de (PMI, 2013) 

 

3) Gerenciamento do Tempo do Projeto: forma-se de processos que procuram assegurar 

que o projeto seja concluído no tempo estabelecido (PMI, 2013). 

 

Área de Conhecimento: Gerenciamento do Tempo do Projeto 

Grupo de 
Processo 

Processo Descrição Resumida 

Planejamento 

3.1 Planejar o 
gerenciamento do 
cronograma 

O processo de estabelecer as políticas, os procedimentos 
e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, 
gerenciamento e controle do cronograma do projeto.  
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3.2 Definir as 
atividades 

O processo de identificação e documentação das ações 
específicas a serem realizadas para produzir as entregas 
do projeto.  

3.3 Sequenciar as 
atividades 

O processo de identificação e documentação dos 
relacionamentos entre as atividades do projeto. 

3.4 Estimar os 
recursos das 
atividades 

O processo de estimativa dos tipos e quantidades de 
material, recursos humanos, equipamentos ou 
suprimentos que serão necessários para realizar cada 
atividade. 

3.5 Estimar as 
durações das 
atividades  

O processo de estimativa do número de períodos de 
trabalho que serão necessários para terminar atividades 
específicas com recursos estimados. 

3.6 Desenvolver o 
cronograma 

O processo de análise das sequências das atividades, suas 
durações, recursos necessários e restrições do 
cronograma visando criar o modelo do cronograma do 
projeto. 

Monitoramento 
e controle 

3.7 Controlar o 
cronograma 

O processo de monitoramento do andamento das 
atividades do projeto para atualização no seu progresso e 
gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do 
cronograma para realizar o planejado.  

Quadro 9: Processos de Gerenciamento do Tempo do Projeto 
Fonte: elaboração própria a partir de (PMI, 2013) 

 

4) Gerenciamento dos Custos do Projeto: constitui-se de processos que visam garantir 

que a conclusão do projeto esteja em conformidade com o orçamento estipulado (PMI, 

2013). 

 

Área de Conhecimento: Gerenciamento dos Custos do Projeto 

Grupo de 
Processo 

Processo Descrição Resumida 

Planejamento 

4.1 Planejar o 
gerenciamento dos 
custos 

É o processo de estabelecer as políticas, os procedimentos 
e a documentação para o planejamento, gestão despesas e 
controle dos custos do projeto. 

4.2 Estimar os custos É o processo de desenvolvimento de uma estimativa de 
custos de recursos monetários necessários para terminar 
as atividades do projeto. 

4.3 Determinar o 
orçamento 

É o processo de agregação dos custos estimados de 
atividades individuais ou pacotes de trabalho para 
estabelecer uma linha de base dos custos autorizada. 

Monitoramento 
e controle 

4.4 Controlar os 
custos 

É o processo de monitoramento do andamento do projeto 
para atualização no seu orçamento e gerenciamento das 
mudanças feitas na linha de base de custos. 

Quadro 10: Processos de Gerenciamento dos Custos do Projeto 
Fonte: elaboração própria a partir de (PMI, 2013) 
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5) Gerenciamento da Qualidade do Projeto: envolve os processos que objetivam-se a 

garantir que o projeto atenda todas as necessidades desejadas com a realização do 

projeto (PMI, 2013). 

 

Área de Conhecimento: Gerenciamento da Qualidade do Projeto 

Grupo de 
Processo 

Processo Descrição Resumida 

Planejamento 

5.1 Planejar o 
gerenciamento da 
qualidade 

O processo de identificação dos requisitos e/ou padrões 
da qualidade do projeto e suas entregas, além da 
documentação de como o projeto demonstrará a 
conformidade com os requisitos e/ou padrões de 
qualidade. 

Execução 

5.2 Realizar a 
garantia da qualidade 

O processo de auditoria dos requisitos de qualidade e dos 
resultados das medições do controle de qualidade para 
garantir o uso dos padrões de qualidade e das definições 
operacionais apropriadas.  

Monitoramento 
e Controle 

5.3 Controlar a 
qualidade 

O processo de monitoramento e registro dos resultados da 
execução das atividades para avaliar o desempenho e 
recomendar as mudanças necessárias.  

Quadro 11: Processos de Gerenciamento da Qualidade do Projeto 
Fonte: elaboração própria a partir de (PMI, 2013) 

 

6) Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto: consiste de processos que 

objetivam-se conduzir a equipe do projeto à realização dos esforços necessários para 

que o mesmo seja concluído com sucesso (PMI, 2013).   

 

Área de Conhecimento: Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto 

Grupo de 
Processo 

Processo Descrição Resumida 

Planejamento 

6.1 Planejar o 
gerenciamento dos 
recursos humanos 

O processo de identificação e documentação de papéis, 
responsabilidades, habilidades necessárias, relações 
hierárquicas, além da criação de um plano de 
gerenciamento do pessoal. 

Execução 

6.1 Mobilizar a 
equipe do projeto 

O processo de confirmação da disponibilidade dos 
recursos humanos e obtenção da equipe necessária para 
terminar as atividades do projeto. 

6.2 Desenvolver a 
equipe do projeto 

O processo de melhoria de competências, da interação da 
equipe e do ambiente geral da equipe para aprimorar o 
desempenho do projeto.  

6.3 Gerenciar a 
equipe do projeto 

O processo de acompanhar o desempenho dos membros 
da equipe, fornecer feedback, resolver problemas e 
gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do 
projeto.  

Quadro 12: Processos de Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto 
Fonte: elaboração própria a partir de (PMI, 2013) 
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7) Gerenciamento dos Recursos de Comunicações do Projeto: forma-se por processos 

que têm por fim garantir que as informações relativas ao projeto sejam utilizadas de 

maneira mais eficiente e eficaz possível, de modo que as necessidades desejadas pelo 

empreendimento do projeto sejam atendidas (PMI, 2013). 

