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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo apresentar como ocorre a integração de 
metodologias, modelos e melhores práticas de gerenciamento de projetos dentro dos 
processos de governança de uma organização, evidenciando um projeto específico 
de uma empresa brasileira do segmento de mineração considerado mal sucedido 
devido a vários fatores gerenciais, procurando analisar o ambiente e os resultados 
alcançados e a importância que os líderes da organização dão a governança de 
projetos, identificando as contribuições práticas e teóricas ocorridas para o segmento 
de gerenciamento de projetos. Serão apresentadas algumas características das 
empresas brasileiras que em seu ambiente estão sujeitas a problemas e conflitos 
que podem interferir na gestão organizacional, além de alguns conceitos e estruturas 
de governança corporativa, governança de projetos, metodologias e melhores 
práticas de gerenciamento de projetos, que podem ser aplicadas aos mesmos no 
intuito de que estes sejam considerados bem sucedidos, entregando benefícios às 
organizações e seus usuários. Neste trabalho procurar-se-á evidenciar a 
necessidade de escolher uma metodologia e melhores práticas de gerenciamento de 
projetos, ou melhor, um mix entre as mesmas, condizentes com o ambiente e 
características específicas próprias de cada projeto, procurando adaptá-las aos 
processos e modelos caracterizados em guias considerados corpo de conhecimento 
em gerenciamento de projetos, desenvolvidos por instituições renomeadas ao redor 
do mundo, com o objetivo de minimizar e/ou eliminar as não conformidades 
ocorridas ao longo do ciclo de vida do projeto em pesquisa. Evidenciou-se um caso 
real de aplicação de metodologias caracterizadas pela definição detalhada de 
projetos na fase de desenvolvimento, FEL e VIP’s,  cujo objetivo é minimizar os 
riscos e as mudanças em fases tardias de execução, maximizando o seu resultado e 
a confiança dos investidores em seu sucesso, integrada com melhores práticas em 
gerenciamento de projetos e suas ferramentas específicas, ambas voltadas em se 
obter uma melhor performance do projeto em desenvolvimento, más que foi 
considerado um projeto mal sucedido embora tenha proporcionado uma grande 
contribuição para o segmento de gerenciamento com as lições apreendidas, 
provocando uma melhor análise, estudos e uma proposta de um mix de 
metodologias FEL, VIP’s, PRINCE2 e as melhores práticas de gerenciamento de 
projetos, como solução para minimizar e/ou eliminar os problemas identificados 
pelos envolvidos após a decisão de abortar o projeto em estudo. Foi identificado 
várias contribuições práticas e teóricas em gerenciamento, que poderam ser 
aplicadas em futuros projetos, podendo propiciar uma melhora no cenário atual dos 
mesmos considerados mal sucedidos(68%), pesquisado e reportado por instituições 
especializadas em acompanhar projetos ao redor do mundo . 
 
Palavras- chave: Governança, gerenciamento, projetos. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to show how the integration of methodologies, models and best 
practices of project management within the governance processes of an organization 
occurs, indicating a specific project for a Brazilian company in the mining segment 
considered unsuccessful due to various managerial factors , trying to analyze the 
environment and the results achieved and the importance that the organization's 
leaders provide governance of projects, identifying the practical and theoretical 
contributions to the segment occurred project management. Present some 
characteristics of Brazilian companies in their environment that are subject to 
problems and conflicts that may interfere with organizational management, as well as 
some concepts and structures of corporate governance, governance of projects, 
methodologies and best practices of project management, which can be applied to 
them in order for them to be considered successful, delivering benefits to 
organizations and its users. This paper will seek to highlight the need to choose a 
methodology and best practices of project management, or better, a mix between 
them, consistent with the environment and own specific characteristics of each 
project, seeking to adapt them to the processes and models featured in guidebooks 
considered body of knowledge in project management, renamed developed by 
institutions around the world, aiming to minimize and / or eliminate the 
noncompliance occurred throughout the lifecycle of the project research. Thus 
indicating a real case application of methodologies characterized by detailed 
definition of projects in the development phase, FEL and VIPs, whose goal is to 
minimize the risks and changes in late stages of execution, maximizing your results 
and investor confidence in its success, integrated with best practices in project 
management and its specific tools, both aimed at obtaining a better performance of 
the development project, which was considered bad an unsuccessful project 
although it provided a great contribution to the thread management with lessons 
learned, leading to better analysis, studies and a proposal for a mix of methodologies 
FEL, VIP's, PRINCE2 and best practices of project management as a solution to 
minimize and / or eliminate the problems identified by those involved after the 
decision to abort the project under study. Several practical and theoretical 
contributions in management, that might be applied in future projects, can provide an 
improvement in the current scenario of them considered unsuccessful (68%), 
researched and reported by specialized institutions in monitoring projects around the 
world have been identified. 
 
 
Key word: Governance, management, projects, 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As organizações buscam a competitividade no intuito de sustentação e 

sobrevivência a médio e longo prazo, com necessidade de atender simultaneamente 

aos requisitos de mercado interno e externo das empresas, ou seja, aos seus 

objetivos estratégicos (MULLER, 2009). 

 

Essa estratégia é elaborada e planejada para proporcionar o crescimento e a 

perpetuidade das organizações e precisa ser implementada em ações. Para isso, os 

projetos são os meios mais eficientes para que se consiga concretizar os planos e 

intenções objetivados no planejamento estratégico da organização. 

 

Os projetos serão bem-sucedidos dentro do escopo, prazo, custo e qualidade 

planejados, conforme o Project Management Body of Knowledge (PMBOK, 2008), 

caso sejam gerenciados em uma estrutura cujo contexto seja integrado e composto 

pela organização, governança corporativa, governança de projetos, gestão de 

projetos, módulos e modelos de melhores práticas aplicadas no mundo (TURNER, 

2009). 

 

A estrutura é definida por Weaver (2007) como peça-chave para uma governança 

efetiva de projetos que são catalisadores de novas fontes de receita com mais 

eficiência nos negócios, gerando mudanças no desempenho global da organização. 

 

Problemas de gestão na organização são uma constante, devido principalmente à 

diversidade de interesses existentes entre os envolvidos, podendo causar danos 

impactantes na imagem e no seu valor de mercado, sobretudo quando são os 

principais causadores pela má-elaboração, planejamento e execução dos projetos 

predeterminados e priorizados pela organização, escolhidos para realizar os 

objetivos definidos no planejamento estratégico (TURNER, 2009). 

 

O mundo dos negócios foi surpreendido pelo escândalo no mercado de capitais 

norte-americano envolvendo as grandes empresas como a Enron e a WorldCom, 
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que geraram altos prejuízos financeiros a inúmeros investidores. Com isso, tornou-

se necessária a intervenção de autoridades americanas para evitar a 

descapitalização das empresas, recuperando sua credibilidade no mercado. 

 

Novas leis e políticas de governança existentes foram publicadas pelo congresso 

americano, entre elas a de 30 de julho de 2002, a Lei Sarbanes-Oxley, cujo objetivo 

principal era restaurar o equilíbrio dos mercados. Com isso, assegurava a 

responsabilidade da alta administração de uma organização sobre a confiabilidade 

da informação por ela fornecida e também estabelecia padrões mais rígidos de 

responsabilidade corporativa, criando mecanismos de auditoria e segurança das 

informações, objetivando prevenir no futuro fatores importantes de riscos 

financeiros, entre eles o relacionado aos projetos das organizações. 

 

As boas práticas de governança têm como alicerce o exercício na transparência e 

no fundamento na confiança, suporte, compromisso e no respeito em relação aos 

atores (partes interessadas) direta e indiretamente envolvidos com a organização, 

além de princípios de imparcialidade, prestação de contas e responsabilidade 

corporativa e social. 

 

Sua implementação na empresa é operacionalizada com a criação de alguns órgãos 

como o Conselho de Administração e outros, obviamente adequadas conforme as 

características da organização em questão, no intuito principalmente de desenvolver 

um código de ética e condutas, além de outros importantes objetivos (BORNHOLDT, 

2005). 

 

As boas práticas de governança proporcionam instrumentos e mecanismos que 

otimizam as inter-relações existentes, colaborando no controle e monitoramento dos 

gestores e procurando sempre minimizar o oportunismo dos administradores. 

Também tem como finalidade de especificar a distribuição dos direitos e 

responsabilidades entre os diferentes participantes da corporação, definindo as 

regras e procedimentos para a tomada de decisão em relação a questões 

corporativas. 
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Lansberg (1999) ressalta que s boas práticas de governança propiciam as bases por 

meio das quais os objetivos da empresa são estabelecidos e os meios para se 

alcançá-los. Para isso, ela fornece instrumentos para que se acompanhe o 

desempenho profissional e empresarial, alinhando os interesses da mesma às 

expectativas dos envolvidos. Além disso, procura incessantemente preparar a 

educação dos herdeiros como acionistas, intensificando a profissionalização e a 

criação de mecanismos que atendem às diversas partes interessadas. 

 

A boa governança cria conexões entre todos os níveis da organização, partindo do 

planejamento estratégico elaborado pelos altos executivos, passando pela 

elaboração e priorização dos projetos e implementação dos mesmos dentro de um 

portfólio, no intuito de gerar valor e maximizar o retorno aos seus donos ou de todas 

as partes interessadas, conforme Davis-Muffet e Kerr (2005). 

 

Estudo realizado pela Standish Group (chaos report – 2006), empresa especializada 

em pesquisar o conhecimento, cujo principal objetivo é de contribuir com todas as 

organizações e envolvidos no ambiente dos projetos, fornecendo informações 

estatísticas e descritivas no cenário dos mesmos em vários segmentos em atividade 

ao redor do mundo. 

 

A plataforma desse estudo inclui pesquisa e relatórios detalhados de projetos com 

pontos de referência e avaliações, ferramentas e soluções para diferentes 

segmentos ao redor do mundo. E informa que 68% dos projetos realizados no 

mundo foram considerados malsucedidos (projetos em que o realizado extrapolou o 

planejado em relação a alguma variável como escopo, custo, prazo, qualidade, etc.). 

 

A causa de um percentual tão significativo (68%) foi identificada pela Standish 

Group como sendo 8% de natureza técnica e 92% devidos a problemas de gestão 

dos projetos. 

 

Surgiu então a necessidade de uma boa governança de projetos, que se constituiu 

de órgãos e instituições especializados e seus modelos de melhores práticas de 

gerenciamento de projetos que interagem na estrutura de governança da empresa. 

Essa governança é composta de novas tecnologias, processos, responsabilidades e 
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políticas, contribuindo para o crescimento, perpetuidade e sustentabilidade dos 

negócios das organizações, procurando sempre atender às partes interessadas 

internas e externas e à própria organização (MULLER, 2009). 

 

A importância e a necessidade de se conseguir mais informações e desenvolver 

novos estudos sobre a governança de projetos e a necessidade de aplicação de 

modelos considerados como melhor prática de gestão de projetos devido à 

complexidade e características próprias de cada organização levaram a escolher 

como tema norteador deste trabalho entender como ocorre a utilização da 

governança de projetos e a aplicação de modelos ou mix destes em uma 

organização brasileira. 

 

Numa primeira parte, a governança será conceituada e caracterizada em sua forma 

estrutural na organização, em que serão utilizadas as descrições dos autores 

Bornholdt (2005), Casillas, Vázquez e Diaz (2007) e principalmente, Rossetti e 

Andrade (2011). Serão ressaltadas as possíveis dificuldades quando da 

implementação da estrutura e modelo de governança em uma empresa, 

enfatizando-se a implementação dos possíveis órgãos (conselhos) dentro da 

estrutura organizacional existente. 

 

Numa segunda parte, e que será a base de informações para a pesquisa proposta, 

será conceituada a governança de projetos, considerada estratégica e que faz parte 

do contexto da estrutura da organização como a estrutura responsável por atender 

às demandas dos projetos da mesma. 

 

Serão detalhados os modelos propostos de melhores práticas e procurar-se-á 

identificar os desafios e resultados alcançados quando da aplicação dos modelos 

em projetos alinhados ao planejamento estratégico em uma organização brasileira. 

 

O trabalho será complementado com uma pesquisa que terá como protagonista uma 

organização de grande porte no cenário brasileiro do segmento de exploração de 

ferrosos, considerada uma das maiores potências mundiais. Será relatada a 

aplicação de melhores práticas de gerenciamento de projetos bem como seus 
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resultados na empresa objeto do trabalho, procurando identificar os problemas e as 

não conformidades que impactaram no desenvolvimento do projeto. 

Como complementação, faz-se uma proposta de aplicação de um mix de 

metodologias e melhores práticas, no intuito de solucionar possíveis conflitos e 

desavenças gerenciais ocorridas ao longo do ciclo de vida de implantação do 

projeto, que podem levar perdas financeiras aos investimentos da organização, 

propiciando prejuízos incalculáveis aos investidores e todos aqueles envolvidos 

diretamente ou indiretamente no projeto. 

 

1. 1 Objetivos 

 

1.1.1  Objetivo geral  

 

Analisar como ocorre a integração e aplicação das melhores práticas de 

gerenciamento de projetos dentro dos processos de governança de uma 

organização do segmento da  mineração. 

 

1.1.2  Objetivos específicos 

 

a)   Descrever como ocorreu a aplicação das melhores práticas de 

gerenciamento de projetos em um projeto específico em uma organização 

brasileira, procurando analisar o ambiente e os resultados alcançados.  

b)   Propor a aplicação de um mix das metodologias e das melhores práticas, no 

intuito de minimizar e/ou eliminar problemas e não conformidades 

identificadas no projeto, melhorando a performance do projeto em estudo. 

c)   Identificar os principais benefícios no âmbito prático e teórico da aplicação 

do mix das metodologias FEL, VIP e PRINCE2 quando aplicado em projetos 

capitais.  

 

1.2  Justificativa 

 

Toda empresa tem como objetivo ser competitiva, trazendo retorno aos seus 

investidores, procurando manter sua sustentabilidade e perpetuidade ao longo de 

seu ciclo de vida. 
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Um planejamento estratégico é desenvolvido e planos de ação são elaborados com 

o intuito de tornar essas ações realidades. 

 

Para isso, os projetos são os meios mais eficientes, devendo ser bem-sucedidos e 

entregar produtos que propiciaram benefícios em prol do crescimento e 

perpetuidade da organização. 

 

Projetos bem-sucedidos possuem como característica determinante ter sua 

execução no prazo, custo, qualidade e riscos predefinidos, procurando gerar os 

benefícios esperados pelos usuários. Seu objetivo deve ser a satisfação de todos os 

envolvidos. 

 

Mas a realidade no mundo atual em relação à performance das organizações não é 

algo otimista. O alto índice de projetos malsucedidos(68%) conforme reporta a 

empresa Standish Group (2010), podendo impactar nos negócios, na performance e 

muitas vezes na redução do ciclo de vida de uma organização, devido 

principalmente a algumas características peculiares das mesmas cuja diversidade 

de interesses é relevante, podendo causar danos marcantes na imagem e no seu 

valor de mercado. 

 

Para isso, é mister entender o que ocorre quando da integração da governança de 

projetos dentro de uma estrutura de governança organizacional, sabendo-se que, se 

aplicada em nível corporativo, irá orientar os gestores no seu trabalho diário de 

tomadas de decisões. Além disso, atua nos processos, políticas, papéis e 

responsabilidades dos envolvidos, tornando o desafio dos gestores um pouco mais 

amenizado em relação às dificuldades que eles enfrentaram ao longo do 

planejamento e execução dos projetos. Esses obstáculos, muitas vezes, são 

decorrentes das características próprias de algumas organizações, provenientes 

desde seu surgimento e ao longo do seu ciclo de vida. 

 

A necessidade de reverter essa situação faz com que estudiosos, pesquisadores e 

demais envolvidos procurem novas estruturas organizacionais cujo contexto seja 

integrado e composto pela organização, governança corporativa, governança de 
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projetos, gestão e metodologias de melhores práticas aplicadas no mundo 

(TURNER, 2009). 

O principal intuito desta dissertação é contribuir na divulgação e aplicação prática de 

governança e metodologias de melhores práticas de gerenciamento de projetos em 

uma organização do segmento de minerais, entre eles, minério de ferro e pelotas, 

níquel, carvão, cobre, fertilizantes, manganês e ferros-ligas. Traz-se um exemplo 

prático real de forma descritiva e pormenorizada em uma condição limitada pela 

confidencialidade permitida pela organização em estudo, procurando demonstrar os 

benefícios citados quando da aplicação de uma estrutura de governança de projetos 

em organizações ao redor do mundo.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico será fundamentado separadamente em dois temas principais: 

governança corporativa e governança de projetos, elucidando seus conceitos, 

definições e demais características, verificando as problemáticas devido ao inter-

relacionamento existente entre ambas. 

