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A importância do escritório de projetos de 
pesquisa para gestão de processos
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Resumo: O escritório de gerenciamento de projetos é importante para elevar a eficiência da 
gestão de projetos de pesquisa. O presente trabalho analisou qualitativamente processos 
de gestão de colaboradores e bolsistas e de gestão de compras, mapeados a partir de um 
projeto da Embrapa Informática Agropecuária financiado com a colaboração da Fundação de 
Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento (Faped). Os processos mapeados foram registrados 
em wiki redmine3 e nuvem corporativa. Com os processos mapeados, foi possível identificar 
maior velocidade na tramitação, na organização e no retorno de informações do projeto no 
trabalho, liberando o pesquisador para outras atividades do projeto de pesquisa.
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Introdução

A demanda por projeto em instituições de pesquisa requer a implantação de um sistema de 
gerenciamento de projetos para servir de auxílio aos pesquisadores, no que diz respeito ao 
controle e acompanhamento, dando liberdade para esses profissionais se dedicarem muito mais ao 
desenvolvimento do projeto em si. 
 A busca pela eficiência no gerenciamento de projetos abre portas para criação do escritório de 
gerenciamento de projetos. A criação de uma cultura de gerenciamento de projetos tem sido um 
tema bastante recorrente nas organizações contemporâneas, valendo-se do conceito de Escritório 
de Gerenciamento de Projetos (EGP) como instrumento primário na definição deste núcleo de 
competências (MOUTINHO et al., 2013). De acordo com sua definição funcional, o EGP auxilia 
os gerentes de projetos e os times da organização na implementação dos princípios, práticas, 
metodologias, ferramentas e técnicas do gerenciamento de projetos (KERZNER, 2009). 
O objetivo do EGP na Embrapa Informática Agropecuária é atuar no mapeamento de processos para 
submissão de projetos junto a agências de fomentos, fazer contratação de terceiros e serviços, 
compra de bens ou produtos e elaborar e monitorar o cronograma do projeto. A adoção de práticas 
em gestão de projetos vem se tornando cada vez mais difundida nas organizações e encontra no 
EGP a possibilidade de sua materialização (MOUTINHO et al., 2013). Funciona como um mecanismo 
que permite a continuidade organizacional das experiências e lições aprendidas em gerenciamento 
de projetos, além de realizar atividades ligadas ao desenvolvimento de políticas, procedimentos, 
treinamentos, ferramentas e consultoria em gestão de projetos (RAD, 2000).
O baixo entendimento sobre os processos ou a falta de acompanhamento dos projetos de pesquisa 
por parte do EGP pode gerar uma série de problemas que consequentemente irão adiar o término 
do projeto. Problemas como dificuldade em contratação, gastos desnecessários, compra e serviços 
indevidos, informações perdidas, entre outros.  A prestação de contas dos convênios junto aos 
órgãos de fomento também é prejudicada pela falta de mecanismos efetivos de monitoramento dos 
projetos (MOUTINHO et al., 2013).
Sendo assim, de que maneira o EGP pode contribuir para o gerenciamento dos projetos de uma 
organização? Tendo isso em vista, o objetivo central deste estudo é demonstrar a importância do EGP 
para uma instituição de pesquisa, desde a concepção até a sua execução. 

Materiais e Métodos

A estrutura do EGP da Embrapa Informática Agropecuária foi criada em 2017, com objetivo 
de organizar e administrar projetos de médio a grande porte. Dessa estrutura participam dois 
analistas, dois estagiários e dois pesquisadores responsáveis pelos projetos piloto. O Núcleo de 
Desenvolvimento Institucional (NDI) é o coordenador dos processos e da equipe, auxiliando na 
formação do conhecimento para os processos administrativos. 
Para que os processos sejam organizados, estão sendo utilizadas ferramentas como planilhas, wiki 
redmine para gestão de conteúdos como mostra a Figura 1 e nuvem4 para gestão de documentos. 
Neste trabalho foi feita uma análise qualitativa dos processos mapeados e executados de março a 
setembro de 2017.

1Disponível em: <cloud.cnptia.embrapa.br>.
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Figura 1. Exibição dos dados.