 

Área de Conhecimento: Gerenciamento dos Recursos de Comunicações do Projeto 

Grupo de 
Processo 

Processo Descrição Resumida 

Planejamento 

7.1 Planejar o 
gerenciamento das 
comunicações 

O processo de desenvolver uma abordagem apropriada e 
um plano de comunicações do projeto com base nas 
necessidades de informação e requisitos das partes 
interessadas, e nos ativos organizacionais disponíveis. 

Execução 

7.2 Gerenciar as 
comunicações 

O processo de criar, coletar, distribuir, armazenar, 
recuperar e de disposição final das informações do projeto 
de acordo com o plano de gerenciamento das 
comunicações. 

Monitoramento 
e Controle 

7.3 Controlar as 
comunicações 

O processo de monitorar e controlar as comunicações no 
decorrer de todo o ciclo de vida do projeto para assegurar 
que as necessidades de informação das partes interessadas 
do projeto sejam atendidas.  

Quadro 13: Processos de Gerenciamento dos Recursos de Comunicações do Projeto 
Fonte: elaboração própria a partir de (PMI, 2013) 

 

8) Gerenciamento dos Riscos do Projeto: engloba os processos que visam assegurar que 

a probabilidade e os impactos dos riscos positivos sejam elevados, assim como a 

probabilidade e os impactos dos riscos negativos sejam reduzidos (PMI, 2013). 

 

Área de Conhecimento: Gerenciamento dos Riscos do Projeto 
Grupo de 
Processo 

Processo Descrição Resumida 

Planejar 

8.1 Planejar o 
gerenciamento dos 
riscos 

O processo de definição de como conduzir as atividades 
de gerenciamento dos riscos de um projeto. 

8.2 Identificar os 
riscos 

O processo de determinação dos riscos que podem afetar 
o projeto e de documentação das suas características. 

8.3 Realizar a análise 
qualitativa dos riscos 

O processo de priorização de riscos para análise ou ação 
posterior através da avaliação e combinação de sua 
probabilidade de ocorrência e impacto. 

8.4 Realizar a análise 
quantitativa dos 
riscos  

O processo de analisa numericamente o efeito dos riscos 
identificados nos objetivos gerais do projeto. 
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8.5 Planejar as 
respostas aos riscos 

O processo de desenvolvimento de opções e ações para 
aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos 
objetivos do projeto.  

Monitoramento 
e Controle 

8.6 Controlar os 
riscos 

O processo de implementar planos de respostas aos 
riscos, acompanhar os riscos identificados, monitorar 
riscos residuais, identificar novos riscos e avaliar a 
eficácia do processo de gerenciamento dos riscos durante 
todo o projeto. 

Quadro 14: Processos de Gerenciamento dos Riscos do Projeto 
Fonte: elaboração própria a partir de (PMI, 2013) 

 

9) Gerenciamento das Aquisições do Projeto: constitui-se de processos que visam 

garantir a obtenção adequada de recursos externos à organização executora, de modo 

que não haja impactos negativos ao projeto (PMI, 2013).     

 

Área de Conhecimento: Gerenciamento das Aquisições do Projeto 

Grupo de 
Processo 

Processo Descrição Resumida 

Planejamento 

9.1 Planejar o 
gerenciamento das 
aquisições 

O processo de documentação das decisões de compras do 
projeto, especificando a abordagem e identificando 
fornecedores em potencial. 

Execução 
9.2 Conduzir as 
aquisições 

O processo de obtenção de respostas de fornecedores, 
seleção de um fornecedor e adjudicação de um contrato. 

Monitoramento 
e Controle 

9.3 Controlar as 
aquisições 

O processo de gerenciamento das relações de aquisições, 
monitoramento do desempenho do contrato e realizações 
de mudanças e correções nos contratos, conforme 
necessário.  

Encerramento 
9.4 Encerrar as 
aquisições 

O processo de finalizar cada uma das aquisições do 
projeto.  

Quadro 15: Processos de Gerenciamento das Aquisições do Projeto 
Fonte: elaboração própria a partir de (PMI, 2013) 

 

10)  Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto: forma-se de processos que têm 

por fim garantir que as partes interessadas do projeto contribuam para o seu melhor 

desempenho (PMI, 2013).  

 

Área de Conhecimento: Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto 
Grupo de 
Processo 

Processo Descrição Resumida 

Iniciação 
10.1 Identificar as 
partes interessadas 

O processo de identificar pessoas, grupos ou 
organizações que podem impactar ou serem impactados 
por uma decisão, atividade ou resultado do projeto e 
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analisar e documentar informações relevantes relativas 
aos seus interesses, níveis de engajamento, 
interdependências, influência, e seu impacto potencial no 
êxito do projeto.  

Planejamento 

10.2 Planejar o 
gerenciamento das 
partes interessadas 

O processo de desenvolver estratégias apropriadas de 
gerenciamento para engajar as partes interessadas de 
maneira eficaz no decorrer de todo o ciclo de vida do 
projeto, com base na análise de suas necessidades, 
interesses, e impacto potencial no sucesso do projeto.  

Execução 

10.3 Gerenciar o 
engajamento das 
partes interessadas 

O processo de comunicar e trabalhar com as partes 
interessadas para atender às suas 
necessidades/expectativas, abordar as questões à medida 
que elas ocorrem, e incentivar o engajamento apropriado 
das partes interessadas nas atividades do projeto, no 
decorrer de todo o ciclo de vida do projeto. 

Monitoramento 
e Controle 

10.4 Controlar o 
engajamento das 
partes interessadas 

O processo de monitorar os relacionamentos das partes 
interessadas do projeto em geral, e ajustar as estratégias e 
planos para o engajamento das partes interessadas.  