 

2.1 Governança nas organizações 

 

2.1.1 Surgimento e evolução 

 

Nos meados do século XIX, a dispersão do capital das empresas e o divórcio entre a 

propriedade e a gestão geraram o chamado conflito de agência, cujo grande 

problema era visto como o conflito entre os administradores (agentes executivos) e 

os acionistas (agentes principais). Isso porque, enquanto os acionistas desejavam a 

maximização do valor da empresa, o executivo pretendia maximizar seus benefícios 

próprios, ou seja, não necessariamente os interesses dos executivos estão 

alinhados aos interesses dos acionistas (ROSSETTI; ANDRADE, 2011). 

 

Esta é uma época de oportunidades que, se bem identificadas e planejadas, podem 

levar ao desenvolvimento de uma organização em que as grandes corporações 

tornaram-se o veículo principal no desenvolvimento das civilizações. Essas 
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corporações passaram pelo menos por três estágios: o do empreendedorismo, 

cujas raízes foram formadas no século XIX; o do expansionismo, que foi auxiliado 

pelo desenvolvimento dos mercados de capitais; e o da fragmentação, resultado 

dos processos sucessórios e crescimento da demanda de recursos, levando a uma 

grande oferta pública de ações (GALBRAITH, 1967).   

 

No desenvolvimento desses três estágios os processos de gestão foram 

aperfeiçoados e uma nova classe, a dos dirigentes executivos, reconfigurando o 

ambiente corporativo, definida por Galbraith (1967) como o novo estado industrial na 

segunda metade do século XX. 

 

Esse novo estado é caracterizado pela busca do equilíbrio nas suas decisões, 

sustentando a perenidade das corporações e a preservação de seus objetivos 

tangíveis e intangíveis, tornando-se, então, o despertar da governança 

corporativa, como sugerem Rossetti e Andrade (2011). 

 

Rossetti e Andrade (2011, p. 141) definem a governança corporativa como:  

 

Conjunto de princípios, propósitos, processos e práticas que regem o 
sistema de poder e os mecanismos de gestão das corporações, buscando a 
maximização da riqueza dos proprietários e o atendimento dos direitos de 
outras partes interessados, minimizando oportunismos conflitantes com 
esse fim.  

 

 

No início do século XXI, nos Estados Unidos, entre 1999 e 2002, a depreciação das 

ações foi de US$ 5,6 trilhões e o valor de mercado das companhias listadas na 

bolsa recuou para US$ 11,1 trilhões em 2002, ocorrendo também nos países 

europeus e asiáticos, conforme Rossetti e Andrade (2011). 

 

A boa governança corporativa ganhou mais impulso, fortalecendo as empresas, 

reforçando competências, ampliando as bases estratégicas da criação de valor, 

harmonizando os interesses e contribuindo para o aumento da performance das 

organizações, criando mais confiança dos investidores e fortalecendo o mercado de 

capitais (ROSSETTI; ANDRADE, 2011). 
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Rossetti e Andrade (2011): citam quatro grandes marcos históricos da moderna 

governança corporativa:  

 

a)   O ativismo pioneiro de Robert Monks: Robert Monks dirigiu sua atenção 

para os direitos dos acionistas, mobilizando-os em um papel ativo nas 

corporações e focando-se em dois pontos fundamentais da boa governança, 

que são: o senso de justiça e a conformidade legal, especialmente a 

relacionada aos direitos dos minoritários passivos. 

b)   O relatório Cadbury: centrou-se nos outros dois pontos de boa governança 

- prestação responsável de contas e mais transparência baseada em 

aspectos financeiros e nos papéis dos acionistas, conselhos, auditores e dos 

executivos. 

c)   Os princípios da Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD): organização multilateral que congrega os 30 países 

industrializados mais desenvolvidos do mundo, mantendo relacionamento 

ativo com mais de 70 países, organizações não governamentais (ONGs) e 

diversas sociedades de caráter internacional. A OECD ampliou o espectro da 

boa governança, evidenciando que a adoção das boas práticas de gestão 

atrai investidores para o mercado de capital, reduz os custos de captação de 

recursos e alavanca o desenvolvimento da economia. 

d)   A Lei Sarbanes-Oxley: definiu critérios internos mais rigorosos, auditorias, 

prestação de contas e gestão corporativa evidenciada em padrões éticos, 

instituindo penalidades em caso de violações para todos os envolvidos, 

principalmente os Conselhos de Administração e a Diretoria Executiva da 

organização. 

 

Nos anos 1940 até a segunda metade dos anos 1990, o Brasil vivenciava o 

radicalismo entre a disputa das duas superpotências mundiais que comandavam o 

mundo. Os governos militares fomentavam os conflitos políticos radicais e o estado 

ditatorial foi declarado. Nesse período, como prelecionam Rossetti e Andrade   

(2011), surgiu no país um parque produtor estatizado com ênfase nos segmentos 

estratégicos, sendo que a presença externa de tecnologia e/ou know-how só era 

admitida onde a capacitação tecnológica nacional fosse insuficiente. 
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No Brasil, a lei das sociedades Anônimas, n°6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

estabeleceu os parâmetros para atuação das empresas de sociedade anônima e as 

competências do conselho de administração como uma instância deliberativa das 

empresas de capital aberto, conforme SOUZA NETO, J.A. de., MARTINS, H.C. 

(2010). 

 

Nos anos 1990, as mudanças no Brasil foram em direção à desradicalização, com 

ruptura com a antiga ordem autoritária e o estabelecimento das condições 

institucionais para a disputa pelo poder (ROSSETTI; ANDRADE, 2011). 

 

Na economia brasileira ocorreram aumentos expressivos das transações 

interfronteiras e de globalização de mercados. E o país enfrentou mudanças 

impactantes nos fundamentos estratégicos da economia, que geraram movimentos 

estratégicos (ROSSETTI; ANDRADE, 2011): a) inserção global; b) integração 

regional; c) abertura econômica (quebra de barreira de entrada e fim de reservas de 

mercado); d) privatizações; e) novos marcos regulatórios; f) desmonopolização: 

competição estendida a todos os mercados. 

 

Todos esses movimentos estratégicos produziram dois conjuntos de impactos 

relacionados à governança corporativa, como se segue: 

 

a)   A reconfiguração do mercado de capitais: a abertura da economia 

brasileira proporcionou substancial aumento de entrada de investimentos 

estrangeiros no país, contribuindo para um acréscimo de capital nas bolsas 

nacionais, superando, inclusive, a barreira histórica de US$ 30 bilhões em 

1997 e expandindo-se o número de empresas com volume de operações no 

mercado internacional (ROSSETTI; ANDRADE, 2011).  

b)   As mudanças nos padrões de governança: i) as regras de boa 

governança proporcionaram aumento de valor das organizações no mercado 

interno; ii) adaptações das demonstrações financeiras aos melhores padrões 

contábeis internacionais; iii) desenvolvimento de novas estratégicas de 

negócios mais complexas; iv) maior exigência dos Conselhos de 

Administração e de outros órgãos internos de governança mais eficazes. 
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O sistema corporativo do Brasil modificou-se desde a origem do capital ao tamanho 

da empresa; dos tipos de sociedade à estrutura do controle; e dos graus de 

internacionalização à inserção global das cadeias produtivas (ROSSETTI; 

ANDRADE, 2011). 

 

No final de 1995 surgiu o Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração 

(IBCA), cujo foco principal era reunir e promover profissionais com expertises que 

pudessem contribuir para o desenvolvimento dos negócios e da gestão das 

organizações, cumprindo na maior parte das vezes as formalidades legais e 

burocráticas impostas às companhias abertas, conforme o Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBCG, 2006). 

 

Em 1999 essa instituição mudou para Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC), ampliando seus objetivos e lançando o primeiro código de melhores práticas 

de governança produzida no Brasil, declarando as suas novas diretrizes 

institucionais (IBGC, 2006): 

 

a)   Ser o centro de divulgação dos melhores conceitos e práticas em 

governança corporativa; 

b)   capacitar profissionais altamente qualificados em Conselhos de 

Administração e demais órgãos das organizações;  

c)    promover e incentivar a capacitação profissional dos acionistas, diretores-

executivos, auditores e demais atores envolvidos na governança da 

organização, preparando-os para atuação conforme as melhores práticas de 

governança; 

d)   buscar a excelência nessa área com treinamentos dos órgãos de 

governança da organização; 

e)   incentivar pesquisas sobre o assunto; 

f)    colaborar para que as organizações adotem as melhores práticas de 

governança, transparência, responsabilidade e justiça na condução de sua 

gestão. 

 

Em 2004, o IBGC promoveu a sua terceira versão do código, mantendo a mesma 

estrutura da segunda versão revisada em 2001, com a inclusão de alguns temas 
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como o conselho de família, responsabilidade corporativa e o comitê de auditoria, 

espelhando-se nos requisitos da Lei Sarbanes-Oxley (IBGC, 2006). 

 

Segundo o IBCG (2006), na União Europeia surgiu um comitê de assuntos 

corporativos que desenvolveu um conjunto normativo de diretrizes sobre as 

melhores práticas para o Conselho de Administração.  

 

Nos Estados Unidos, membros da instituição denominada Membro de Conselho de 

Administração emitiram uma publicação “Tendências Emergentes em Governança 

Corporativa”, como informam Rossetti e Andrade (2011).  

 

Rossetti e Andrade (2011) realçam que as bolsas de valores, órgãos reguladores e 

associações profissionais também elaboraram e publicaram seus princípios de 

melhores práticas no assunto, motivando consultores e demais profissionais 

especializados a se dedicarem mais profundamente. Criaram modelos para melhor 

classificação quantitativa a fim de medir se as práticas de governança corporativa 

eram boas ou más para as organizações. 

   

2.1.2 Conceitos, princípios e características 

 

Neubauer e Lank (1999, p. 92) referem que “a governança corporativa é um sistema 

de estruturas e processos para dirigir e controlar as empresas e responder por isso”.  

 

Os autores descrevem alguns mecanismos e resultados provenientes de uma boa 

prática de governança em uma organização, como mecanismos que: colaboram no 

controle e monitoramento dos gestores; minimizam o oportunismo dos 

administradores; elaboram instrumentos que otimizam a inter-relação existente; 

conciliam o papel profissional (técnico, racional e objetivo) com o papel subjetivo; 

especificam a distribuição dos direitos e responsabilidades entre os diferentes 

participantes da corporação; e definem as regras e procedimentos para a tomada de 

decisão em relação a questões corporativas. 

 

Bornholdt (2005, p. 25) destaca que “a origem da palavra governo pode ser 

associada a conduzir um navio através dos mares de um porto a outro de forma 
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segura, governar significa administrar, direcionar, comandar, reger e controlar um 

empreendimento”. Para ele, a governança procura estudar formas e caminhos para 

desenvolver critérios de convivência mais harmoniosa entre o comandante e a 

gestão, numa relação entre a empresa, os acionistas, os mecanismos e os princípios 

que governam o processo decisório da gestão, principalmente em relação à 

proteção dos acionistas. 

Os princípios da governança estão focados nos processos de geração de valor para 

os acionistas e sócios e também tratam as relações com outros grupos envolvidos 

como empregados, fornecedores, clientes e demais (BORNHOLDT, 2005, p. 25).  

No entendimento de Rossetti e Andrade (2011), a governança corporativa tem 

grande diversidade de conceitos sintonizados com os processos e os objetivos da 

alta gestão, podendo-se reuni-los em quatro grupos descritos a seguir: 

 

a)   Guardiã de direitos das partes interessadas; 

b)   sistema de relações pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas; 

c)   estrutura de poder que se observa no interior das organizações; 

d)   sistema normativo que rege as relações internas e externas. 

. 

 

2.1.3 Estruturas, interações e implementação de uma governança na 

organização  

 

Numa visão abrangente, a estrutura organizacional é composta de um ambiente de 

governança, seus atores e as suas funções subdivididos em quatro blocos: 

propriedade; controle; administração; e auditoria e fiscalização (ROSSETTI; 

ANDRADE, 2011). 
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FIGURA 1 - Governança corporativa: visão abrangente 

 

Fonte: adaptação do autor, Escola de Administração da UFRGS, jan. 2002. 
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Essa visão identifica a hierarquia dos órgãos constituídos e onde surge a estrutura 

do poder que dá base à governança das organizações. Detecta o sistema de 

auditoria e mostra as interações entre os órgãos e atores, incluindo as outras partes 

interessadas envolvidas na organização (ROSSETTI; ANDRADE, 2011). 

 

Os órgãos societários atuam de forma independente e autônoma, obedecendo às 

normas e padrões preestabelecidos de competências deliberados pela própria lei. 

Pode-se caracterizar cada órgão participante da governança corporativa como se 

segue, segundo Rossetti e Andrade (2011): 

 

A Assembleia Geral pode destituir os integrantes dos órgãos de administração a 

qualquer momento, pois esse órgão possui o poder-função sobre os aspectos 

fundamentais e estruturais da organização e é considerado o órgão soberano da 

sociedade (ROSSETTI; ANDRADE, 2011). 

 

Os poderes da Assembleia Geral, segundo Rossetti e Andrade (2011), atingem 

todos os negócios da organização e procuram sempre defender os interesses desta. 

É convocada de forma ordinária anualmente após o encerramento do exercício 

social e tem como objetivo verificar a análise do ambiente do negócio, a prestação 

de contas dos gestores, o demonstrativo financeiro e as patrimoniais da 

organização, deliberando o destino dos possíveis dividendos e novos investimentos. 

 

Na Assembleia Geral ordinária os membros do Conselho de Administração e do 

Conselho Fiscal são eleitos a partir dos dispositivos estatutários e conforme as 

normas legais (ROSSETTI; ANDRADE, 2011). 

 

O Conselho Fiscal tem o poder-função sindicante dos atos dos administradores 

(membros do Conselho de Administração e diretoria). Esse conselho, como propõem 

Rossetti e Andrade (2011), garante o direito dos proprietários de fiscalizar a gestão 

dos negócios, os resultados apresentados pela administração e as modificações 

patrimoniais da organização, tendo como função principal examinar a fiscalização e 

a avaliação das contas e dos atos dos administradores. 
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Esse órgão de governança, como prelecionam Rossetti e Andrade (2011), atua 

informando, opinando, sugerindo e denunciando, mas não exercendo alguma função 

ativa da administração. 

 

O Comitê de Auditoria tem como vínculo o Conselho de Administração, com as 

principais responsabilidades identificadas por Rossetti e Andrade (2011): 

 

a)   Gerenciar a qualidade e as práticas contábeis e dos demonstrativos de 

resultados; 

b)   fiscalizar a adesão dos atos da administração em relação ao estatuto social 

quanto à sua legalidade; 

c)   identificar e analisar os riscos mais impactantes; 

d)   executar trabalho de mentoring entre a organização, os analistas, os 

mercados e os investidores. 

 

A Auditoria Independente, para Rossetti e Andrade (2011), tem a 

responsabilidade, quanto à análise das demonstrações contábeis das organizações, 

de verificar se estas estão conforme as normas exigidas no país para as 

organizações que emitem títulos no mercado financeiro externo e se elas refletem a 

realidade da empresa quanto aos resultados e as variações patrimoniais. No Brasil 

esse órgão está incluído nas leis das sociedades anônimas, onde as demonstrações 

financeiras das organizações abertas são verificadas rigorosamente pela Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), sendo auditadas por auditores independentes 

regulamentados. 

 

 A Auditoria Interna é um órgão de governança responsável pelo controle interno 

da organização cuja atribuição é verificar a adesão e a efetividade do gerenciamento 

de riscos operacionais relacionados às práticas internas e externas, procurando 

inibir as fraudes, reduzir os erros e otimizar o processo de gestão (ROSSETTI; 

ANDRADE, 2011). 

 

O Conselho de Administração exerce o poder-função sobre a orientação dos 

negócios da organização, verificando os atos da gestão da Diretoria Executiva, que 

tem o poder-função administrativa. Esse conselho é o órgão guardião dos interesses 
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dos proprietários, dotado de poderes oriundos da Assembleia Geral e tem como 

função principal interligar a propriedade e a Diretoria-Executiva no monitoramento 

dos riscos e dos conflitos além dos custos de agência (ROSSETTI; ANDRADE, 

2011). 

 

Rossetti e Andrade (2011) entendem que, na visão abrangente descrita, tem-se no 

ambiente de governança a presença das outras partes envolvidas nas cadeias de 

negócios e no entorno da organização, cujas relações e transações são verificadas 

pelos órgãos do sistema. 