Os processos foram subdivididos tomando como base o guia Project Management Body of Knowledge 
(UM GUIA..., 2013). Os processos de gestão de colaboradores e bolsistas e de propriedade 
intelectual não foram criados com base no PMBOK e sim como consequência da necessidade de 
registro de demandas internas. 
	 •	 Gestão	Financeira.	
	 •	 Gestão	de	Compras.
	 •	 Gestão	de	Contratos.
	 •	 Prestação	de	Contas.
	 •	 Gestão	de	Ativos.
	 •	 Gestão	de	eventos.
	 •	 Gestão	de	Colaboradores	e	Bolsistas.
	 •	 Propriedade	Intelectual.

Foi dado maior enfoque aos processos de gestão de colaboradores e bolsistas e gestão de compras 
por terem sido obtidas maiores informações, apresentarem conteúdo mais completo e com resultados 
qualitativos mais expressivos. 
Para gestão de compras tivemos dois subprocessos:
	 •	 Compra	de	passagens	Aéreas.
	 •	 Solicitação	de	diárias.

Para gestão de colaboradores e bolsistas obtivemos apenas o subprocesso que diz respeito à 
contratação de pessoa física. 
Além disso, os processos feitos dizem respeito apenas aos financiados com a colaboração da 
Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento (Faped). 

Resultados e Discussão

Os processos mapeados foram descritos de forma simples e clara, para que qualquer funcionário, 
independente do seu tempo na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), pudesse 
utilizar essas informações e auxiliar a gestão do projeto de pesquisa, minimizando assim os riscos 
referentes à rotatividade da equipe e ainda ajudando a construir um arcabouço de conhecimento do 
EGP.  
Na fase inicial de mapeamento, houve a necessidade da participação do pesquisador responsável, 
uma vez que ele é o ponto focal com as agências de fomento.
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Os processos foram mapeados de acordo com o desenvolvimento do projeto, tanto de contratação 
como o de compras.  Conforme dúvidas iam surgindo, foi feito contato entre pesquisador e Faped 
para registro das informações, não deixando lacunas que pudessem gerar dúvidas posteriores. Com 
os processos de gestão de colaboradores e bolsistas e compras mapeados, pode-se notar pouca 
interferência do pesquisador na parte processual, sendo apenas contatado em caso de necessidade 
ou em casos de informações que eram de conhecimento restrito dele. Na parte de solicitação 
de diárias e compras de passagens aéreas, o pesquisador pode se dedicar inteiramente a outras 
atividades que diziam respeito ao projeto de pesquisa, dando liberdade para que as pessoas que 
atuam no EGP pudessem fazer a solicitação. 
Os processos mapeados foram documentados na wiki, por ser um ambiente seguro e de fácil acesso 
a todos os membros do escritório de projetos. Além disso, arquivos gerados como recibos, contratos, 
manuais e outros foram arquivados na nuvem e documentados na wiki. Esses registros têm alta 
importância, pois geram uma gama de conhecimentos para equipe do EGP, acelerando os processos. 
Todos os documentos gerados durante o decorrer do projeto ficam salvos para futuras consultas, 
aumentando a eficiência das equipes mesmo em caso de rotatividade. A Figura 2 demonstra o 
registro de processo de contratação de pessoa física.

Figura 2. Processo de contratação de pessoa física para agência de fomento FAPED. 

O EGP da Embrapa ainda está em fase de implantação, não foi possível verificar alguns outros 
resultados que envolvem o acompanhamento da equipe do projeto de pesquisa, que ainda está, em 
boa parte, sob a responsabilidade do pesquisador.

Considerações Finais

Apesar de estar em fase preliminar, o EGP já consegue demonstrar seus benefícios, uma vez que 
oferece maior celeridade aos processos, reduz o tempo de interferência do pesquisador, além de 
proporcionar a organização de informações adquiridas, permitindo que sejam armazenadas em um 
ambiente seguro, facilitando a utilização dessas informações em qualquer etapa de execução de um 
projeto, bem como projetando ações futuras para novas buscas de financiamento.
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