Quadro 16: Processos de Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto 
Fonte: elaboração própria a partir de (PMI, 2013) 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Tipo de pesquisa  

A fim de alcançar os objetivos propostos por esta pesquisa, inicialmente procurou-se 

formar uma estrutura teórica básica necessária à compreensão sobre âmbito tanto da ATER, 

quanto do gerenciamento de projetos. Para tanto, nos capítulos 2 e 3 realizou-se uma revisão 

literária a respeito desses temas.   

Em sequência, realizou-se uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório através de 

um estudo de caso. Entende-se por pesquisa qualitativa aquela que procura destacar as 

especificidades do fenômeno estudado no que se refere a suas origens e razões de existência 

(HAGUETTE, 2010). Esse tipo de pesquisa corresponde ao método indutivo, cuja a análise dos 

dados reunidos se faz de maneira interpretativa por parte do pesquisador (CORBIN, 2008).  

De tal modo, com relação ao caráter exploratório da pesquisa nos elucida Gil:  

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 
esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.  
[...] são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 
aproximativo, acerca de determinado fato. (GIL, 2008, p.27).    

 

Nesse sentido, para a realização desta pesquisa optou-se pelo estudo de caso, pois:  

[...] o estudo de caso justifica sua importância por reunir informações 
numerosas e detalhadas com vista em apreender a totalidade de uma situação. 
A riqueza das informações detalhadas auxilia num maior conhecimento e 
numa possível solução de problemas relacionados ao assunto estudado. 
(BEUREN, p.84, apud BRUYNE, HERMAN e SCHOUTHEETE, 1977).   

 

Diante disso, a seguir apresenta-se os procedimentos de análise, os critérios de escolha 

dos objetos pesquisados (editais de chamada pública para a seleção de entidades executoras de 

ATER), bem como a identificação de tais objetos.  

4.2 Procedimentos de análise  

A análise buscará identificar nos editais de chamada pública de ATER os elementos 

contidos nos critérios de seleção das entidades executoras, que se inter-relacionam com as 

práticas de gerenciamento de projetos recomendadas pelo PMI. Para isso, elaborou-se o 

procedimento de análise apresentado a seguir que baseia-se na estrutura lógica para gerenciar 

projetos compreendida no Guia PMBOK. A fim de coletar o maior número de evidências que 
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subsidiem a investigação proposta por esta pesquisa e contribuam para o esclarecimento da 

questão levantada, fez-se os seguintes questionamentos ao longo de todo o corpo textual dos 

editais estudados, não apenas em seus itens que discorrem especificamente sobre os 

CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A SELEÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA.    

    

Área de 
Conhecimento 

Grupos de processos de 
gerenciamento de projetos 

O edital de Chamada Pública estabelece: 

1. Gerenciamento 
da integração do 

projeto 

1.1 Planejamento 

1.1.1 o desenvolvimento do termo de abertura 
do projeto? 
1.1.2 o desenvolvimento do plano de 
gerenciamento do projeto? 

1.2 Execução 
1.2.1 a orientação e o gerenciamento do 
trabalho do projeto? 

1.3 Monitoramento e Controle 

1.3.1 o monitoramento e o controle do trabalho 
do projeto? 
1.3.2 a realização do controle integrado de 
mudanças? 

1.4 Encerramento 1.4.1 o encerramento das fases do projeto? 

2. Gerenciamento 
do escopo do 

projeto 

2.1 Planejamento 

2.1.1 o planejamento do gerenciamento do 
escopo?  
2.1.2 que os requisitos sejam coletados? 

2.1.3 que o escopo seja definido?  
2.1.4 a criação da Estrutura Analítica do Projeto 
(EAP)? 

2.2 Monitoramento e Controle 
2.2.1 a validação do escopo? 

2.2.2 o controle do escopo? 

3. Gerenciamento 
do tempo do 

projeto 

3.1 Planejamento 

3.1.1 o planejamento do gerenciamento do 
cronograma? 
3.1.2 a definição das atividades? 
3.1.3 o sequenciamento das atividades? 
3.1.4 a estimação dos recursos das atividades?  
3.1.5 a estimação das durações das atividades 
3.1.6 o desenvolvimento do cronograma?  

3.2 Monitoramento e Controle 3.2.1 o controle do cronograma? 

4. Gerenciamento 
do custo do 

projeto 

4.1 Planejamento 

4.1.1 o planejamento do gerenciamento dos 
custos? 
4.1.2 a estimação dos custos?  
4.1.3 a determinação do orçamento? 

4.2 Monitoramento e Controle 4.2.1 o controle dos custos? 

5. Gerenciamento 
da qualidade do 

projeto 

5.1 Planejamento 
5.1.1 o planejamento do gerenciamento da 
qualidade? 

5.2 Execução 5.2.1 a realização da garantia da qualidade? 
5.3 Monitoramento e Controle 5.3.1 o controle da qualidade?  

6. Gerenciamento 
dos recursos 
humanos do 

projeto 

6.1 Planejamento 
6.1.1 o planejamento do gerenciamento dos 
recursos humanos?  

6.2 Execução 
6.2.1 a mobilização da equipe do projeto? 

6.2.2 o desenvolvimento da equipe do projeto? 
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6.2.3 o gerenciamento da equipe do projeto?  

7. Gerenciamento 
dos recursos de 

comunicações do 
projeto 

7.1 Planejamento 
7.1.1 o planejamento do gerenciamento das 
comunicações? 

7.2 Execução 7.2.1 o gerenciamento das comunicações? 

7.3 Monitoramento e Controle 7.3.1 o controle das comunicações?  

8. Gerenciamento 
dos riscos do 

projeto 

8.1 Planejamento 

8.1.1 o planejamento dos riscos? 
8.1.2 a identificação dos riscos? 
8.1.3 a realização da análise qualitativa dos 
riscos? 
8.1.4 a realização da análise quantitativa dos 
riscos? 
8.1.5 o planejamento das respostas aos riscos? 