 

No QUADRO 1 Rossetti e Andrade (2011) descrevem de forma sucinta as funções 

básicas para os atores e órgãos da governança corporativa: 
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QUADRO 1 - Funções básicas para atores e órgãos de governança corporativa  

 

Fonte: adaptado pelo autor, Rossetti e Andrade (2011). 
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2.1.4 Desafios e suas implicações 

 

Inúmeros desafios surgem quando da implementação de uma estrutura, normas e 

regras de um modelo de governança em uma organização. Pode provocar a colisão 

de interesses em prol do coletivo (empresas) e propiciar inúmeras implicações 

consideradas danosas à organização, levando a muitas situações o encerramento 

das atividades e/ou situações impactantes para os envolvidos (BORNHOLDT, 2005).  

 

Bornholdt (2005) alerta que esses desafios devem ser encarados não como uma 

barreira, mas sim como uma fonte de informações que poderá ajudar na difícil tarefa 

de implementar uma estrutura e um modelo de governança na empresa que, se 

identificados antecipadamente, ajudarão no planejamento de todo esse processo. 

 

Partindo deste pressuposto, Mussi, Rivanda e Massukado (2008) mencionam alguns 

desafios, como: 

 

a)   A dificuldade em separar as ações pessoais das decisões profissionais, 

devido principalmente à ausência de profissionalismo proveniente da 

supervalorização dos valores pessoais sobre os empresariais como a 

produtividade, rentabilidade, qualidade e principalmente o equilíbrio 

financeiro; 

b)   a supervalorização das relações afetivas autoritárias e paternalistas, 

proveniente principalmente da dinâmica da cultura organizacional ser 

influenciada pelos vínculos e os laços pessoais que estão aglutinados em 

torno de crenças e valores provenientes da cultura enraizada. Enfim, valores 

que nasceram de seu sócio-fundador e que vêm ao longo das gerações da 

organização proclamados como a melhor prática de administrar a empresa 

(BORNHOLDT, 2005). 

 

Outro desafio identificado é em relação à resistência à formalização, pois se trata de 

um fator que certamente poderá atrasar o processo da profissionalização de uma 

organização, devido à predominância dos valores culturais sobre os empresarias, 

em que a informalidade entre os membros que ocupam cargos relevantes torna-se 
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prática para agilizar os seus processos administrativos (MUSSI; RIVANDA; 

MASSUKADO, 2008).  

 

A falta de atualização no foco da empresa, a ausência de critérios racionais nas 

tomadas de decisão de investimentos e o conflito de interesses entre os membros 

da organização são outros desafios que surgiram devido à cultura organizacional, 

todos eles provenientes de valores pessoais sobressaindo aos valores 

organizacionais (MUSSI; RIVANDA; MASSUKADO, 2008). 

 

Outros desafios são descritos por Casillas, Vasquez e Diaz (2007). Entre eles se 

destaca a dificuldade em planejar antecipadamente a sucessão dentro da empresa, 

devido principalmente à resistência dos membros em abrir mão do poder, 

principalmente se o proprietário fundador for o gestor principal da organização. Esse 

tipo de empresa é caracterizado por uma estrutura organizacional puramente 

personalista, com controle pouco formalizado e sem uma política de recursos 

humanos bem definida acompanhando os critérios de mercado. 

 

Gersick et al. (1997) também sugerem outros desafios na dimensão de 

desenvolvimento da empresa, composto pelos estágios: início, 

expansão/formalização e maturidade. Os autores citam que o principal desafio 

que a governança enfrenta é a relutância em delegar, por parte do fundador, devido 

ao estilo do gestor principal - personalista e centralizador. 

 

Outros desafios citados por Gersick et al. (1997) e que realmente devem ser 

enfrentados são: a rivalidade existente devido a gestões anteriores e a resistência 

dos líderes em ceder sua posição consolidada por outra na organização. 

 

Inúmeros são os desafios que podem ser registrados e seria impossível esgotar 

esse assunto. Lansberg (1999) acresenta à lista o egocentrismo e a relutância por 

parte do mandatário principal da organização, além das rivalidades anteriores que 

perpassam o negócio e as crises políticas que dividem a empresa em ramos com 

visões diferentes como sendo os outros fatores impactantes e que devem ser 

enfrentados pelos responsáveis da implementação da governança na empresa.  
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Mas nem tudo é só desafio quando da implementação de uma governança na 

organização. Têm-se muitos benefícios que alguns autores consideram importantes 

na caminhada complexa que é administrar uma empresa. Entre esses autores pode-

se destacar Lansberg (1999), que cita os seguintes benefícios:  

 

a)   A governança proporciona instrumentos e mecanismos que otimizam a inter-

relação das estruturas organizacionais, colaborando no controle e 

monitoramento dos gestores, procurando sempre minimizar o oportunismo 

dos administradores, entre eles o conflito de agência descrito anteriormente; 

b)   a governança especifica a distribuição dos direitos e responsabilidades entre 

os diferentes participantes da corporação; 

c)   define as regras e procedimentos para a tomada de decisão em relação a 

questões corporativas, oferecendo as bases por meio das quais os objetivos 

da empresa são estabelecidos e os meios para se alcançá-los; 

d)   fornece instrumentos para que se acompanhe o desempenho profissional e 

empresarial; 

e)   concilia o crescimento dos envolvidos com o crescimento da rentabilidade da 

empresa, alinhando os interesses da empresa às expectativas individuais e 

procurando incessantemente preparar a educação dos herdeiros como 

acionistas; 

f)    intensifica a profissionalização e a criação de mecanismos que atendem às 

diversas partes interessadas. 

g)   reduz a ocorrência de conflitos de interesses tanto societários como 

gerenciais; 

h)   propicia benefícios diretos ao negócio, com o fortalecimento da imagem e 

reputação da organização além de mais engajamento dos associados e mais 

facilidade de acesso ao capital; 

i)    promove a oportunidade de ter mais agilidade para a tomada de decisões e 

reforça a importância de se ter disciplina quanto aos processos 

administrativos predeterminados. 

 

Uma das maiores contribuições que um modelo de governança na organização pode 

propiciar é a elaboração antecipada do planejamento para a sucessão empresarial, 
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procurando ser objetivo, definindo claramente as prioridades de forma realística e 

estrategicamente (CASILLAS; VÁZQUEZ; DIAZ, 1997). 

 

2.2 Governança de projetos 

 

A governança de projetos está inserida no contexto da estrutura de governança 

corporativa das organizações, cuja principal finalidade é criar conexões entre vários 

níveis da organização, desde a estratégia definida pela empresa e conduzida pelos 

altos executivos, aos projetos predeterminados e priorizados pelos staffs 

responsáveis pela sua gestão. O intuito é conseguir concretizar os objetivos 

descritos na missão, visão e valores da organização (DAVIS-MUFFETT; KERR, 

2005). 

 

Muller (2009) preleciona que a governança de projetos é composta de processos, 

responsabilidades, sistemas de valores e políticas voltadas para que o projeto seja 

bem-sucedido, ou melhor, alcance os objetivos organizacionais em um ambiente em 

que as mudanças são inúmeras e a necessidade de atender às necessidades das 

partes interessadas externas e internas é considerada a principal condição. 

 

Weaver (2007) descreve de forma clara a importância da governança de projetos no 

contexto da governança corporativa, afirmando que os projetos são elementos 

catalisadores de novas fontes de receita de uma organização. E acrescente que ela 

contribui para o aumento de receita e retorno financeiro aos proprietários e/ou 

acionistas, reafirmando a necessidade de transparência entre as partes interessadas 

em relação aos resultados obtidos. 

 

A integração da governança de projetos no contexto da governança corporativa da 

organização foi definida por Turner (2009, p. 312) como: 

 

A governança de um projeto envolve um conjunto de relacionamentos entre 
o gerenciamento de projetos, os seus patrocinadores, os gerentes dos 
projetos e outras partes interessadas. A governança de projetos fornece a 
estrutura através da qual os objetivos do projeto são selecionados e os 
meios de alcançá-los e dentro do desempenho exigido devem ser 
monitorados. 
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A FIG. 2 mostra toda a integração da governança de projetos no âmbito de uma 

organização. 

 

FIGURA 2 - Governança no contexto da organização 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Turner (2009). 

 

Existe toda uma integração entre a estratégia definida pela organização, a sua 

governança corporativa gerenciada pelos órgãos competentes, a governança de 

projetos que fornece a estrutura a partir da qual os projetos selecionados e 

priorizados serão gerenciados e os modelos e metodologias de melhores práticas 

que poderão ser utilizadas para que os projetos sejam bem-sucedidos. A esse 

respeito, Weaver (2007) realça que os gestores das organizações são cada vez 

mais responsabilizados pelos maus resultados da empresa, principalmente pelos 

seus proprietários e/ou acionistas, a mídia, o governo e o público. 

 

O autor sugere os seguintes elementos importantes para obter uma governança de 

projetos efetiva e que poderá trazer benefícios para a organização: 
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a)   Divulgação da cultura de gestão de projetos e prestação de contas com 

responsabilidades; 

b)   um modelo e/ou metodologia específica de gerenciamento de projetos; 

c)   colaboradores preparados para fazerem os processos funcionarem 

devidamente; 

d)   ferramentas apropriadas, como softwares, para divulgação rápida e eficiente 

de dados e relatórios. 

 

Baseado nesses elementos Weaver (2007) propôs um modelo de governança de 

projetos ilustrado na FIG. 3: 

 

FIGURA 3 – Modelo de governança de projetos 

 

Fonte: adaptado pelo autor de Turner (2009). 

 

Uma boa governança de projetos precisa estar sustentada pelos três blocos: 

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3), Project Management 

Office (PMO) e Enterprise Project Management (EPM), como se verá a seguir, 

segundo Weaver (2007). 

 

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3), padrão elaborado 

pelo Project Management Institute (PMI), reconhecido mundialmente como a melhor 

prática para avaliar e desenvolver as capacidades organizacionais na gestão de 
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seus projetos, oferecendo ampla base de dados de melhores práticas, indicadores e 

interdependências. Alguns benefícios que o padrão OPM3 traz para as 

organizações: 

 

a)   A construção de uma interface entre os projetos individuais e a estratégia da 

organização; 

b)    aquisição de conhecimento sobre as melhores práticas na gerência de 

projetos organizacionais, baseado em métricas comprovadas; 

c)    determinação das práticas e potencialidades da organização na gerência de 

projetos que devem ser alcançadas para a obtenção de mais maturidade. 

 

Conforme o PMBOK (2008), o Project Management Office (PMO) é a unidade 

organizacional que centraliza e coordena o gerenciamento de projetos sob seu 

domínio. Os PMOs podem operar de modo contínuo, desde o fornecimento de 

funções de apoio ao gerenciamento de projetos na forma de treinamento, software, 

políticas padronizadas e procedimentos, até o gerenciamento direto real e a 

responsabilidade pela realização dos objetivos do projeto. Entre seus principais 

benefícios podem-se citar: 

 

a)   Avaliação e priorização de projetos; 

b)   normatização e padronização das melhores práticas; 

c)   melhor controle físico / financeiro dos projetos; 

d)   melhor comunicação e integração de informações; 

e)   aumento da taxa de sucesso dos projetos; 

f)   aumento do capital intelectual da empresa; 

g)  melhoria do grau de satisfação do cliente; 

h)  aumento da confiabilidade do gerente do projeto/ cliente, objetivando melhor 

performance dos projetos; 

i)   melhor alinhamento entre o planejamento estratégico e o gerenciamento de 

projetos. 

 

Enterprise Project Management (EPM) é um ambiente colaborativo completo de 

gerenciamento de portfólios e projetos, que ajuda as organizações a obterem 

visibilidade, percepção e controle de todo o trabalho, o que permite aperfeiçoar o 
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processo de tomada de decisões, melhorar o alinhamento com a estratégia de 

negócios, maximizar a utilização de recursos, bem como avaliar e aumentar a 

eficiência operacional. Os principais benefícios são: 

 

a)    Padronizar e automatizar os processos de governança; 

b)    capturar todos os investimentos em um repositório central; 

c)    priorizar de maneira objetiva a estratégia de negócios e os investimentos 

concorrentes; 

d)   gerenciar recursos com eficiência; 

e)   garantir que as equipes compartilhem objetivos comuns e trabalhem juntas 

com eficiência torna-se mais essencial à medida que as organizações ficam 

mais diversificadas em termos geográficos e culturais; 

f)    avaliar e controlar com eficiência projetos, programas e aplicativos durante 

todo o seu ciclo de vida, obtendo visibilidade para identificar de forma proativa 

possíveis problemas, tomar decisões e ajudar a garantir que seus portfólios 

maximizem o retorno do investimento (ROI), bem como aumentem a 

eficiência operacional; 

g)   fornecer a máxima integração com aplicativos de linha de negócios. 

 

2.2.1 Histórico da gestão de projetos 

 

O tema gerenciamento de projetos não é tão recente como muitos consideram. 

Análises históricas mostram que o conceito de gerenciamento de projetos pode ser 

mais antigo do que parece, como, por exemplo, no antigo Egito já utilizavam 

técnicas de engenharia e de gerenciamento bem sofisticadas na construção de 

esgoto e irrigação, embarcações e canais, conforme Verner (2001, p. 41). 

 

A própria construção das pirâmides exigia grande esforço de gerenciamento de 

projetos, pois inúmeros recursos humanos e materiais foram utilizados, chegando a 

100 mil homens em 30 anos para a sua construção. A muralha da China, descrita 

por Haw (2006, p. 52), consistia de dois muros paralelos compostos de pedras, 

tijolos e terra prensada, ligados a torres de observação a cada 2,5 km e fortificações 

a cada 15 km. 
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O Coliseu de Roma, centro social e esportivo do Império Romano, utilizou  concreto 

inventado pelos romanos cuja capacidade era de 50 mil pessoas e possuía 76 

entradas diferentes. Segundo Kezbom e Edward (2001, p. 58), o Parthenon, templo 

grego construído em Atenas, era constituído de mármore branco, cuja principal 

característica é em relação a se ter a ilusão dos formatos de suas colunas serem 

retas, embora as mesmas tenham sido construídas curvas, anulando efeitos visuais 

advindos da perspectiva. 

 

No final da década de 1950, período marcado pelo esforço da Guerra Fria, cujo 

auge se destacou pelo lançamento do satélite Sputnik pela União Soviética, muitos 

projetos militares foram liderados pelos Estados Unidos, sendo necessário o 

desenvolvimento de novas técnicas e ferramentas destinadas a otimizar a 

implementação de projetos militares (VALLE et al., 2007). 

 

Drucker (1954) estabelecia para as grandes corporações o termo gerenciamento por 

objetivos, processo este em que toda a cúpula da gestão e os funcionários do 

escalão envolvido concordam em objetivos comuns e passam a estabelecer prazos, 

métricas e modo de atingi-los. 

 

Devido a essa demanda da época, foi desenvolvido o Program Evaluation and 

Review Technique (PERT), utilizado na construção do míssil nuclear Polaris para 

submarinos. Esse projeto foi desenvolvido em 1957 e contava com o envolvimento 

de 9 mil fornecedores. Seu cronograma tinha mais de 70 mil atividades (VALLE et 

al., 2007). 

 

Em sequência a essas necessidades de desenvolver novas técnicas, Valle et al. 

(2007) comentam que a empresa DuPont desenvolveu um recurso similar, 

denominado Critical Path Method (CPM), método do caminho crítico. 

 

Em 1965, surgiu a primeira associação internacional de gerenciamento de projetos 

International Project Management Association (IPMA), registrada na Suíça, sem fins 

lucrativos e cujo principal objetivo é promover internacionalmente o gerenciamento 

de projetos (VALLE et al., 2007). 
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Os mesmos autores relatam que o Departamento de Defesa americano elaborou e 

tornou público, em 1967, o chamado Cost/Schedule Control Systems Criteria 

(C/SCSC), que eram 35 padrões de gestão e controle de projetos que influenciaram 

até hoje o desenvolvimento de boas práticas de gerenciamento de projetos. 

 

Na Pensilvânia (EUA), em 1969, Valle et al. (2007) documentam que surgiu o PMI, 

associação profissional sem fins lucrativos que atua na área de gerenciamento de 

projetos. Conta hoje com mais de 400 mil associados distribuídos em mais de 250 

chapters (seções regionais) em mais de 70 países. Desenvolveu em 1996 a primeira 

edição do PMBOK (guia de melhores práticas de gerenciamento de projetos). 

 

A Association for Project Management (APM) foi fundada em 1972 na Europa, com 

mais de 15 mil membros individuais e 400 corporativos. Valle et al. (2007) 

acrescentam que a APM desenvolveu o Association for Project Management Body of 

Knowledge (APMBOK) contendo 52 áreas de conhecimento em sete sessões. 

 

Em 1979, surgiu a Office of Government Commerce (OGC), entidade responsável 

pelos projetos desenvolvidos no Reino Unido, cujo objetivo principal era ajudar as 

organizações e os indivíduos a gerenciarem seus projetos, programas e serviços de 

forma consistente e eficaz (VALLE et al., 2007).  