8.2 Monitoramento e Controle 8.2.1 o controle dos riscos?  

9. Gerenciamento 
das aquisições do 

projeto 

9.1 Planejamento 9.1.1 o planejamento das aquisições?  

9.2 Execução 9.2.1 a condução das aquisições?  

9.3 Monitoramento e Controle 9.3.1 o controle das aquisições?  
9.4 Encerramento 9.4.1 o encerramento das aquisições?  

10. 
Gerenciamento 

das partes 
interessadas do 

projeto 

10.1 Iniciação 10.1.1 a identificação das partes interessadas? 

10.2 Planejamento 
10.2.1 o planejamento do gerenciamento das 
partes interessadas?  

10.3 Execução 
10.3.1 o gerenciamento do engajamento das 
partes interessadas? 

10.4 Monitoramento e Controle 
10.4.1 o controle do engajamento das partes 
interessadas? 

Quadro 17: Diagnóstico - Questionário sobre as práticas de Gerenciamento de Projetos recomendadas pelo PMI 
Fonte: elaboração própria a partir de (PMI, 2013) 

 

4.3 Critérios de escolha dos objetos pesquisados  

Para aplicação dos procedimentos de análise através do diagnóstico apresentado, 

utilizou-se uma amostra de seis editais de chamada pública (objetos de pesquisa). Assim, os 

critérios de escolha dos editais de chamadas públicas analisados por esta pesquisa foram:  

1) a diversidade relativa a cada objetivo presente nos respectivos editais, ou seja, 

selecionou-se editais com objetivos distintos entre si, cujos aspectos metodológicos de 

planejamento, execução, e controle dos serviços demandados por eles pudessem expressar a 

relação com as práticas de gerenciamento de projetos recomendadas pelo PMI;  

2) o período de lançamento dos editais foi determinado entre 2012 e 2015. Com isso, 

buscou-se um menor distanciamento temporal entre a confecção dos objetos analisados e o 

período de realização da pesquisa, procurando minimizar mudanças expressivas nos aspectos 

desses objetos que causem impactos relevantes nos resultados;  

3) a não distinção entre editais de chamada pública produzidos pelo INCRA e pelo 

MDA. Dessa forma, procurou-se delimitar a análise ao instrumento edital de chamada pública 
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de ATER, buscando a inter-relação das concepções de ambos no que se refere aos critérios 

necessários para seleção da entidade executora.        

4.3 Editais analisados  

O quadro 18 traz os seis editais de chamada pública analisados por esta pesquisa, com 

seus respectivos objetivos.   

Chamada Pública Objetivo da Chamada Pública 

Chamada Pública 
SAF/ATER N° 06/2012 

Chamada Pública para seleção de Entidades Executoras de Assistência 
Técnica e Extensão Rural para qualificação da gestão de empreendimentos 
coletivos da agricultura familiar visando seu fortalecimento e inserção nos 
mercados institucionais e privados.  

Chamada Pública 
INCRA e 
SAF/DATER/MDA N° 
13/2013 - 3ª republicação 

Chamada Pública conjunta INCRA/MDA para seleção de Entidades 
Executoras de Assistência Técnica e Extensão Rural para promoção da 
agricultura familiar agroecológica, orgânica e agroextrativista.  

Edital de Chamada 
Pública - Unidade 
Avançada de Altamira N° 
02/2014 

Chamada Pública para seleção de Entidades Executoras de Assistência 
Técnica e Extensão Rural para projetos de assentamentos de reforma agrária 
geridos pela Unidade Avançada do INCRA em Altamira - PA. 

Chamada Pública 
SAF/ATER N° 05/2014 

Chamada Pública para seleção de Entidades Executoras de Assistência 
Técnica e Extensão Rural para as Unidades Familiares de Produção na 
cadeia produtiva da viniviticultura no âmbito do MODERVITS. 

Chamada Pública de 
ATER EDITAL N° 
01/2015 

Visando a seleção de entidade(s) prestadora(s) de serviços de Assistência 
Técnica e Extensão Rural - ATER e elaboração de planos de 
desenvolvimento sustentável de projetos de assentamento de reforma 
agrária do Paraná.  

Chamada Pública 
SAF/ATER N° 01/2015 

Chamada Pública para seleção de Entidades Executoras de Assistência 
Técnica e Extensão Rural para acompanhamento de Famílias Indígenas em 
situação de extrema pobreza na região do semiárido, no âmbito do Plano 
Brasil sem Miséria. 

Quadro 18: Editais de Chamada Pública analisados 
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5. RESULTADOS 

5.1 Análise dos editais de chamada pública  

Com base no que foi apresentado anteriormente, no item 2.3 do capítulo 2 desta 

pesquisa, os artigos 18 e 19 da Lei nº 12.188, de 2010 dispõe dos critérios para a contratação 

de entidades executoras de serviços de ATER. Esses critérios, que devem estar presentes nos 

editais de chamada pública, estabelecem o mínimo que as entidades executoras de ATER devem 

possuir para prestar os serviços requeridos. Conforme exposto, o inciso VIII do artigo 19 da 

mesma lei, estipula que as chamadas públicas devem conter os critérios objetivos para a seleção 

da entidade executora. Assim, utilizando o diagnóstico especificado, buscou-se responder com 

a análise apresentada a seguir, a questão:  Os critérios de seleção das entidades executoras de 

ATER presentes nos editais de chamada pública de ATER são definidos conforme as práticas 

de gerenciamento de projetos recomendadas pelo PMI? 

Desse modo, com o intuito de seguir uma estrutura lógica que conduza a uma melhor 

representação das evidências investigadas, optou-se por apresentar a análise começando pela 

área de conhecimento Gerenciamento do Escopo do Projeto, passando pelas demais áreas e 

terminando por Gerenciamento da Integração do Projeto.  