 

Foi fundado em 1987 o Independent Project Analysis (IPA), instituição cuja missão 

era melhorar a competitividade de seus clientes a partir do aperfeiçoamento do uso 

de capitais em projetos, tendo 25 anos de pesquisa na área de projetos nos 

segmentos de petróleo, refino, mineração, etc., de acordo com Valle et al. (2007). 

 

2.2.2 Conceitos e definições 

 

Vários autores e instituições envolvidas no segmento de gerenciamento de projetos 

definem alguns conceitos primordiais para o entendimento do cenário do qual as 

organizações fazem parte. Entre esses conceitos pode-se citar um dos mais 

importantes, que é a definição do que é projeto e o que é gerenciamento de projeto.  
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Heldman (2006, p. 504) define projeto como sendo de natureza temporária, com 

datas de início e término definidas, procurando entregar um produto ou serviço único 

e concluído somente quando suas metas e objetivos forem atingidos e aceitos pelos 

stakeholders (partes envolvidas). 

 

Para Dinsmore (2007), os projetos constituem a principal força motriz de muitas 

organizações, que promovem mudanças procurando a criação de algo novo ou 

diferente e possuem início e término. 

 

Já o PMI, em seu guia PMBOK (2008), conceitua projeto como um esforço 

temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. 

Temporário significa ter início e término, cujo encerramento será atingido quando 

todos os objetivos tiverem sido concluídos ou quando se concluir que esses 

objetivos não serão ou não poderão ser atingidos. 

 

Outro conceito importante e que deve ser descrito é o que é gerenciamento de 

projetos. Existem amplas definições, mas o PMBOK (2008), de forma sucinta, 

entende que gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto, a fim de atender aos 

seus requisitos. 

 

2.2.3 Instituições e guias de melhores práticas de gerenciamento de projetos 

 

Serão descritas algumas instituições e guias de melhores práticas consideradas por 

autores como Turner (2009), Muller (2009), Heldman (2006), Dinsmore (2009) e 

Chin, Yap e Spwage (2010) como as principais e mais relevantes no cenário mundial 

atual. A intenção não é esgotar o assunto ou desconsiderar outras instituições que 

também têm a sua importância no gerenciamento de projetos, mas sim concentrar-

se nas melhores práticas utilizadas pela maioria das organizações em todo o 

mundo. Procura-se a explanar as instituições com os devidos guias de melhores 

práticas em uma ordem cronológica, a fim de facilitar o entendimento da evolução do 

gerenciamento de projetos até os dias atuais. 
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Inicia-se pelo IPMA, por ser a primeira e mais antiga instituição de gerenciamento de 

projetos. 

 

A) International Project Management Association (IPMA) 

 

Instituição sem fins lucrativos, com sede na Suíça, fundada em 1965 e considerada 

a mais antiga instituição de gerenciamento de projetos, cujo objetivo principal é 

promover a gestão de projetos internacionalmente. Atualmente expandiu sua 

atuação com mais de 50 associações profissionais de gerenciamento de projetos 

constituída com mais de 40 mil membros em todo mundo. Conforme Oliveira (2007), 

o IPMA desenvolveu um sistema com quatro níveis de certificação de profissionais 

de gestão de projetos, avaliando as competências em relação aos conhecimentos, 

experiência e atitudes pessoais que um profissional deve ter quando assume a 

responsabilidade de gerenciar um projeto. Em 1999, o IPMA publicou o seu guia 

Competence Baseline (ICB), que representa a visão europeia de gestão de projetos. 

Esse guia descreveu o conhecimento, experiência e atitudes pessoais esperadas do 

gerente e sua equipe de apoio. 

 

Chin, Yap e Spwage (2010) informam que o principal objetivo do ICB é harmonizar 

todos os body of knowledge (BOKS) europeus bem como formalizar definições 

oficiais de competência esperada dos profissionais de gerenciamento de projetos.  

 

Em 2006, foi lançada a versão 3 do ICB, consistindo de três elementos 

fundamentais de competência em gerenciamento de projetos conforme International 

Project Management Association (IPMA, 1965): 

 

a)    Competência técnica desdobrada em 20 conjuntos de elementos que tratam 

de assuntos de gestão de projeto; 

b)    competência comportamental, consiste de 15 elementos que visam ao 

relacionamento pessoal entre os envolvidos em projetos, programas e 

portfólios; 

c)    competência situacional, consiste de 11 elementos e trata da integração da 

equipe do projeto no cenário e contexto organizacional. 
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B) Project Management Institute (PMI) 

 

Instituição profissional sem fins lucrativos que atua na área de gerenciamento de 

projetos, fundada em 1969 na Pensilvânia, EUA. Possui 400 mil membros inscritos 

no mundo. Seu crescimento é em torno de 10 a 15% anualmente, possuindo mais 

de 250 chapters (seções regionais) em aproximadamente 70 países. Tem 

atualmente 11 padrões globais, incluindo gerenciamento de portfólio e programas. 

Possui várias credenciais importantes, como Project Management Professional 

(PMP), Program Management Professional (PgMP), Certified Associate in Project 

Management (CAPM) e outras, voltadas para o desenvolvimento da ética 

profissional e a qualidade e ao conhecimento de gerenciamento de projetos. Em 

1996 o PMI elaborou o seu primeiro guia PMBOK, guia de conhecimentos em 

gerenciamento de projetos cujo objetivo principal é fornecer uma visão geral das 

boas práticas amplamente reconhecidas aplicáveis à maioria de projetos na maior 

parte do tempo. Existe consenso geral em relação ao seu valor e utilidade. O 

PMBOK segue em suas atualizações a cada quatro anos conforme a seguinte linha 

do tempo: em 1996 foi elaborado o primeiro guia, em 2000 a segunda edição foi 

lançada com as devidas atualizações da época, em 2004 surgiu a terceira edição, 

em 2008 a quarta e atualmente a última edição foi lançada em 2012, conforme o 

Project Management Institute (PMI, 2012).  

 

C) Association for Project Management (APM) 

 

A APM desenvolveu o guia para governança de projetos o APMBOK em 2004, 

sendo considerado até o momento o primeiro e único trabalho nesse segmento que 

define a governança de gerenciamento de projetos como sendo parte da 

organização em que a governança corporativa e de projetos se sobrepõem com 

base na OECD, que é uma organização internacional de 34 países que aceitam os 

princípios da democracia representativa e da economia de livre mercado, 

procurando fornecer uma plataforma para comparar políticas econômicas, conforme 

o Association for Project Management (APM, 2004).  

 

O APMBOK, guia para governança de projetos sugere que a boa governança de 

projetos deve garantir: 
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a)   Claro relacionamento entre estratégia corporativa e os objetivos dos 

projetos; 

b)   clara liderança e propriedade da alta direção; 

c)   envolvimento com os stakeholders; 

d)   competência organizacional para gestão de projetos; 

e)   conhecimento e contato estreito com a indústria fornecedora; 

f)    avaliação dos projetos não apenas em custo de capital do projeto, mas 

também nos valores da organização; 

g)   foco no quesito gerenciar para o desenvolvimento e implementação dos 

projetos. 

 

O guia APMBOK sugere 11 princípios de boa governança no gerenciamento de 

projetos, como descrito a seguir: 

 

P1 – A responsabilidade pela governança do projeto deverá ser assumida pela 

diretoria da organização; 

P2 – Os papéis, responsabilidades e critérios de desempenho para projetos, 

programas e portfólios devem ser claramente definidos para todos os 

envolvidos; 

P3 – os critérios de governança devem ser aplicados durante todo o ciclo de vida do 

projeto; 

P4 – os membros dos comitês de autorização devem ter representatividade 

suficiente, autoridade, competência e recursos para tomarem decisões pelas 

quais são responsáveis; 

P5 – a estratégia da organização e o portfólio de projetos da mesma devem estar 

bem alinhados; 

P6 – o business case, justificativa econômica do projeto, deve ter uma base de 

dados realistas para que se tenha dados confiáveis para se tomar decisões; 

P7 – os projetos devem ter os pontos de autorização definidos em seu ciclo de vida, 

no qual o business case será avaliado, revisado e aprovado, se for o caso; 

P8 – o progresso do projeto deverá ser monitorado utilizando-se indicadores de 

desempenho, bem como uma avaliação de riscos (ameaças e oportunidades) ; 

P9 – a diretoria e os responsáveis pelo projeto devem decidir quando as auditorias 

independentes serão necessárias e executadas; 
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P10 – os stakeholders dos projetos deverão estar envolvidos no nível apropriado ao 

grau de sua importância, de forma que promovam confiança e cooperação; 

P11 – a organização deve promover uma cultura de melhoria contínua, 

possibilitando discussões abertas e divulgação de informações do projeto. 

 

Segundo Turner (2009), o interesse no gerenciamento dos projetos pelos conselhos 

e a alta administração é considerado relevante, pois muitos dos princípios de 

governança de projetos citados no guia APMBOK estão em conformidade com a lei 

Sabarnes-Oxley de 2002 citada anteriormente. 

 

D) Office Government Commerce (OGC) 

 

O Departamento de Comércio do Governo Britânico (OGC) desenvolveu, desde 

1979, um método estruturado de gerenciamento de projetos Projects in a Controlled 

Environment (PRINCE2), que visa a ajudar as organizações e os indivíduos a 

gerenciarem seus projetos, programas e serviços de forma consistente e eficaz. A 

OGC continua a desenvolver e aprimorar as tendências recentes e futuras das 

melhores práticas de gerenciamento de projetos, principalmente em projetos no 

Reino Unido. O PRINCE2 é um método genérico, podendo ser aplicado a qualquer 

projeto independente do seu porte, tipo, organização, região geográfica ou cultura. 

Esse guia procura responder a vários questionamentos, entre os quais se destacam 

os mais importantes (OFFICE GOVERNMENT COMMERCE - OGC, 1979): 

 

a)   O que é esperado de mim? 

b)   O que o Gerente de Projeto faz? 

c)   O que devo fazer se as coisas não correram como planejado? 

d)   Que decisões esperam que eu tome? 

e)   Quais são as informações que eu preciso ou devo fornecer? 

f)   A quem devo ter para o suporte? Para a direção? 

g)   Como posso adaptar o uso do PRINCE2 para o meu projeto? 

 

O PRINCE2 engloba dois níveis de certificação - o nível fundamental e o nível 

profissional, procurando uma abordagem única em sua metodologia, conforme  

OGC (1979): 
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a)   Processos que orientam os passos a serem dados para gerenciar projetos; 

b)    estrutura e conteúdo dos planos que deverão ser construídos para 

documentar a progressão do projeto; 

c)   organização das equipes de gestão de projetos e suas responsabilidades; 

d)   conjunto de processos de controle de qualidade e gerenciamento que 

garantam que o projeto esteja evoluindo dentro do esperado conforme a 

expectativa dos envolvidos. 

 

E) Independent Project Analysis (IPA) 

 

Fundada em 1987, visando prover uma visão única a partir de pesquisas na área de 

projetos para as indústrias de petróleo, refino e mineração, etc. Trabalha há 25 anos 

em pesquisas na área de projetos, devotada exclusivamente à análise de projetos 

de capitais, desenvolvendo pesquisas empíricas. Tem unidades nos Estados 

Unidos, Brasil, Europa, Singapura, Austrália e China. A missão da IPA é melhorar a 

competitividade de seus clientes por meio do aperfeiçoamento do uso de capitais em 

projetos, proporcionando uma perspectiva independente sobre o processo de 

seleção, desenvolvimento e execução de projetos de capital. É especializada em  

projetos e sistemas de gestão, favorecendo rigoroso ponto de vista e não 

simplesmente a opinião científica e analítica de um consultor. Tem desenvolvido a 

mais completa, extensa e detalhada base de dados existente. Recentemente, foram 

desenvolvidas metodologias de gestão de projetos como o front and loading (FEL), 

que objetiva a definição detalhada de um projeto de capital na fase de 

desenvolvimento, e a value improving practices (VIP), que são práticas formais e 

documentadas aplicadas ao gerenciamento de um projeto, visando agregar valor ao 

mesmo, gerando benefícios reais e quantificáveis para os investidores 

(INDEPENDENT PROJECT ANALYSIS – IPA, 2005).  

 

2.2.4 Modelos de gerenciamento de projetos 

 

Neste subitem serão elucidados os modelos e melhores práticas descritas nos guias 

desenvolvidos pelas maiores e mais influentes instituições no cenário mundial. 
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Inicia-se pelo PMBOK, desenvolvido pelo PMI, cujo objetivo principal é fornecer uma 

visão geral das boas práticas amplamente reconhecidas aplicáveis à maioria de 

projetos na maior parte do tempo. Existe consenso em relação à sua utilização. De 

acordo com Chin, Yap e spowage (2010), o PMI foi a primeira organização a 

oferecer cinco tipos de certificação: 

 

a)   PMP – Project Management Professional; 

b)   CAPM – Certified Associate in Project Management; 

c)   PgMP – Program Management Professional; 

d)   PMI-SP – Project Managament Institute - Schedule Professional; 

e)   PMI-RMP – Project Managament Institute - Risk Management Professional. 

 

A organização ou os gerentes de projetos podem dividir o projeto em fases para 

oferecer melhor controle gerencial, conectando-as desde o início até o seu final, 

conhecidas como ciclo de vida do projeto. A transição de uma fase para a outra 

dentro do ciclo de vida do projeto é definida por alguma forma de transferência 

técnica ou entrega Chin, Yap e spowage (2010). 

 

Na FIG. 4 o PMBOK (2008) define de forma geral o ciclo de vida de um projeto. 

 

FIGURA 4 - Ciclo de vida do projeto 

 

Fonte: PMBOK (2008). 
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Nesse ciclo de vida do projeto, o PMBOK (2008) propõe suas melhores práticas de 

gerenciamento de projetos, numa integração de processos e áreas de 

conhecimento. 

 

A estrutura do PMBOK (2008) é formada por cinco grupos de processos: iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento, organizada em 

44 processos de gerenciamento de projetos redistribuídos em nove áreas de 

conhecimento: gerenciamento da integração, gerenciamento do escopo, 

gerenciamento do tempo, gerenciamento do custo, gerenciamento da qualidade, 

gerenciamento de recursos humanos, gerenciamento das comunicações, 

gerenciamento dos riscos do projeto e o gerenciamento de aquisições do projeto. 

 

Os processos de gerenciamento de projetos são associados entre si por seu 

desempenho, visando a um objetivo integrado de iniciar, planejar, executar, 

monitorar e controlar e encerrar um projeto (PMBOK, 2008). 

 

A FIG. 5 mostra o mapeamento entre os grupos de processos de gerenciamento de 

projetos e o ciclo plan – do – check – act (PDCA). 

 

FIGURA 5 - Processos de gerenciamento de projetos 

 

Fonte: PMBOK (2008). 

 

O PMBOK (2008) resume os cincos processos: 
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a)   grupo de processos de iniciação: define e autoriza o projeto ou uma fase do 

projeto; 

b)   grupo de processos de planejamento: define e refina os objetivos e planeja a 

ação necessária para alcançar os objetivos e o escopo para os quais o 

projeto foi realizado; 

c)   grupo de processos de execução: integra pessoas e outros recursos para 

realizar o plano de gerenciamento do projeto para o projeto; 

d)   grupo de processos de monitoramento e controle: mede e monitora 

regularmente o progresso para identificar variações em relação ao plano de 

gerenciamento do projeto, de forma que possam ser tomadas ações 

corretivas, caso seja necessário, para atender aos objetivos do projeto; 

e)   grupo de processos de encerramento: formaliza a aceitação do produto, 

serviço ou resultado e conduz o projeto ou uma fase do mesmo a um final 

ordenado. 

 

Os grupos de processos interagem entre si, ou seja, as saídas de um processo se 

tornam entradas para outro processo ou são entregas do projeto, são atividades 

sobrepostas que ocorrem em diversos níveis de intensidade durante todo o projeto. 

O PMBOK (2008) ilustra essa interação na FIG. 6. 

 

FIGURA 6 - Interação dos processos no gerenciamento de projetos 

 

Fonte: PMBOK (2008). 
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A FIG. 7 exibe a interação dos 45 processos de gerenciamento de projetos e as 

nove áreas de conhecimento. 

 

FIGURA 7 - Mapeamento dos processos e áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos 

Fonte: adaptado pelo autor do PMBOK (2008). 