Assim, tratando-se da área de conhecimento Gerenciamento do Escopo do Projeto, para 

a realização das análises dos editais foi preciso atentar-se às seguintes premissas relativas ao 

termo escopo: de acordo com o Guia PMBOK, Escopo do produto refere-se “As características 

e funções que caracterizam um produto, serviço ou resultado.” (PMI, 2013, p. 105), já Escopo 

do projeto é “O trabalho que deve ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado 

com as características e funções especificadas. O termo escopo do projeto às vezes é visto como 

incluindo o escopo do produto” (PMI, 2013, p. 105).  

Nesse sentido, os editais de chamada pública estabelecem em seus textos o escopo do 

produto (no caso de ATER trata-se de um serviço) que estão demandando. No edital de 

Chamada Pública SAF/ATER N° 01/2015, cujo serviço requerido é ATER para famílias 

indígenas em situação de extrema pobreza, o escopo do produto é definido e detalhado. O 

quadro abaixo reproduz parte desse escopo:     

Nº ATIVIDADE PRODUTOS ESPERADOS 
1 INDIVIDUAL – Mobilização e 

Seleção das Famílias. 
Famílias identificadas e cadastradas no Cadastro Único 
do Governo Federal (CadÚnico) /Declaração de Aptidão 
ao PRONAF (DAP). Famílias esclarecidas sobre ações de 
Fomento e de ATER. 
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2 COLETIVA – Oficinas para 
Diagnóstico Participativo de 
Situação Atual das Comunidades 
Indígenas.  

Relatório contendo dados sistematizados da situação 
inicial de cada comunidade.  

3 INDIVIDUAL – Diagnóstico da 
Unidade Familiar Produtiva (UFP). 

Relatório contendo dados dos sistemas produtivos, 
potenciais e dificuldades de cada UFP.  

4 INDIVISUAL – Elaboração do 
projeto de estrutura produtiva 
familiar.  

Projeto produtivo sustentável elaborado para cada UFP. 

Quadro 19: Exemplo de escopo do serviço 
Fonte: adaptado de BRASIL (2015a, p.19) 

 

Sob esse aspecto, dos editais analisados, conforme a ótica do PMI, observou-se que não 

há elementos que determinem a realização de processos relacionados ao gerenciamento do 

escopo por parte da entidade executora. Verificou-se que processos como o desenvolvimento 

do plano de gerenciamento do escopo, a coleta dos requisitos, a criação da Estrutura Analítica 

do Projeto (EAP), a validação e o controle do escopo, não foram exigidos ou mencionados nas 

chamadas públicas.  

Ainda assim, o termo escopo foi encontrado em apenas dois do total de editais 

pesquisados: Chamada Pública SAF/ATER n° 06/2012, página 28, e Chamada Pública de 

ATER n° 01/2015, página 18. Porém, no primeiro o termo escopo refere-se as características 

das especializações da equipe técnica para execução do serviço, e no segundo, escopo é 

utilizado para descrever as funções, limites e determinações que caracterizam o próprio edital 

de chamada pública.     

Similarmente ao gerenciamento do escopo, grande parte dos processos da área de 

conhecimento Gerenciamento do Tempo do Projeto concentram-se no grupo Planejamento. 

Verifica-se que os editais de chamada pública apresentam elementos de planejamento do tempo, 

pois neles estabelecem-se o prazo de realização do serviço. Corrobora com isso a seguinte 

determinação da Chamada Pública INCRA e SAF/DATER/MDA N° 13/2013: “O prazo para a 

execução dos serviços será de 36 meses, tendo o contrato, um período de vigência de 40 meses” 

(BRASIL, 2014c, p.9).  

Tratando-se dos demais processos de planejamento relacionados à área de 

Gerenciamento do Tempo, observa-se que há uma diferenciação conceitual do termo atividade 

concebida pelo PMI e pelos formuladores dos editais de chamada pública de ATER.  Para o 

primeiro, atividades “representam o esforço de trabalho necessário para completar o pacote de 

trabalho" (PMI, 2013, p.150), sendo o pacote de trabalho a representação do agrupamento de 
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suas atividades. De modo distinto, nos editais, atividades são apresentadas como análogas às 

fases de um projeto. Conforme o PMI, fase “[...] é um conjunto de atividades relacionadas de 

maneira lógica que culmina na conclusão de uma ou mais entregas.” (PMI, 2013, p.41).  Nos 

editais as fases aparecem como Atividades ou Metas e são concebidas como sendo uma parcela 

da totalidade do serviço demandado pela Administração Pública (MDA ou INCRA). Dessa 

forma, as Atividades (ou, Metas) dos editais constituem uma unidade de trabalho, podendo ser 

decomposta em unidades menores. As figuras 1 e 2 abaixo expressam essa diferença: 

 

Figura 1: Atividades conforme os Editais de Chamada Pública 
Fonte: elaboração própria 

 

 

Figura 2: Atividades conforme o PMI 
Fonte: elaboração própria a partir de (PMI, 2013) 

 

Diante dessa configuração, tendo em vista as diferenças apresentadas, buscou-se 

identificar critérios de seleção das entidades executoras que possuíssem natureza similar aos 

processos de planejamento para Gerenciamento do Tempo (definir as atividades, sequenciar as 
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atividades, estimar os recursos das atividades e estimar a duração das atividades). Como 

resultado, verificou-se que nos editais, esses processos não são claramente exigidos das 

entidades executoras como pressuposto para realização dos serviços, pelo menos não da 

maneira sugerida pelo PMI.   