 

O PMBOK (2008) resumiu as nove áreas de conhecimento, como se apresenta: 

 

a)   Gerenciamento da integração: constituído de processos e atividades 

necessários para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os 

diversos processos e atividades de gerenciamento de projetos, tendo como 

características a unificação, consolidação, articulação e ações integradoras. 

b)   Gerenciamento do escopo do projeto: constituído de processos para garantir 

que o projeto inclua todo o trabalho necessário e somente ele para terminar o 

projeto com sucesso. 

c)    Gerenciamento do tempo do projeto: constituído de processos necessários 

para realizar o término do projeto no prazo.  
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d)    Gerenciamento do custo do projeto: constituído por processos envolvidos 

em planejamento, estimativa, orçamento e controle de custos, de modo que 

seja possível terminar o projeto dentro do orçamento aprovado. 

e)    Gerenciamento de qualidade do projeto: constituído de atividades da 

organização executora que determina as responsabilidades, os objetivos e as 

políticas de qualidade, de modo que o projeto atenda às necessidades que 

motivaram sua realização. 

f)    Gerenciamento de recursos humanos: constituído de processos que 

organizam e gerenciam a equipe do projeto. 

g)    Gerenciamento das comunicações do projeto: constituído de processos  

necessários para garantir a geração, coleta, distribuição, armazenamento, 

recuperação e destinação final das informações sobre o projeto de forma 

oportuna e adequada. 

h)    Gerenciamento dos riscos do projeto: constituído por processos que tratam 

da realização de identificação, análise, respostas, monitoramento e controle e 

planejamento do gerenciamento de riscos em um projeto, com o objetivo de 

aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e diminuir a 

probabilidade e o impacto dos eventos adversos ao projeto. 

i)     Gerenciamento das aquisições do projeto: constituído de processos para 

comprar ou adquirir os produtos, serviços ou resultados necessários de fora 

da equipe do projeto para realizar o trabalho. 

 

Esse modelo proposto é considerado melhor prática de gerenciamento de projeto 

conforme o PMBOK (2008) e está inserido no âmbito do OPM3, proposto por 

Weaver (2005) no modelo de governança de projetos. O OPM3 desenvolvido pelo 

PMI, considerado um padrão global projetado para apoiar as organizações, traz 

alguns benefícios importantíssimos para as mesmas, entre eles: a construção de 

uma interface entre os projetos individuais e a estratégia da organização, a 

aquisição de conhecimento sobre as melhores práticas na gerência de projetos 

organizacionais, baseado em métricas comprovadas e a determinação das práticas 

e potencialidades da organização na gerência de projetos que devem ser 

alcançadas para a obtenção de mais maturidade. 
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De acordo com o PMBOK (2008), o PMO, escritório de gerenciamento de projetos, 

tem uma função importantíssima na estrutura de governança de projetos dentro da 

organização. Pode ser estratégico para a organização, definindo metas a serem 

alcançadas, elaborando planos estratégicos e desenvolvendo projetos e priorizando-

os para que os objetivos como missão, visão e valores determinados pelas 

organizações sejam atingidos. Pode ser tático, trabalhando junto aos gerentes de 

projeto, podendo prover ferramentas, processos, técnicas, além de treinamentos e 

demais suportes aos envolvidos na gestão do projeto. 

 

A APM elaborou o APMBOK, guia direcionado para a governança de projetos. Seus 

11 princípios são considerados atualmente de sua importância dentro da estrutura 

de uma organização (PMBOK, 2008). 

 

O PRINCE2, modelo estruturado para a gestão de projetos dentro das organizações, 

foi desenvolvido e adaptado aos diversos segmentos de projetos pela OGC, sendo 

utilizado extensamente no gerenciamento de projetos do governo do Reino Unido. 

Tem como principais características e benefícios, conforme o seu guia “Gerenciando 

Projetos de Sucesso com PRINCE2” (OGC, 2011): 

 

a)   Incorpora as melhores práticas e governança estabelecidas e comprovadas 

para o gerenciamento de projetos; 

b)   pode ser aplicado a qualquer segmento de projeto, independentemente de 

escopo, tamanho, região e cultura da organização; 

c)   amplamente reconhecido e entendido, oferecendo vocabulário comum a 

todos os envolvidos, promovendo uma comunicação eficaz; 

d)   identifica claramente o reconhecimento das responsabilidades do projeto, 

facilitando aos participantes o entendimento dos papéis e as necessidades de 

cada um; 

e)    foco no produto, identificando o que o projeto entregará, por que, quando, 

por e para quem; 

f)     trabalha dentro de um framework (estrutura  por exceção), que proporciona 

o uso eficiente e econômico do tempo da gerência (corporativa, de programa, 

do comitê diretor do projeto ou nos níveis da gerência do projeto); 
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g)    assegura que os participantes se concentrem na viabilidade do projeto em 

relação aos objetivos do business case, em vez de simplesmente ver a 

conclusão do projeto como um fim em si mesmo. 

 

A estrutura do PRINCE2 - o método aborda o gerenciamento de projetos utilizando 

quatro elementos integrados: princípios, temas, processos e ambiente de projeto 

(FIG. 8) (OGC, 2011): 

 

FIGURA 8 - Estrutura de gerenciamento de projetos PRINCE2 

 

Fonte: OGC.(2011). 

 

A) Princípios: são orientações obrigatórias e boas práticas que definem se no projeto 

em estudo pode ser aplicado o método independentemente do porte, do tipo do 

projeto, da organização, região geográfica ou cultura de sua implementação. Os 

princípios nos quais o PRINCE2 se baseia têm origem em lições aprendidas em 

projetos e, caso o projeto em estudo não aderir a esses princípios, não será 

gerenciado de acordo com o método proposto. Os sete princípios PRINCE2 são: 

a)   Continuar justificando o negócio; 

b)   aprender com a  experiência; 

c)   ter papéis e responsabilidades definidas; 

d)   gerenciar pelos estágios; 
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e)   gerenciar por exceção; 

f)    Focar o produto; 

g)   adequar ao ambiente do projeto. 

 

B) Temas: descrevem aspectos do gerenciamento de projetos que devem ser 

tratados continuamente e em paralelo por todo o projeto. Os sete temas explicam o 

tratamento específico exigido pelo PRINCE2 para várias disciplinas da gestão do 

projeto e por isso elas são necessárias. Os temas descrevem aspectos do 

gerenciamento de projeto que devem ser tratados de forma contínua e integrados 

entre si, consolidando e formando um todo. Os setes temas descritos no guia 

PRINCE2 são descritos de forma resumida: 

 

a)  Business case: o projeto inicia com uma ideia com potencial de valor para a 

organização. E como o gerenciamento do projeto manterá o foco nos 

objetivos da organização ao longo de todo o projeto, desde que a questão de 

viabilidade do negócio está em curso, o business case não é estático, não 

devendo ser usado apenas para conseguir um financiamento inicial para um 

projeto, mas deve ser ativamente mantido durante todo o ciclo de vida do 

projeto. Além disso, deve ser constantemente atualizado com informações 

sobre os custos, riscos e benefícios. A decisão em curso que está sempre 

presente em relação ao business case é saber se o projeto pode (ainda) ser 

justificado, ou melhor, se o projeto é desejável (o custo/benefício/risco), viável 

(o projeto pode entregar os produtos) e realizável (os produtos podem 

proporcionar os benefícios). 

 

Nesse monitoramento e controle do business case, o guia PRINCE2 (OGC, 2011) 

identifica pontos de verificação, conforme FIG. 9. 
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FIGURA 9 - Ciclo de vida do projeto conforme o PRINCE2 

 

Fonte: OGC (2011). 

 

Existem pontos de verificação em que são definidos marcos estratégicos de revisão 

do business case, no sentido de alinhamento do mesmo com os objetivos 

predeterminados do projeto e seus envolvidos. 

 

b) Organização: a organização patrocinadora do projeto precisa distribuir o 

trabalho entre os gerentes que serão responsáveis por ele e o levarão até a 

sua conclusão, descrevendo os papéis e responsabilidades da equipe de 

gerenciamento de projeto. 

 

Na FIG. 10 o PRINCE2 (OGC, 2011) expõe a estrutura de governança de projetos 

utilizada para gerenciar os projetos conforme o método proposto, descrevendo-os de 

forma resumida. 
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FIGURA 10 - Estrutura de governança conforme PRINCE2 

 

Fonte: OGC (2011). 

 

Descrevem-se de forma sucinta todas as funções da estrutura da organização 

utilizada pelo método PRINCE2 (OGC, 2011): 

 

Gerência corporativa ou do programa: responsável pela organização do projeto, 

nomeia o executivo e possivelmente o gerente de projetos e define as tolerâncias 

com as quais o comitê diretor do projeto trabalhará; 

 

Project Board (comitê diretor do projeto): composto pelo executivo, usuários 

principais e fornecedores, tem autoridade e responsabilidade sobre o projeto dentro 

das diretrizes definidas pela gerência corporativa ou de programa. Responde pelo 

sucesso ou falha do projeto em termos de interesses do negócio, usuário e 

fornecedor, fornece a direção unificada ao projeto, delega com eficiência 

controlando os propósitos predefinidos do projeto, facilita a integração da equipe 



 
 

 

55 

com as unidades funcionais da organização, fornece os recursos para a conclusão 

bem-sucedida do projeto, assegura tomadas de decisão eficazes, fornece apoio 

constante ao gerente do projeto e assegura a comunicação eficaz dentro da equipe 

e com as partes interessadas. 

 

No comitê diretor do projeto existem três staffs importantes, como se verifica:  

 

 Executive (executivo): responde em última instância pelo sucesso do projeto, 

responsável pelas tomadas de decisão, garantindo que o projeto mantenha o 

foco em alcançar seus objetivos, mantendo abordagem consciente dos custos 

e equilibrando as demandas do negócio, usuários e dos fornecedores; 

 Senior User’s (usuário principal): representa os interesses do usuário, 

especificando as  necessidades do produto a ser entregue, monitorando qual 

solução cumprirá as necessidades em conformidade com as restrições do 

business case em termos de qualidade, funcionalidade e facilidade de uso; 

 Senior supplier’s (fornecedor principal): responsável pelo fornecimento dos 

recursos daqueles que provêm as habilidades necessárias e produzem o 

produto do projeto. 

 

Business, user and supplier project assurance (garantia do projeto da 

empresa, do usuário e do fornecedor): é responsável por monitorar todos os 

aspectos da performance do projeto e do produto independentemente do gerente do 

projeto, dando-lhe suporte, aconselhando-o a como usar os padrões da corporação, 

inspeções de qualidade e outros. 

 

Change authority (autoridade de mudanças): normalmente em todos os projetos 

aparecem várias mudanças que podem impactar nos objetivos do mesmo, 

mudanças estas que deverão ser aprovadas antes de serem executadas e, para 

isso, o Project Board deve definir quem será o responsável por aprová-las. 

 

Project Manager (gerente de projeto): gerencia o dia-a-dia do projeto, responsável 

por todo o trabalho do processo do PRINCE2, exceto pelos processos de 

direcionamento do projeto, contratação do executivo e não tem participação nos 
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processos (pré-projeto e início do projeto), gerenciando os gerentes de equipe 

especialistas e o suporte do projeto. 

 

Team manager (gerente da equipe especialista): reporta-se ao gerente do projeto, 

trabalha com os pacotes de trabalho definidos pelo PRINCE2, normalmente é um 

profissional mais sênior na corporação do que o gerente do projeto, sendo o primeiro 

responsável para assegurar a produção daqueles produtos alocados pelo gerente do 

projeto.  

 

Project support (suporte do projeto): é de responsabilidade do gerente do projeto 

e, se necessário, o gerente do projeto pode delegar a alguém de sua confiança 

alguns trabalhos como serviços administrativos ou aconselhamento e 

direcionamento no uso de ferramentas ou no gerenciamento da configuração. O 

suporte é normalmente responsável pela administração de qualquer processo de 

gerenciamento de configuração e ferramentas, conforme definido no gerenciamento 

de configuração estratégia. 

 

c) Qualidade: o propósito deste tema é definir e implementar os meios pelos 

quais o projeto criará e verificará o produto que está adequado à finalidade, 

definindo a abordagem do PRINCE2 para assegurar que o produto do projeto 

encontre a expectativa do negócio e permita que sejam alcançados  os 

benefícios desejados.  

d) Planos: o propósito deste tema é para facilitar a comunicação e controle, 

definindo os meios de entregar os produtos (onde e como, por quem) e 

estimar quando e quanto, planejando e fornecendo para todo o 

pessoal envolvido no projeto as informações sobre: o que é requerido? Como 

este será encontrado e por quem, usando qual equipamento e recursos 

especializados? Quando o evento irá acontecer? As metas (de tempo, 

custo, qualidade, escopo, risco e benefícios) são alcançáveis?  

e) Riscos: o propósito deste tema é identificar, avaliar e controlar incertezas e, 

como resultado, melhorar a probabilidade de sucesso do projeto, sendo que o 

aparecimento de riscos em projetos é inevitável já que os projetos estão 

sujeitos a mudanças ao longo de seu ciclo de vida. 
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f) Mudanças: o propósito deste tema é identificar, avaliar e controlar todas as 

mudanças potenciais e aprovadas para a linha de base, mudanças estas que 

são inevitáveis durante o ciclo de vida de um projeto, e muitos projetos 

necessitam de uma abordagem sistemática para monitorá-las. 

g) Progresso: o propósito deste tema é estabelecer um mecanismo para 

monitorar e controlar as atividades realizadas com as planejadas, certificando 

a continuação da viabilidade do mesmo, identificando algum desvio 

inaceitável, monitorando a medição do progresso real em relação aos 

objetivos de desempenho de tempo, custo, qualidade, escopo, 

benefícios e riscos, utilizando essas informações para tomar decisões ou para 

definir desvios, seja para fechar prematuramente o projeto ou para continuá-

lo com as devidas correções. 

h) Processos: conjunto de sete processos, conforme PRINCE2 (OGC, 2011), 

estruturado em atividades destinadas a cumprir determinado objetivo. Na FIG. 

11 o guia PRINCE2 mostra os setes processos integralizados no método. 

 

FIGURA 11 - Processos PRINCE2 

 

Fonte: OGC (2011). 
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O guia PRINCE2 (OGC, 2011) descreve resumidamente cada um dos sete 

processos da seguinte maneira: 

 

a)   Pré-projeto: no início alguém tem uma ideia ou uma necessidade e isso 

pode resultar em novos negócios. Antes da atividade para definir o escopo 

integral do projeto, é importante verificar se o projeto vale a pena e é viável. 

Nesse processo, a gerência corporativa ou do programa verifica e define as 

diretrizes acima do projeto, disparando ou não o início do projeto; 

b)   Estágio de iniciação: uma vez que haja a decisão de avançar com o 

projeto, ele precisa ser planejado em detalhes, o financiamento deve 

ser obtido e controles devem ser definidos para garantir que o projeto 

prossiga em acordo com os desejos das pessoas envolvidas e com aqueles 

que farão uso do resultado do projeto. Ele deve abranger o 

planejamento detalhado, o estabelecimento da estratégia e controles 

do gerenciamento e o desenvolvimento de um robusto business case, além 

de um meio de revisão dos benefícios; 

c)   Estágio de entregas e subsequentes: o project board delega o controle do 

dia-a-dia ao gerente de projeto e este deve atribuir o trabalho a ser feito, 

certificando-se de que os resultados desse trabalho (produtos) atendem às 

especificações pertinentes e ganha aprovações adequados quando 

necessário. O gerente do projeto também precisa garantir que o 

progresso está em consonância com o plano aprovado e que as previsões 

para as metas de desempenho do projeto estão de acordado com as 

tolerâncias; 

d)   Estágio final das entregas: como um projeto é um empreendimento 

temporário, durante a fase final é tempo de encerrá-lo. O Project Board 

precisa ser convencido de que os beneficiários do produto do projeto estão 

em condições de recebimento. A documentação do projeto deve 

ser  arquivada, o projeto deve ser avaliado quanto ao desempenho contra seu 

plano original e os recursos atribuídos para o projeto precisam ser liberados. 

As atividades de encerramento incluem planejamento de benefícios pós-

projeto. 
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 Atualmente têm-se outras metodologias de aplicação específica para determinados 

segmentos como a mineração, petróleo, siderurgia e outros, visando aumentar as 

chances de sucesso da sua execução e posteriormente na sua operação. 

 

O IPA, fundado em 1987, visa prover uma visão única com base em pesquisas na 

área de projetos para grandes empresas de petróleo, refino e mineração, etc. 

Trabalha há 25 anos em pesquisas na área de projetos, devotada exclusivamente à 

análise de projetos de capitais, desenvolvendo pesquisas empíricas. Tem unidades 

nos Estados Unidos, Brasil, Europa, Singapura, Austrália e China. Desenvolveram-

se duas dessas metodologias, que serão mostradas em mais detalhes (IPA, 2005). 

 

Inicia-se pela metodologia front end loading (FEL), que  objetiva a definição 

detalhada de um projeto de capital na fase de desenvolvimento e a minimização dos 

riscos e mudanças em fases tardias de execução, maximizando a confiança dos 

investidores em seu sucesso (IPA, 2005). 

 

A FIG. 12 ilustra de forma geral como a metodologia FEL atua nas fases dos 

projetos. 