Por outro lado, quatro dos editais analisados apresentam uma estrutura de cronograma, 

não totalmente definido devido as especificidades de cada um deles. Essa estrutura demarca a 

relação entre as fases do projeto (sequenciais ou sobrepostas), de modo que seja compatível 

com o prazo estipulado para a realização do serviço. A figura a seguir exibi parte de um desses 

cronogramas:  

 

Figura 3: Exemplo de cronograma utilizado por Editais de Chamada Pública 
Fonte: adaptado de BRASIL (2015a) 

 

Ainda com relação ao cronograma, detectou-se que em todos os editais analisados há a 

determinação de que na proposta técnica (elaborada pela entidade executora para concorrer pelo 

direito de realizar o serviço) deve conter o cronograma de execução das atividades, como 

expresso na seguinte passagem: “A proposta técnica deve conter a metodologia, o tempo de 

duração e o cronograma de execução das seguintes atividades [...]” (BRASIL, 2014c, p.9).  

Embora critérios como definição de prazo e cronograma estejam presentes nos editais, 

eles por si só são insuficientes para afirmar que os editais de chamada pública exigem que as 

entidades executoras utilizem as práticas de gerenciamento de tempo recomendas pelo PMI.   

Mudando o foco da análise para o gerenciamento dos custos, tem-se que o edital é um 

meio que estabelece as condições requeridas pela Administração Pública, portanto o valor que 

remunera os serviços dos quais ela pretende adquirir é uma das variáveis avaliadas por aqueles 

que estão dispostos a ofertarem tais serviços. Assim, através dos editais de chamada pública, 

define-se os custos dos projetos de ATER demandados pelo MDA e INCRA. Esse critério está 

expresso no inciso V do artigo 19 da Lei nº 12.188, de 2010 (BRASIL, 2010a, p. 4). Nesses 

termos, a Chamada Pública – SAF/ATER Nº 05/2014 - expõe o valor dos serviços a serem 

contratados: “O valor total da chamada pública é de R$ 12.940.028,77 (Doze milhões, 

novecentos e quarenta mil e vinte oito Reais e setenta e sete centavos).” (BRASIL, 2014b, p.8). 
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Também é divulgada nos editais a composição dos custos dos serviços, com seus detalhamentos 

de valor por fase (ATIVIDADE ou META). Esse modo de apresentação representa a posição 

do tomador do serviço, ou seja, o valor expresso nos editais determina o quanto a Administração 

Pública irá pagar por cada parcela do serviço que está buscando contratar.     

Para identificar nas chamadas públicas critérios de gerenciamento de custos necessários 

às entidades executoras buscou-se analisar os mecanismos de troca inerentes à relação entre 

contratante e contratada. Sob esse aspecto, detectou-se que a forma como a Administração 

Pública remunera os serviços que contrata pode influenciar a maneira como a entidade 

executora gerencia seus custos. Os editais analisados estipulam o pagamento de forma 

periódica, geralmente um mês, e são efetuados proporcionalmente aos serviços realizados 

durante o período em questão. Como forma de controle da contratante (a Administração 

Pública) o embolso às entidades executoras ocorre apenas mediante comprovação, através de 

relatório de execução dos serviços. Esse processo condiciona a entidade executora à 

necessidade de possuir recursos prévios, pois precisará deles para a realização dos serviços ao 

longo de sua execução. Essa dinâmica indica que os custos das prestadoras dos serviços devem 

ser planejados, executados, monitorados e controlados de maneira cuidadosa.  

Conforme essa estrutura, e ainda sob a perspectiva do diagnóstico elaborado por essa 

pesquisa que considera às práticas de gerenciamento de projetos recomendadas pelo PMI, 

investigou-se os critérios relacionados ao gerenciamento de custos que as chamadas públicas 

estabelecem para selecionar as entidades que irão executar os serviços requeridos. Assim, do 

ponto de vista do planejamento, detectou-se que não há nenhuma exigência nos editais para que 

as entidades Executoras elaborem um planejamento de gerenciamento de custos, com a 

materialização do Plano de Gerenciamento de Custos, ou que se estime os custos ou se 

determine o orçamento. Além disso, no que se refere ao processo de Monitoramento e Controle, 

não há nos editais critérios que estabeleçam controle de custos pelas entidades executoras no 

decorrer do gerenciamento do projeto. Há de atentar-se ao detalhe de que a Administração 

Pública exige um meio de verificação dos serviços prestados, condicionando o pagamento por 

eles através disso, porém, conforme mencionado anteriormente, esse é um mecanismo de 

controle da própria contratante. Essa prática não necessariamente sugere que a contratada 

possua uma metodologia de gerenciamento de seus próprios custos, que são os custos reais do 

projeto, pois é ela que alocará recursos para a efetiva realização do projeto. Dessa forma, não é 

possível afirmar que existem nos editais critérios de seleção que determinem o controle dos 

custos do projeto executado pela entidade a ser contratada.   
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Outro ponto analisado nos editais de chamada pública foi o Gerenciamento da 

Qualidade do Projeto. Segundo o PMI, o Gerenciamento da Qualidade do Projeto “[...] inclui 

os processos e as atividades da organização executora que determinam as políticas de qualidade, 

os objetivos e as responsabilidades, de modo que o projeto satisfaça às necessidades para as 

quais foi empreendido.” (PMI, 2013, p. 227). Dessa maneira, a compreensão da qualidade a 

partir da análise global de suas partes e da interação entre elas, somando-se ao uso de 

ferramentas relativas à gestão da qualidade, possibilitam a redução dos riscos negativos 

inerentes aos projetos e aperfeiçoa suas condições de sucesso (JUNIOR, 2010, p. 171).   

Perante essa perspectiva, verificou-se que os editais analisados não apresentam 

exigências de realização de processos de Planejamento, Execução, bem como Monitoramento 

e Controle do Gerenciamento da Qualidade do Projeto. Ainda assim, como composição desses 

grupos de processos, identificou-se que a concretização do planejamento do gerenciamento da 

qualidade, a realização da garantia da qualidade, e o controle da qualidade não foram requeridos 

como critério para selecionar as entidades Executoras.   