 

FIGURA 12 - Front end loading (FEL) 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2014) referenciado pelo IPA (2005). 
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Antes de iniciar a explicação e aplicação das metodologias IPA, a implantação de 

um investimento de capital deve ser identificada conforme sua necessidade e/ou 

oportunidade. O IPA descreve alguns benefícios quando da aplicação da 

metodologia FEL, conforme se segue: 

 

a)   Prazos de execução mais rápidos; 

b)   custos absolutos mais baixos; 

c)   mais previsibilidade para custos e prazos; 

d)   curta duração da partida; 

e)   desempenho superior quanto à operabilidade; 

f)   melhores resultados considerando-se a segurança do empreendimento; 

g)   minimização de riscos e mudanças em fases tardias de execução. 

 

O PMO ( Escritório de gerenciamento de projetos) desenvolverá o Project Charter 

(termo de abertura), documento que autoriza e formaliza um projeto contendo todas 

as informações iniciais como premissas e restrições necessárias para iniciar o 

mesmo, em que a oportunidade do negócio deve ser definida e formalizada 

conforme o PMBOK (2008). 

 

Conforme definição interna da empresa pesquisada, depois de finalizada a etapa de 

identificação e formalização da necessidade do investimento de capital, faz-se 

necessária a sua classificação conforme sua natureza contábil e tipo. Os projetos 

podem ser classificados em: projetos capitais - normalmente do segmento de 

expansão dos negócios como novas plantas produtivas ou ampliação de processos 

industrializados em geral, em que se espera retorno financeiro; ou projetos correntes 

- no segmento de infraestrutura, meio ambiente, saúde e segurança, cujo objetivo 

principal é a redução dos riscos da organização. 

 

Algumas organizações classificam seus projetos conforme a previsão de Capital 

Expenditure (CAPEX), recursos a serem utilizados no desenvolvimento do projeto. A 

exposição dessa metodologia IPA se concentrará em projetos capitais cuja 

classificação dos investimentos é de responsabilidade do PMO, que deverá definir 

qual metodologia de gestão será aplicada e quais as áreas responsáveis  (IPA, 

2005). 
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Cada organização utiliza tipologias próprias conforme segmento e lições aprendidas 

ao longo de sua maturidade em gerenciamento de projetos, no intuito de caracterizar 

o valor do investimento e um índice de desenvolvimento do projeto, resultando a 

consolidação de fatores como complexidade, maturidade e impacto (IPA, 2005).  

 

A estrutura FEL aplicada por fase do projeto capital pode ser vista na FIG. 13.  

 

FIGURA 13 - Estrutura Front end Loading (FEL) 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2014) referenciado pelo IPA (2005). 

 

A estimativa de precisão do CAPEX, com base no levantamento médio de 25 anos 

do IPA em projetos capitais ao redor do mundo, varia de acordo com: 

 

Fase Grau de imprecisão da estimativa de CAPEX 

FEL 1 - 30%  + 40% 

FEL 2 - 25% + 25% 

FEL 3 -15%  +15% 

 

De posse do Project Charter (termo de abertura), o PMO iniciará o estudo para a 

implantação do projeto conforme as fases do FEL descritas: 

  Adiciona     
       valor 

  Adiciona     
       valor 

  Adiciona     
       valor 

  Mantem     
       valor 

  Produz      
       valor 
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a) FEL 1: fase em que se identifica e avalia o alinhamento da oportunidade em 

relação à estratégia da organização, objetivando identificar as alternativas 

tecnológicas a serem desenvolvidas na fase subsequente da metodologia 

FEL. Para que ocorra a continuação do estudo do projeto da fase FEL 1 para 

início FEL 2, o IPA desenvolveu um critério de avaliação aplicado no portal 

(gate 1), onde alguns critérios de avaliação serão verificados e pontuados, 

permitindo a continuação do desenvolvimento do projeto ou abandono do 

mesmo. Na FIG. 14 o IPA mostra de forma resumida como são pontuados os 

gates entre as fases da metodologia FEL. 

 

FIGURA 14 - Pontuação FEL 

 

Fonte: IPA (2005). 
 

Critério do IPA: a cada parcela é atribuído um valor de um a quatro, obtendo-se 

com a soma destas o índice do FEL, que reflete o nível de definição encontrado por 

uma auditoria do IPA, podendo o projeto ser classificado como “mais bem definido – 

índice de três a quatro” até pobre ou indefinido “índice ≥ 7” (IPA, 2005).  

 

b)  FEL 2: fase na qual serão selecionados os projetos que melhor aderência têm 

com os objetivos estratégicos, sendo desenvolvido o projeto básico. 
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Novamente o critério de avaliação do IPA entrará em cena, agora no portal 

(gate 2), definido se o projeto continua ou não. 

c)  FEL 3: fase aplicada nos projetos ou projeto que passou pela avaliação do 

portal (gate 2), entrando na fase de detalhamento da alternativa escolhida e 

desenvolvimento do projeto conceitual. Nova avaliação aplicando o critério do 

IPA é feita no portal (gate 3), em que se consolidam todas as premissas e 

ganhos e desenvolve-se a linha de base do projeto (escopo, CAPEX, 

cronograma, etc.). 

d)  Execução: fase de detalhamento da engenharia e implementação do projeto. 

e) Encerramento: fase de realizar a entrega final do projeto, encerrar os contratos 

e processos administrativos, consolidando as lições aprendidas. 

 

O IPA (2005), em seus trabalhos de desenvolvimento de metodologias integrados ao 

trabalho de benchmarking desenvolvido em grandes organizações pelo mundo, 

desenvolveu uma nova metodologia cuja aplicabilidade foi testada em grandes 

projetos no segmento do petróleo e gás, principalmente no Brasil (PETROBRÁS), a 

value improving practices (VIP), práticas que agregam valor. A consultoria Dinsmore 

Associates implementou, junto ao PMO Petrobrás, um dos projetos da plataforma P-

52 na bacia de Campos-RJ. documentado de forma resumida (devido à 

confidencialidade exigida) no livro Value Improving Practices (VIPs) – práticas de 

melhorias de valor em grandes empreendimentos. 

 

As VIPs são práticas aplicadas nas fases FEL, cujo desafio principal é como otimizar 

o valor de empreendimentos para os investidores por meio do gerenciamento dos 

projetos? A resposta parece lógica, mas sua eficácia reside na lógica de buscar 

melhorias nas fases iniciais do projeto, quando os conceitos e atividades ainda se 

encontram nas fases de elaboração e planejamento. Assim, ajustes podem ser feitos 

a partir de mudanças nos desenhos, especificações e planos, sem que haja 

necessidade de perder equipamentos já adquiridos e/ou readaptar instalações já em 

construção (IPA, 2005). 

 

Ao longo da vida de projetos, a equipe responsável pelo gerenciamento encontra 

obstáculos que incluem limitações de custo, tempo e recursos impostos pelo cliente, 

pelo financiador ou pelas condições de mercado, tecnologia ou, ainda, mudanças no 
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foco e objetivos, tornando o desenvolvimento do projeto um campo fértil para a 

aplicação das VIPs (IPA, 2005) em busca de melhorias nas especificações e 

definições primárias do projeto. 

 

O IPA sobrepôs as metodologias FEL e VIP em uma figura que ilustra a interação 

entre ambas e o momento melhor de sua aplicação no ciclo de vida de um projeto. 

Embora existam mais de 60 VIPs o IPA propõe 12 (FIG. 15): 

 

FIGURA 15 - Aplicações Value Improving Practices (VIP) 

Fonte: Dinsmore (2007). 

 

Dinsmore (2007) descreve algumas VIPs como: 

 

a)   VIP seleção de tecnologia: identificar e selecionar as diversas tecnologias 

aplicáveis mais apropriadas para o negócio; 

b)   VIP confiabilidade de processos: determinar o porte mais econômico de uma 

planta, simulando a operação e os processos; 
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c)   VIP classe de qualidade: definir a classe de qualidade mais adequada para 

a planta, levando-se em conta seu grau de sofisticação, necessidade de 

durabilidade, etc.; 

d)   VIP simplificação de processos: reduzir investimentos desnecessários e 

custos de operação; 

e)   VIP ajuste de capacidade: evitar superdimensionamento de componentes e 

sistemas de acordo as necessidades do negócio; 

f)    VIP construtibilidade: reduzir custos, tornar o processo mais seguro, 

diminuir prazos durante a fase de construção e integrar os conhecimentos 

construtivos ao longo de desenvolvimento do projeto; 

g)   VIP customizações, padrões e especificações: selecionar corretamente os 

padrões e especificações de projeto, de forma a obter ganho de eficiência, 

segurança e qualidade gerados pela correta análise custo-benefício; 

h)    VIP minimização de resíduos: reduzir ou reutilizar resíduos; 

i)     VIP otimização de energia: reduzir o uso de energia durante o ciclo de vida 

da planta; 

j)     VIP cad 3d: modelar o projeto no computador de modo a reduzir erros de 

dimensionamento; 

k)   VIP manutenção preditiva: dar continuidade operacional às instalações 

antes da ocorrência de falhas, desenvolvendo planos de manutenção 

preditiva a partir do monitoramento de variáveis que permitam definir 

antecipadamente o momento da manutenção, evitando manutenções 

corretivas; 

l)   VIP engenharia de valor: identificar as alternativas para atender aos 

requerimentos de funcionalidade e qualidade da planta ao menor valor. 

 

Alguns benefícios descritos pelo IPA (2005) quando de sua aplicação:  

 

a)   Redução dos investimentos na implementação com base em baixos custos 

de equipamentos, materiais e serviços; 

b)   redução do prazo da implementação antecipando a entrada em operação e, 

consequentemente, antecipando as receitas e/ou benefícios propostos; 

c)    aumento de produtividade da fase operacional, a partir de especificações de 

equipamentos mais eficientes ou conceitos operacionais mais econômicos. 
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2.2.4.1 A gestão de projetos no Brasil 

 

O PMI-RJ fez um trabalho de benchmarking em empresas brasileiras em 2010, com 

dados reais sobre práticas e tendências observadas no mercado brasileiro. Esse 

trabalho contou com a participação de 183 empresas e vários relatórios foram 

elaborados. A seguir têm os resultados obtidos: 

 

A) Nível de resistência em relação ao tema gerenciamento de projetos 

 

Classificação da resistência Resultado (%) 
Extremamente resistente 2 

Resistente 18 

Pouco resistente 43 

Nenhuma resistência 37 

 

B) Atitude das organizações em relação ao planejamento efetivo de projetos 

 

Atitude Resultado (%) 
Sempre planejamos 35 

Na maioria das vezes planejamos 51 

Quase nunca planejamos 14 

 

C) Atitude das organizações em relação ao controle efetivo de projetos 

 

Atitude Resultado (%) 
Na maioria das vezes controlamos 49 

Sempre controlamos 37 

Quase nunca controlamos 14 

Nunca controlamos 0,5 
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D) Como a profissão gerente de projeto é reconhecida nas organizações 

 

Reconhecimento Resultado (%) 
Não é reconhecida como uma atividade formal 20 

Uma atividade desenvolvida em tempo parcial, porém 

formalmente designada 

34 

Uma profissão exercida em tempo integral e reconhecida 

por todos  

46 

 

E) Utilização de metodologia de gerenciamento de projetos 

 

Quantidade Resultado (%) 
A organização não possui metodologia formal, o 

gerenciamento de projetos é feito informalmente 

16 

A organização possui metodologia desenvolvida em 

algumas áreas específicas, e nem todas as áreas utilizam 

a mesma metodologia 

34 

A organização possui uma metodologia única para o 

gerenciamento de seus projetos, a qual pode ser adaptada 

em função das características do projeto 

50 

 

F) Benefícios que a empresa tem obtido com o gerenciamento de projetos 

 

Benefícios Resultados(%) 
Mais comprometimento com objetivos e resultados 77 

Disponibilidade de informação para a tomada de decisão 68 

Mais integração entre as áreas funcionais 67 

Aumento de qualidade 61 

Redução de prazos 49 

Otimização e alocação de recursos 44 

Aumento de produtividade 38 

Redução de custos 30 

Melhor retorno sobre o investimento (ROI) 21 

Nenhum 5 
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G) Problemas mais frequentes em projetos 

 

Aspectos Resultado(%) 
Não cumprimento dos prazos estabelecidos 72 

Problemas de comunicação 71 

Mudanças de escopo constantes 69 

Estimativas erradas de prazo 66 

Riscos não avaliados corretamente 63 

Recursos humanos insuficientes 62 

 

H) Aspectos mais considerados no planejamento de projetos 

 

Aspectos Resultado(%) 
Prazo 100 

Escopo 98 

Custo 72 

Recursos Humanos 60 

Qualidade 52 

Aquisições/contratos 51 

Integração 50 

Comunicação 37 

Riscos 36 

 

 

Em outra pesquisa elaborada pelo PMI-RJ em 2010, este teve a colaboração de 460 

organizações. Esse estudo demonstrou evolução e maturidade bastante 

significativas, observando-se que alguns segmentos estão num nível mais avançado 

de maturidade, entre eles a mineração, o petróleo e gás. 

 

3 METODOLOGIA  

 

A metodologia utilizada nesta dissertação será a descritiva dividida em quatro 

partes: na parte um é feita a caracterização da pesquisa quanto ao tipo de 

abordagem utilizada, seus fins e os meios. Numa segunda parte é descrito o modelo 
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de pesquisa a ser utilizado. Na terceira parte é apresentada a unidade de análise e 

de observação. E na quarta e última parte será abordada a técnica utilizada para a 

análise dos dados. 

 

3.1 Características da pesquisa 

 

Conforme definição dos objetivos apresentados, decidiu-se utilizar nesta dissertação 

um estudo descritivo, em que serão reportados, registrados, analisados e 

interpretados os fatos e as informações obtidas por meio de um estudo de caso 

baseado nos resultados alcançados no gerenciamento de projetos na organização 

descrita. 

 

A natureza do estudo proposto se adéqua a uma abordagem qualitativa, pois para 

Godoy (1995) valoriza-se o contato direto e prolongado do pesquisador com o 

ambiente e a situação que está sendo estudada. 

 

Esse método permite uma investigação que mantém as características significativas 

e permite atender aos objetivos desta dissertação, analisando os aspectos 

correspondentes às melhores práticas de gerenciamento de projetos utilizado pela 

organização e como esses estão integrados ao contexto da governança da empresa 

pesquisada. 

 

3.2 Unidades de análise e de observação 

 

A unidade de análise é uma empresa do ramo de extração de materiais ferrosos, 

considerada uma das maiores do mundo em seu segmento, tendo aproximadamente 

67 mil empregados em todo o país. 

 

A empresa em estudo foi escolhida por possuir um sistema efetivo e confiável de 

informação e controle de gerenciamento de seus projetos, o que possibilita uma 

análise mais acurada em relação aos dados levantados, além de ter em sua cultura, 

adesão aos modelos e metodologias aplicados em seus projetos, uma importância 

significativa no cenário de organizações exemplos para o mundo. 
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Os envolvidos na pesquisa são os empregados da empresa em estudo, diretores, 

gerentes, tendo como suporte um PMO (gerenciadora externa) composto de 

expertises nas áreas afins de gerenciamento de projetos. 

 

3.3 Técnicas de coletas de dados 

 

O procedimento de levantamento de dados foi por coleta de documentos internos, 

manuais e outros documentos que abordam o gerenciamento do projeto em estudo.  

 

Entrevistas com os envolvidos, como diretores, gerentes e funcionários diversos da 

empresa em estudo, são de crucial importância para uma análise qualitativa, 

possibilitando o preenchimento de questionários com questões predeterminadas e 

direcionadas para os fins desta dissertação, cujo modelo esta no anexo desta 

dissertação. 

 

A coleta de dados se deu a partir de entrevistas estruturadas, levantamento 

documental e questionários, procurando-se capturar as percepções individuais dos 

entrevistados quanto ao tema do estudo.  

 

Nas entrevistas foi adotado roteiro e cronograma descrito no (ANEXO A), para apoio 

na orientação e abordagem do tema em questão, dando liberdade para os 

entrevistados se expressarem livremente sobre o assunto. 

 

As questões da entrevista foram parte da técnica de coleta de dados.  

A caracterização da empresa estudada se deu por meio da observação e análise de 

documentos internos.  

 

Do ponto de vista do entrevistado, a técnica de entrevista oferece oportunidade de 

elucidar  os aspectos mais importantes, não se limitando somente, às questões 

levantadas pelo entrevistador. 

 

Ludke e André (1986) ressaltam a grande vantagem da entrevista sobre outras 

técnicas, pois permite a captação imediata e corrente da informação desejada. 
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Segundo Castro (2006), na técnica da entrevista o pesquisador interage com o 

participante, possibilitando a obtenção de respostas mais detalhadas e profundas. 

 

Foi utilizado os questionários (ANEXO B) focado nos seguintes elementos: 

 Governança corporativa; 

 Governança de projetos; 

 Gestão de projetos; 

 Aplicação das melhores práticas e metodologias de gestão de projetos. 

 

3.4 Técnicas de análise e interpretação de dados   

 

De posse dos documentos coletados na empresa, foi feita uma análise de caráter 

qualitativo, procurando extrair informações que permitam caracterizar o objetivo da 

pesquisa. 

 

O roteiro das entrevistas e os questionários fornecem evidências da utilização das 

práticas de gerenciamento de projetos aplicada na empresa em estudo, procurando 

evidenciar o grau de importância que os envolvidos dão aos modelos e 

metodologias sugeridas pelos órgãos e instituições descritas no referencial teórico, 

comprovando a praticidade das práticas propostas pelos mesmos. 

 

Dados reais e documentos considerados confidenciais foram tratados de forma que 

não se permita a identificação da organização em estudo, devido aos mesmos 

serem considerados de impactante Know how e estratégico no atual cenário 

competitivo. 

 

4 INFORMAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO  

 

4.1 A economia mineral brasileira e seus projetos 

 

O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), em seu último trabalho (7ª edição do 

Sistema de Informações e Análise da Economia Mineral Brasileira, 2012), consolida 

estatisticamente informações geradas pela indústria de mineração no Brasil. 



 
 

 

72 

 

Todo esse trabalho foi concentrado em bens minerais impactantes no cenário de 

desenvolvimento do país, entre eles: agregados para a construção civil, bauxita, 

caulim, cobre, estanho, ferro, manganês, níquel, ouro, urânio, zinco, etc. 

 

O Brasil tem, atualmente, 8.870 mineradoras, conforme informação do 

Departamento Nacional do Produto Mineral (DNPM), espalhadas em nosso território 

(FIG. 16): 

 

 

FIGURA 16 - Companhias mineradoras no Brasil 

 

 

Fonte: DNPM (2011) e IBRAM (2012). 

 

Todos esses produtos estão distribuídos pelo nosso país em algumas regiões 

consideradas com baixo desenvolvimento econômico; e a exploração desses 

produtos pelas empresas do segmento pode propiciar crescimento social e 

econômico para as devidas regiões. 

 

O IBRAM identifica as principais regiões com depósitos minerais na FIG. 17.   
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FIGURA 17 - Principais regiões com depósitos minerais 

 
  

 

Fonte: IBRAM (2012). 

 

O aumento da demanda por minerais no Brasil deve crescer 2 a 5% nos próximos 

anos, devido ao crescimento mundial. A FIG. 18, fornecida pelo DNPM/IBRAM, 

mostra a evolução de 1978 a 2012. 
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FIGURA 18 - Evolução do valor da produção mineral brasileira - em bilhões de dólares 
 

 

Fonte: DNPM (2011) e IBRAM (2012). 

 

As exportações e as importações influenciam todo um cenário de desenvolvimento 

do país e a extração de minério de ferro contribui com alto percentual (FIG. 19). 

 

FIGURA 19 - Balança mineral brasileira: exportações e importações - % dos valores em dólares 

 

 

Fonte: IBRAM (2012). 
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Os estados maiores produtores de minério de ferro são: Minas Gerais (53,2%), Pará 

(28,6%), Goiás (4,1%), São Paulo (2,8%), Bahia (2,0%) e outros (9,3%). 

 

O investimento no setor da mineração no Brasil tem projeção de crescimento da 

ordem de US$ 75 bilhões, conforme o IBRAM (2012), e o minério de ferro é o que 

contribui com o valor mais alto, em torno de 63%. 

 

A FIG. 20 ilustra a evolução dos investimentos com previsão até 2016. 

 

FIGURA 20 - Investimento no setor mineral: 2012 a 2016 - Em bilhões de dólares 

 
Fonte: IBRAM (2012). 

 

Entre os produtos principais e mais impactantes no crescimento da economia 

brasileira, podem-se citar, além do minério de ferro, os agregados, que basicamente 

são representados pela areia e a brita, que são as substâncias mais consumidas no 

mundo, principalmente pela indústria da construção civil. 

 

O indicador Brasil para o consumo per capita de agregados chegou a 3,3 t/ 

habitantes em 2010 para 3,5 t/habitantes em 2011, acréscimo de 6%. 

 

Em relação à produção de cimento e do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, tem-

se uma projeção de crescimento de 2012, com demanda de 696 milhões de 

toneladas para 1,12 bilhão de toneladas em 2022.  
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Na FIG. 21 visualiza-se a evolução dos principais agregados no Brasil. 

 

FIGURA 21 - Consumo de agregados no Brasil - em milhões de toneladas 

 

 
Fonte: IBRAM (2012). 

 

O Brasil é o segundo maior produtor de minério de ferro, conforme a U.S. Geological 

Survey e a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD), sendo que o primeiro é a Austrália, com 480 milhões de toneladas, o 

segundo o Brasil, com 390 milhões de toneladas, e a China, em terceiro com 380 

milhões de toneladas.  

 

O IBRAM (2012) forneceu a produção de minério de ferro no mundo em milhões de 

toneladas (FIG. 22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

77 

FIGURA 22 - Produção – em milhões de toneladas 
 
 

 
Fonte: IBRAM (2012). 

 

No cenário previsto de produção do minério de ferro no Brasil, o IBRAM (2012) 

consolidou uma previsão de países consumidores ao redor do mundo e as principais 

empresas fornecedoras, mapeando com clareza o possível cenário até 2015. 

 

O mercado mundial de minério de ferro deve continuar dependente da exportação 

do mesmo, proveniente da Austrália e do Brasil, além do crescimento significativo de 

novos projetos em médio prazo no mundo, principalmente na China, onde existe 

considerável crescimento de commodities. 
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FIGURA 23 - Principais países compradores de minério de ferro brasileiro 

 
Fonte: IBRAM (2012). 

 

O IBRAM (2012) descreve o ranking das empresas produtoras de minério de ferro 

com previsão até 2016. 

 

FIGURA 24 - Produção de minério de ferro estimada 

 

Fonte: IBRAM (2012). 
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A China é o nosso maior comprador de minério de ferro, contribuindo com mais de 

45% das exportações brasileiras. O IBRAM (2012) prevê que a China irá exportar do 

Brasil, até 2020, cerca de 400 milhões de toneladas/ ano.  

 

Quando se fala em projetos nesse segmento, devem-se destacar alguns principais e 

impactantes no crescimento do Brasil. O setor de minerais não metálicos 

representou 26,5% de todos os investimentos registrados em 2013, estimados em 

R$ 27,2 bilhões pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).  

 

O segmento registrou 39 projetos no valor de R$ 7,2 bilhões, segundo dados de 

relatórios de atividades divulgados pela SUDENE. O número foi impulsionado pelo 

projeto de modernização do Grupo Alcoa, no Maranhão, estimados em R$ 5,2 

bilhões, e pela implantação das fábricas de cimento da Companhia de Cimento da 

Paraíba e da Maré Cimento, no Rio Grande do Norte. 

 

O segmento de infraestrutura ficou em segundo lugar, com 34 projetos e 

investimentos da ordem de R$ 11,3 bilhões. No setor, o destaque ficou com o 

projeto de modernização do Porto da Mineradora Vale, no valor de R$ 5,996 bilhões. 

Dos investimentos registrados, o Maranhão é o estado que mais deve receber, no 

valor de R$ 13,5 bilhões em 22 projetos, sendo que a implantação de um novo berço 

de atracação no Pier IV do Terminal Portuário de Ponta da Madeira, da Vale, é o 

principal deles. O terminal será usado no escoamento da produção de minério de 

ferro, minério de manganês e concentrado de cobre produzidos pela mineradora e 

ferro-gusa. A previsão é de que o terminal passe a acomodar maior quantidade de 

navios e atender, além dos produtos da empresa, a produtos de terceiros, como 

grãos de soja, petróleo e derivados. 

 

O segundo estado a receber mais investimentos é a Bahia, com R$ 1,4 bilhão, pela 

implantação da unidade fabril da Basf em Camaçari. Considerado pela empresa seu 

maior investimento no Brasil, R$ 1,3 bilhão, o empreendimento será utilizado para 

produção de ácido acrílico, acrilato de butila e polímeros superabsorventes. O 

estado contou, ainda, com investimentos em energia elétrica, realizados pela 

Arembepe Energia S.A. e UTE MC2 Camaçari 3, da ordem de R$ 704 milhões. 
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Importantes investimentos foram realizados pela Pirelli Pneus Ltda., em Feira de 

Santana, e pela Mineração Fazenda Brasileiro, da Yamana Gold, em Barrocas. 

Alagoas é o terceiro estado a receber mais investimentos, R$ 659,7 milhões, 

seguido por Pernambuco, com R$ 321,8 milhões, e Ceará, com R$ 235,3 milhões. 

 

Ao todo, foram aprovados pela SUDENE 298 pleitos de incentivos fiscais, dos quais 

184 eram pedidos de redução do imposto de renda, 73 de isenção do Adicional ao 

Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), 35 processos de 

reinvestimento, três de isenção de 100% do imposto de renda e três de depreciação 

acelerada incentivada. Os projetos beneficiados totalizam investimentos superiores 

a R$ 8,2 bilhões, entre eles o de interesse do Grupo Alcoa, formado pela Alcoa 

Alumínio, Alcoa World Alumina, BHP Billiton e Alcan Alumina, em São Luís (MA), e a 

implantação da Transportadora Associada de Gás (TAG), em Pilar (AL). 

 

De acordo com a Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de 

Investimentos da SUDENE, foram criados cerca de 40 mil novos empregos, diretos e 

indiretos, nos estados citados. As informações são do relatório Incentivo e 

Benefícios Fiscais e Financeiros 2013, da SUDENE. 

 

Após todas essas informações do segmento de mineração no Brasil e seus 

investimentos e projetos previstos, fica mais evidenciada a necessidade de se ter o 

gerenciamento desses projetos de forma mais criteriosa, suportado por uma 

estrutura de governança bem definida e integralizada na estrutura organizacional, 

alinhada às estratégias predefinidas pelas empresas.  

  

4.2 Unidade de pesquisa: organização patrocinadora do projeto 

 

A organização patrocinadora do projeto foi fundada na década de 1940 e é 

considerada uma das maiores do mundo na extração de ferrosos, com significativa 

contribuição para o crescimento do país. Atua em vários segmentos minerais, entre 

eles, minério de ferro e pelotas, níquel, carvão, cobre, fertilizantes, manganês e 

ferroligas. 
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À frente dessa empresa estão profissionais pesquisadores que reúnem, 

principalmente, geólogos e engenheiros. Esses profissionais utilizam técnicas que 

vão da coleta de rochas e sondagens no subsolo à análise de imagens de satélite 

para identificar a presença de minerais. 

 

A organização trabalha com projetos capitais: normalmente projetos do segmento 

de expansão dos negócios como novas plantas produtivas ou ampliação de 

processos industrializados em geral, em que se espera retorno financeiro; e também 

com projetos correntes: projetos estes no segmento de infraestrutura, meio 

ambiente, saúde e segurança, cujo objetivo principal é a redução dos riscos da 

organização. 

 

4.2.1 Estrutura de governança da empresa pesquisada 

 

O modelo de governança da organização patrocinadora do projeto está 

fundamentado na transparência e clareza dos papéis e suas responsabilidades. 

 

O Conselho Administrativo tem a função de definição das políticas e diretrizes 

gerais, da avaliação de planos e projetos propostos pela Diretoria Executiva e a 

aferição dos resultados alcançados. 

 

Os Comitês, no total de cinco, têm a função de dar assessoramento ao Conselho de 

Administração, são eles: Desenvolvimento Executivo, Estratégico, Financeiro, 

Controladoria e Governança e Sustentabilidade. Os comitês representam fóruns de 

discussão, partilhando as diferentes visões de seus membros, o que permite mais 

amadurecimento e alinhamento das proposições antes de seu encaminhamento 

para o Conselho de Administração. O objetivo é contribuir para a fluidez dos 

processos decisórios e para a qualidade das decisões. 

 

A Diretoria Executiva é responsável pela execução da estratégia de negócios 

definida pelo Conselho de Administração, pela elaboração de planos e projetos e 

pelo desempenho operacional e financeiro da organização. O Diretor-Presidente é 

responsável pela escolha dos membros da Diretoria Executiva, que deverão ser 
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ratificados pelo Conselho de Administração. O Diretor-Presidente atua como 

interface entre a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração. 

 

O Conselho Fiscal é um órgão independente da administração da organização e dos 

auditores externos. Sua principal responsabilidade é a revisão das atividades da 

administração e das demonstrações contábeis, reportando-se diretamente aos 

acionistas. 

 

A FIG. 25 esquematiza a estrutura da governança corporativa da organização 

patrocinadora do projeto. 

 

FIGURA 25 - Estrutura da governança corporativa da organização 
 

 
Fonte: o autor (2014). 

 

4.2.2 Gestão e governança de projetos  

 

A estrutura de governança de projetos da organização está inserida na estrutura de 

governança da mesma, conforme se verifica na FIG. 26. 
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Todos os projetos capitais são de responsabilidade do diretor-executivo de projetos 

de capital, com seus clientes internos, que podem ser o patrocinador do projeto ou 

não, e sua equipe executiva, responsável pela análise, planejamento, execução, 

monitoramento e controle dos projetos. 

 

Cada projeto pode ter sua estrutura de governança adaptada às características do 

mesmo, às suas dificuldades e impactos financeiros, podendo ter um PMO 

específico para a finalidade de suporte aos gestores e responsáveis pelo projeto. 

Esse PMO pode ser proveniente de uma empresa externa (gerenciadora) ou da 

própria organização, pois dependerá da necessidade e de possíveis dificuldades 

que o projeto enfrentará. 

 

No caso da organização objeto desta dissertação, foi utilizada uma gerenciadora 

externa de uma empresa de engenharia, com a expertise no projeto em questão. 

FIGURA 26 - Estrutura de governança de projetos da organização 
 

 
Fonte: o autor (2014). 
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4.3 Gerenciando o projeto na organização utilizando as melhores práticas  

 

4.3.1 O mercado e o objetivo do negócio e empreendimento 

 

O mercado mundial tem observado crescimento acelerado no consumo de minério 

de ferro e mais necessidade de produtos com altos teores de ferro e baixos índices 

de contaminantes nas usinas de maior capacitação tecnológica, chinesas em 

particular e asiáticas em geral. 

A demanda de superfinos (pellet feed) para o mercado transoceânico do plurianual 

mostra crescimento de 16,3% ao ano, com acréscimo de 6 Mt no período de 2008 a 

2012. O projeto do pellet feed vem para atender ao déficit projetado no horizonte 

estratégico de superfinos, tendo sido estudada uma escala de produção de 2 Mtpa 

de produto. Seu objetivo é a recuperação do pellet feed depositado na barragem, 

formado a partir do início das operações da usina e implantando instalações com 

rota de beneficiamento adequada para a obtenção de um produto com a qualidade 

requerida pelos contratos de venda, estocagem e carregamento em vagões. Os 

investimentos necessários estão estimados em 116,03 milhões de dólares e o início 

previsto para a operação era 2010 (U$1,0 =R$2,23). As instalações a serem 

projetadas terão capacidade de produção de 2 Mtpa de pellet feed base úmida, com 

vida útil do empreendimento de aproximadamente 10 anos, em função da reserva 

existente de 20 Mt de minério de ferro rico (Fe 66%) no depósito remanescente. 

Esse depósito não é um recurso geológico do ponto de vista de sua origem, é um 

depósito feito durante a operação inicial local e conhecido quantitativa e 

qualitativamente.  

 

O fluxograma macro do processo está representado na FIG. 27. 
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FIGURA 27 - Fluxograma esquemático do processo 
 
 

 

Fonte: organização patrocinadora do projeto (2014). 

 

A polpa dragada será bombeada para ciclonagem, onde ocorrerá o peneiramento do 

material. O passante nas peneiras será bombeado até os tanques da ciclonagem, 

situado próximo do trevo de acesso à barragem. 

 

Do material alimentado, cerca de 50% serão o rejeito da planta e deverão ser 

redirecionados para a barragem, de forma a não prejudicar a operação da draga. O 

restante - os outros 50% - será o pellet feed e deverá seguir, também através de 

mineroduto, para o prédio da filtragem, localizado em área próxima do Pátio da 

Usina, para onde o produto filtrado será transportado e estocado. Para embarque 

será utilizado o sistema de expedição existente. 

 

Para atender ao aumento de capacidade de produção, o impacto previsto na ferrovia 

será o aumento de material rodante, que são três locomotivas e 163 vagões. 
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4.3.2 Estrutura de governança do projeto e definição da metodologia e 

melhores práticas a serem aplicadas 

 

Devido ao alto índice de projetos malsucedidos (68% - conforme a Standish  Group 

Chaos Report, 2006), faz-se necessária a aplicação de uma metodologia de 

gerenciamento de projetos mais adequada às características, ambiente, estrutura 

organizacional e porte financeiro do projeto em questão. 