Seguindo o sequenciamento da análise, outra área de conhecimento estudada compete 

ao Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto. Essa área “inclui os processos que 

organizam, gerenciam e guiam a equipe do projeto.” (PMI, 2013, p. 255). Para a contratação de 

serviços de ATER, a chamada pública deverá conter, conforme a lei 12.188, de 11 de janeiro 

de 2010, Art. 19°:  

VI - a qualificação técnica exigida dos profissionais, dentro das áreas de 
especialidade em que serão prestados os serviços; 
VII - a exigência de especificação pela entidade que atender à chamada 
pública do número de profissionais que executarão os serviços, com suas 
respectivas qualificações técnico-profissionais; (BRASIL, 2010a, p.4).     

 

Assim, os editais de chamada pública analisados contêm um item que versa sobre a 

qualificação e composição da equipe técnica. Porém, observou-se que os aspectos referentes à 

metodologia de gerenciamento da equipe utilizada para a execução dos serviços não foram 

requeridos. Sobre isso, verificou-se também que os processos, mobilizar, desenvolver e 

gerenciar a equipe do projeto, recomendadas pelo PMI para o Gerenciamento dos Recursos 

Humanos do Projeto, não foram estabelecidos por tais chamadas públicas.  

Ainda sob a lógica metodológica de Gerenciamento de Projetos proposta pelo PMI, as 

comunicações relativas aos projetos podem e devem ser gerenciadas. A execução e o resultado 

do projeto também podem ser impactados e influenciados pelas comunicações inerentes a ele. 
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Isso ocorre, pois as partes interessadas possuem um conjunto de saberes que interferem em suas 

inter-relações e consequentemente nos entendimentos, processos e atividades de realização do 

projeto, (PMI, 2013, p. 287). Segundo Chaves et al., o Gerenciamento das Comunicações é 

fundamental para o sucesso dos projetos:  

Assim, é importante que todas as comunicações em projetos sejam realizadas 
segundo processos organizados, disciplinados, capazes de gerar informações 
corretas e completas, colocadas nos momentos adequados à disposição das 
pessoas certas para realizarem suas tarefas [...] (CHAVES, 2010, p. 35).  

 

Do mesmo modo que a análise foi sendo desenvolvida, sob a ótica do diagnóstico 

proposto por esta pesquisa, buscou-se nos editais de chamada pública para a seleção de 

entidades que prestam serviços de ATER critérios relacionados ao Gerenciamento das 

Comunicações. Assim, constatou-se que não foram exigidos pelos editais os processos: 

planejamento do gerenciamento das comunicações; gerenciamento das comunicações e o 

controle das comunicações.  

Outro elemento a ser considerado pelo arcabouço de Gerenciamento de Projetos é o 

risco. Conforme Hillson (2009), a definição de risco mais aceita por especialistas e por aqueles 

que se propõem a gerenciá-los configura-se da seguinte forma: “Risco é uma incerteza, que se 

ocorrer, terá um efeito nos objetivos” (HILLSON, 2009). Sob essa definição, o autor afirma 

que por ter um impacto, seja positivo ou negativo, o risco é importante e deve ser gerenciado. 

Nesse sentido, de acordo com o Guia PMBOK, o Gerenciamento dos Riscos tem por objetivos 

“[...] aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o 

impacto dos eventos negativos no projeto.” (PMI, 2013, p. 309). 

Assim, os processos que compõem o Gerenciamento de Risco (planejamento dos riscos; 

a identificação dos riscos; a realização da análise qualitativa dos riscos; a realização da análise 

quantitativa dos riscos; o planejamento das respostas aos riscos e o controle dos riscos) não 

foram estabelecidos como critérios para selecionar a entidade executora dos serviços 

demandados pelos editais de chamada pública estudados.  

Para a realização dos serviços de ATER, as entidades interagem com o mercado para 

adquirirem os recursos necessários a execução de seus objetivos. Como clientes, essas entidades 

obtêm por exemplo, automóveis para deslocamento dos técnicos, serviços de hospedagem e 

alimentação para os mesmos, recursos audiovisuais para exposição de conteúdo e materiais 

didáticos. De acordo com o escopo de cada serviço, os beneficiários, assistidos pela ATER, 

também recebem alimentação, hospedagem, deslocamento, dentre outros elementos que são 
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custeados pela entidade executora, conforme os respectivos editais de chamada pública. Assim, 

as prestadoras dos serviços mantêm relações de troca com diversos fornecedores. Nesse 

processo, o fluxo de informações, bem como os termos de troca estabelecidos entre as partes 

podem impactar negativamente elementos do projeto como as expectativas, o escopo, o prazo, 

os custos e as demais áreas de conhecimento do Gerenciamento de Projeto (XAVIER et al., 

2010).  

 Dessa forma, no cenário de projetos, gerenciar aquisições “[...] inclui os processos 

necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe de um 

projeto.” (PMI, 2013, p. 355). Os editais analisados não determinaram critérios de seleção que 

envolvam esses processos. Buscou-se pelos processos de planejamento, condução, controle e 

encerramento das aquisições, e constatou-se que os mesmos não foram exigidos.  

Pelos aspectos dos serviços de ATER, seus projetos envolvem uma grande gama de 

atores que relacionam-se entre si e com o ambiente externo, cujas as ações, dependendo dos 

graus de influência e interesse no projeto, podem afetar de alguma forma os objetivos 

pretendidos. De maneira genérica, pelas características desse serviço, os atores principais 

costumam ser os beneficiários (aqueles que recebem a ATER), as entidades executoras e seus 

técnicos, bem como a instituição contratante (MDA ou INCRA). Além desses, o poder público 

local, os sindicatos e agrupamentos formais de classes, outras entidades executoras de ATER, 

também incluem-se como partes interessadas no projeto. 

Através do Gerenciamento das Partes Interessadas, a equipe do projeto procura analisar 

os atores que possuem influência e interesse no projeto e assim desenvolver e executar ações 

estratégicas que promovam seus engajamentos de forma a garantir o sucesso daquilo que 

pretende-se realizar (PMI, 2013, p. 391). 

Em conformidade com esse panorama, verificou-se que os editais analisados não 

estipularam critérios de seleção de entidades executoras baseados no Gerenciamento das Partes 

Interessadas. Não encontrou-se o estabelecimento para a realização dos processos: identificar 

as partes interessadas, planejar o gerenciamento das partes interessadas, gerenciar o 

engajamento das partes interessadas e controlar o engajamento das partes interessadas.       

As análises apresentadas até este ponto consideraram nove áreas de conhecimento para 

gerenciar projetos, indicadas pelo PMI. Uma décima área, também de fundamental importância, 

diz respeito ao vínculo entre os processos distribuídos entre todas aquelas áreas. Deste modo, o 

próximo grupo de processos investigado refere-se ao Gerenciamento da Integração do Projeto 

que “[...] inclui os processos e atividades para identificar, definir, combinar, unificar e 
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coordenar os vários processos e atividades dentro dos grupos de processos de gerenciamento 

de projetos.” (PMI, 2013, p. 63). 

Conforme sua natureza, o Gerenciamento da Integração propõe-se a elencar os 

processos de gerenciamento para garantir a coerência, eficácia e eficiência entre eles, a fim de 

atender as necessidades relativas ao projeto. Como elemento integrador, é de se supor que os 

resultados obtidos por esta pesquisa para as demais áreas de conhecimento não sejam diferentes 

para a análise do Gerenciamento da Integração.     

Desse modo, dos editais analisados, conforme a ótica do PMI, observou-se que não há 

menção ou estabelecimento de alguma “regra” explicita que conduza às entidades executoras à 

utilização de processos metodológicos baseados na área de conhecimento Gerenciamento da 

Integração do Projeto. No que diz respeito a isso, constata-se que não há a determinação de 

processos como o desenvolvimento do termo de abertura do projeto, a orientação e o 

gerenciamento do trabalho do projeto, o monitoramento e o controle do trabalho do projeto, a 

realização do controle integrado de mudanças e o encerramento das fases do projeto. Ainda 

assim, não fica claro nos editais analisados, a estipulação para o desenvolvimento do plano de 

gerenciamento do projeto.  

Um último ponto analisado nos editais de chamada pública de ATER foi a estipulação 

de um gerente de projetos como um critério de seleção da entidade executora. Conforme os 

editais investigados por esta pesquisa, cinco deles apresentaram como exigência a presença de 

pelo menos um coordenador como membro da equipe executante dos serviços de ATER. Ainda 

assim, quatro daqueles editais apresentam como desejável que o coordenador possua 

experiência em gestão de projetos. Contudo, por falta de maiores detalhes dos próprios editais, 

não é possível inferir que é um critério de seleção da entidade executora a nomeação de um 

gerente de projetos para a realização dos serviços demandados.    

Diante da análise apresentada, tendo em vista que as práticas de gerenciamento de 

projetos recomendadas pelo PMI possuem uma estrutura lógica, inclusive com a utilização de 

conceitos que são harmônicos a ela, como no caso de termos como escopo, atividade, 

gerenciamento da integração, partes interessadas e gerente, por exemplo, os editais analisados 

não apresentaram elementos de gerenciamento de projetos. Assim, os resultados desta pesquisa 

identificaram que os critérios de seleção de entidades executoras de ATER presentes nos editais 

de chamada pública de ATER não são definidos conforme as práticas de gerenciamento de 

projetos recomendadas pelo PMI.   
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6. CONCLUSÕES 

Este trabalho possibilitou, por meio de revisão literária, a ampliação dos conhecimentos 

a respeito da Assistência Técnica e Extensão Rural, das entidades que as executam, como e 

quais procedimentos realizados pela Administração Pública para selecioná-las e contratá-las. 

Ainda assim, também permitiu compreender o panorama de projetos, suas diferenças 

conceituais, bem como uma instituição mundialmente reconhecida, o PMI, os entende e 

recomenda gerenciá-los. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi identificar se os critérios de seleção das 

entidades executoras de ATER presentes nos editais de chamada pública de ATER são 

definidos conforme as práticas de gerenciamento de projetos recomendadas pelo PMI. Assim, 

consoante a apresentação da análise, verificou-se que tais critérios presentes nos referidos 

editais não são definidos de acordo com as práticas de gerenciamento de projetos recomendadas 

pelo PMI.  
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7. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Conforme visto, as práticas de gerenciamento de projetos recomendadas pelo PMI não 

são critérios de escolha de entidades executoras de ATER presentes nos editais de chamada 

pública. Isso não significa que as entidades não utilizem essas práticas ao gerenciarem seus 

projetos, e sim, que não são obrigadas a utilizarem. Diante disso, este trabalho permite ampliar 

a discussão a respeito da importância de tais entidades passarem a compreender os serviços de 

ATER como projetos e consequentemente utilizarem os conhecimentos, técnicas e ferramentas 

para gerenciá-los. Com base nisso, propostas podem ser formuladas e testadas.    

Além do mais, tendo e vista que a Administração Pública, no caso MDA e Incra, deva 

buscar eficácia e eficiência dos serviços que adquire, os editais de chamada pública de ATER 

podem servir como instrumentos indutivos que balizem as entidades executoras a aplicarem os 

conhecimentos de gerenciamento de projetos aqui abordados.  
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