 

As expertises envolvidas no projeto escolheram aplicar as metodologias FEL e VIP e 

não só às melhores práticas do PMI (conforme o PMBOK), devido às suas 

características e objetivos de minimizar os riscos e as mudanças em fases tardias de 

execução, além de poder otimizar o valor do empreendimento para os investidores 

nas fases iniciais do projeto quando os conceitos e atividades ainda se encontram 

nas fases de elaboração e planejamento. Essas condições são comprovadas no 

projeto da Petrobrás, da plataforma P-52 na bacia de Campos, com a participação 

da consultoria Dinsmore Associates junto ao PMO daquela empresa, e 

documentadas no livro Value Improving Practices (VIPs) – práticas de melhorias de 

valor em grandes empreendimentos e não evidenciadas de forma mais objetiva nas 

melhores práticas de gerenciamento de projetos pelo PMI em seu guia PMBOK 

(2008). 

 

Por isso é que ambas as metodologias - FEL e VIP - foram desenvolvidas pelo IPA, 

utilizando dentro de seu modelo, além das melhores práticas do PMI conforme o 

PMBOK, as seguintes características em suas fases: FEL 1 – a análise da 

oportunidade; no FEL 2 – a definição da melhor alternativa; e no FEL 3 – o 

detalhamento da alternativa, tendo como critério de avaliação gates entre as fases 

com a função de definir a continuação ou não do desenvolvimento do projeto.  

 

Em relação às melhores práticas de gerenciamento de projetos do PMI descrita no 

guia PMBOK e a metodologia PRINCE2 desenvolvida pela OGC, as expertises 

envolvidas no projeto escolheram implementar uma estrutura de governança do 

projeto baseada em atender as melhores práticas de gerenciamento de projetos 

descritas pelo PMI. Isso se deveu à pouca divulgação e conhecimento da 

metodologia PRINCE2 naquele momento no ambiente organizacional em questão e 
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principalmente porque a sua equipe tinha como integrantes profissionais em 

gerenciamento de projetos com certificações PMP do PMI. 

 

Para este projeto foi implementada a estrutura de governança voltada para a 

aplicação das metodologias FEL e a  VIP, ambas desenvolvidas pelo IPA, no qual se 

utilizaram as melhores práticas de gerenciamento de projetos descrita no guia 

PMBOK (2008) e estruturada pelo PMI, visando aumentar as chances de sucesso 

da execução do projeto e posterior operação. 

 

Nas principais características da metodologia FEL com a aplicação das VIPs,  

pretendia-se preconizar um foco mais elaborado e detalhado nas fases iniciais do 

projeto (viabilidade, planejamento e análise) que antecedem  o início das fases mais 

dispendiosas do projeto. A organização procurava otimizar o empreendimento 

agregando os seguintes valores: 

 

a)   Redução do investimento na implementação da planta em relação a custos 

mais baixos de equipamentos, materiais e serviços; 

b)   redução do prazo da implementação, antecipando o início da operação e, 

consequentemente, antecipando a receita, aproveitando a janela de mercado 

proposta pelo cliente; 

c)   aumento de produtividade da planta na fase operacional, especificando 

equipamentos mais eficientes e tendo processos operacionais mais eficazes; 

d)   Minimização dos riscos e mudanças em fases tardias de execução, 

maximizando a confiança dos investidores em seu sucesso.  

 

Inicialmente, a empresa e o IPA preparam work-shoppings e treinamentos sobre o 

tema nos níveis (staff) mais altos da organização, procurando divulgar e informar a 

sua utilização e benefícios. Todos os envolvidos neste projeto - diretores, gerentes, 

coordenadores, patrocinador e empresas externas - trabalharam integrados e 

auxiliados por outros órgãos internos da organização, entre eles aquele responsável 

pelo fornecimento de padrões, normas e lições aprendidas, todos arquivados em um 

banco de dados sigilosos da organização em estudo. 
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Uma estrutura organizacional específica para o projeto foi elaborada e 

implementada na empresa, como mostra a FIG. 28. 

 

FIGURA 28 - Estrutura de governança para o projeto específico 

 

 
Fonte: organização patrocinadora do projeto (2014). 

 

Observa-se a importância que a organização demonstra em relação ao alinhamento 

do planejamento estratégico e à gestão dos projetos na estrutura implementada, 

além do envolvimento de uma gerenciadora externa com o seu PMO. 

 

Devido às lições aprendidas em outros projetos de segmento diferente (segmento do 

petróleo, por exemplo), identificaram-se algumas dificuldades no desenvolvimento 

do projeto em questão, principalmente devido ao conflito de interesses de gestores 

envolvidos diretamente no planejamento, monitoramento e controle do projeto. Esse 

conflito impactou nas decisões e no resultado esperado, caracterizando como uma 

melhor prática ter uma equipe separada e não envolvida no projeto diretamente, 

para que não houvesse interferência de interesses próprios no desenvolvimento do 

trabalho. Por isso, a organização decidiu que a equipe responsável pelo 

desenvolvimento das VIPs não deveria utilizar gestores funcionais diretamente 

ligados ao setor do projeto em desenvolvimento. 
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Havia ainda outro desafio a ser enfrentado, que era a divulgação, treinamento e 

aceitação da metodologia para os fornecedores externos envolvidos no projeto, 

processo este que gerou o surgimento de grande resistência quanto à quebra de 

paradigmas culturais das empresas prestadoras de serviços envolvidas. 

 

Um trabalho patrocinado pela organização patrocinadora do projeto e as instituições 

responsáveis pelas metodologias teve influência muito positiva na disseminação das 

melhores práticas e modelos de gerenciamento de projetos para essas 

organizações.  

 

Na governança de projetos uma estrutura para o planejamento, execução e 

monitoramento das VIPs foi implementada, o que pode ser visto na FIG. 29: 

 

FIGURA 29 - Estrutura para aplicação das VIPs 

 

 

Fonte: o autor (2014). 

 

Os responsáveis pelos cargos no organograma da FIG. 29 foram escolhidos por 

terem experiência necessária para desenvolver as VIPs propostas e de não terem  

algum interesse e influência nos benefícios que deveriam ser entregue aos usuários. 

A melhor prática para a aplicação das VIPs sugere que seu gerenciamento deva ter 

tratamento à parte no tocante ao gerenciamento convencional do empreendimento, 
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devido aos conflitos de opiniões e interesses que o movimento VIP geralmente 

provoca. 

 

No caso deste projeto, um consultor externo foi contratado para manter a devida 

isenção e para garantir a livre expressão de todos os stakeholders. O grupo de 

engenharia envolvido participou ativamente no desenvolvimento das VIPs, propondo 

mudanças, adaptações e incrementos na planta produtiva e na estrutura técnica de 

utilidades (fornecimento de água, energia, etc.) para a mesma. 

 

4.3.3 Desenvolvimento do projeto  

 

A metodologia FEL, que objetiva a definição detalhada de um projeto de capital na 

fase de desenvolvimento, cujo objetivo é minimizar os riscos e as mudanças em 

fases tardias de execução, maximizando a confiança dos investidores em seu 

sucesso, tem sua estrutura resumida na FIG. 30, que foi escolhida como um modelo 

mais apropriado para o projeto em estudo, em conjunto com a aplicação das VIPs 

selecionadas. 

 

A proposta das possíveis VIPs que foram aplicadas e a definição de qual fase do 

FEL foi implementada foram sugeridas pelo IPA e aceitas pelos responsáveis pela 

aplicação de FEL e VIP no projeto. 
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FIGURA 30 - FEL e VIP 
 
 

Fonte: IPA (2005). 

 

A equipe de planejamento e controle do projeto definiu um cronograma inicial para o 

empreendimento, caracterizado pelos principais marcos de entrega do projeto: 

 

e)   FEL 1: 13/09/2006 

f)   FEL 2: 28/02/2007 

g)   FEL 3: 15/01/2008 

h)   Meio Ambiente – LI: 25/04/2008 

i)   Implantação: 12/3/2010 

 

A fase inicial FEL 1 teve a participação de uma gerenciadora Y, que deu suporte na 

aplicação dessa metodologia, identificando-se e avaliando a oportunidade do projeto 

conforme as seguintes etapas: 
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A) Planejamento e controle  

 

a)    Foi desenvolvido o termo de abertura do projeto constando do objetivo do 

negócio, projeto, premissas e restrições, além do escopo do empreendimento 

e um cronograma inicial da aplicação da metodologia FEL; 

b)   foi desenvolvido um plano de trabalho para FEL 1 apresentado na ocasião 

da emissão do termo de abertura: escopo, cronograma e orçamento; 

c)   desenvolveu-se a caracterização do empreendimento e declaração 

preliminar do escopo do projeto; 

d)   desenvolveu-se a estrutura analística do produto (EAP) preliminar até o nível 

1 para o projeto; 

e)   definiu-se o cronograma preliminar com principais marcos de entrega, 

incluindo início de fim da construção, entrega para operação e ramp up; 

 

B) Definição técnica do empreendimento 

 

O processo foi definido de forma macro com o único objetivo de informar de forma 

geral o seu desenvolvimento e constando dos seguintes passos; 

 

a)   Estudos de geotécnica, hidrologia, hidrogeologia e topografia; 

b)   desenvolveu-se a pesquisa geológica; 

c)   estimaram-se os recursos minerais; 

d)   desenvolveu-se o estudo de rota de processos, definiram-se a qualidade do 

produto final e a caracterização de rejeitos e efluentes; 

e)   desenvolveu-se a engenharia baseada em índices como captação de água e 

disposição de rejeitos, engenharia baseada em índices de beneficiamento e 

infraestrutura e índice de logística; 

f)   selecionaram-se e estudaram-se as VIPs, ou melhor, a VIP que deveria ser 

aplicada nesta fase de FEL 1 descrita a seguir: 

 

Pode-se observar que na fase de FEL 1 aplicaram-se algumas áreas de 

conhecimento descritas no PMBOK (2008), mostrando a adesão da metodologia 

FEL com as melhores práticas de gerenciamento de projetos descritas pelo PMI em 
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seu guia, de forma mais generalizada, pois nessa fase o objetivo é identificar e 

avaliar a oportunidade do projeto. 

 

A primeira VIP aplicada nessa fase foi a seleção de tecnologia, cujo processo foi 

aplicado em três etapas: 

 

a)    Encontrar as tecnologias: que significa encontrar as possíveis tecnologias 

existentes aplicáveis ao projeto; 

b)    avaliar as tecnologias: avaliar as alternativas propostas, verificando quais 

ou qual delas viabilizaram o projeto na implementação e/ou operação, cujo 

custo de investimento e retorno financeiro é avaliado; 

c)    escolher a tecnologia: processo decisório no intuito de escolher qual 

alternativa ou quais alternativas serão aplicadas no projeto. 

   

Este estudo propiciou o desenvolvimento de algumas alternativas, conforme 

descrito: a) estudo da rota de processo com dragagem, ciclonagem tripla e filtragem; 

b) estudo de 10 alternativas para localização da ciclonagem e filtragem e da forma 

de manuseio do produto. 

 

As 10 alternativas em estudo tiveram o seguinte desenrolar ao longo do FEL 1: 

 

 
QUADRO 2 - Resumo das alternativas do projeto 

 

 
Fonte: organização patrocinadora do projeto (2007). 
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Outra seleção de tecnologia foi a utilização de um filtro pneumapress, ou seja, será 

utilizado o sistema de filtragem tipo pneumapress, como alternativa tecnológica 

diferente da atualmente utilizada, filtragem esta proposta que apresenta as 

seguintes vantagens em relação às filtragens existentes: 

 

a)   Utilização de materiais e peças nacionais; 

b)   processo de operação mais simplificado e curto; 

c)   indicadores operacionais superiores; 

d)   design simples/ pouca manutenção; 

e)   não possui diafragmas ou selos; 

f)    mais versátil e adaptável; 

g)   trabalha com alta temperatura e pressão; 

h)   operação completamente automática; 

i)    ciclos rápidos de funcionamento; 

j)    elevadíssima produtividade por unidade de área; 

k)   grande capacidade de secagem. 

 

C) Avaliação econômica e de mercado 

 

Nesta etapa foi definida pelo corpo diretivo da organização uma estimativa de 

Capital Expenditure (CAPEX) e Operational Expenditure (OPEX), cuja variação era 

de -25% a +40%, e uma análise de mercado mais apurada em relação ao business 

case do empreendimento e um valor presente líquido (VPL) do negócio baseado em 

informações gerais. 

 

D) Suprimentos 

 

Elaborou-se um plano de suprimento preliminar que orientou os envolvidos de forma 

geral sobre os principais custos envolvidos. 

 

E) Gestão de riscos 

 



 
 

 

95 

Levantaram-se os riscos do negócio, identificaram-se as ameaças e oportunidades 

que poderiam afetar o business case e, consequentemente, os benefícios esperados 

pelos envolvidos. 

 

F) Gestão das comunicações 

 

Identificaram-se os principais stakeholders do projeto, procurando avaliar sua 

participação no planejamento, execução, monitoramento e controle, procurando 

elaborar um plano de ação para minimizar as ameaças e potencializar as 

oportunidades do projeto, além da estratégia de como se reportar os resultados aos 

envolvidos, periodicidade e modelos de relatórios para cada nível de informação a 

ser disseminada. 

 

G) Estudos ambientais 

 

Foi feito um diagnóstico ambiental preliminar e verificou-se a necessidade de 

desenvolver estudo mais profundo relativo aos possíveis impactos nas comunidades 

envolvidas. 

 

H) Gestão de Recursos Humanos 

 

Estabeleceu-se uma estrutura organizacional inicial para o projeto. Nomeou-se o 

gerente de projetos e desenvolveu-se uma matriz de responsabilidades - 

responsibility assignment matrix (RACI), considerando-se as informações obtidas até 

aquele momento. Analisou-se a oferta local de força de trabalho para o 

desenvolvimento, implantação e operação do empreendimento. 

 

Toda essa documentação desenvolvida nessa fase FEL 1 pela equipe envolvida foi 

remetida aos responsáveis para avaliação do gate 1. De posse do estudo 

desenvolvido pelo setor responsável em avaliar o mercado externo, sua demanda, a 

janela de oportunidades e o seu possível retorno financeiro, decidiram que o projeto 

deveria prosseguir (portão de passagem do FEL 1 para o FEL 2) com algumas 

restrições que deveriam ser revisadas para que se iniciasse o FEL 2. 
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Iniciou-se o FEL 2, com a troca da gerenciadora Y que participou do FEL 1 para a 

gerenciadora Z e o seu PMO. Nessa fase foram selecionados os projetos que mais 

adesão tivessem com os objetivos estratégicos, sendo desenvolvido o projeto 

conceitual. O início do estudo teve duas alternativas: a alternativa oito e a 10, ambas 

escolhidas com base no menor impacto ambiental e mais curto prazo de 

implantação. 

 

O PMO da gerenciadora Z, participante deste projeto em FEL 2, teve o objetivo 

principal de dar suporte no desenvolvimento das metodologias FEL e VIP, além das 

melhores práticas de gerenciamento de projetos baseado no guia PMBOK (2008). 

Sua estrutura exibida na FIG. 31 buscou atender não só ao projeto específico deste 

trabalho, mas a vários outros projetos provenientes de outras organizações. 

FIGURA 31 - Estrutura do PMO da gerenciadora Z 

 

 

Fonte: gerenciadora Z (2014). 

 

A maior dificuldade encontrada pela gerenciadora Z foi receber as informações 

provenientes do FEL 1 pela gerenciadora Y de forma clara e objetiva, informações 

necessárias para a elaboração do FEL 2. Aconteceram alguns conflitos provenientes  

de diferentes interesses entre as duas gerenciadoras e algumas outras partes 

envolvidas, sendo necessária a interferência da organização patrocinadora no 

processo de transferência de informações entre as partes. 

 

O FEL 2 foi desenvolvido em um ambiente no qual a gerenciadora Z não tinha todo 

o domínio da metodologia aplicada, sendo necessário novo envolvimento entre a 
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organização patrocinadora, seu PMO e o PMO da gerenciadora Z, no intuito de 

disseminar, treinar e informar a todos os envolvidos as metodologias e melhores 

práticas a serem aplicadas. 

 

A gerenciadora Z tinha em seu escopo contratual a responsabilidade de entregar  

produtos distribuídos periodicamente de forma semanal, mensal e no final de cada 

fase do FEL como relatórios, books, apresentações de andamento do projeto, etc. 

 

As etapas da fase FEL 2 foram desenvolvidas da seguinte maneira, conforme a 

gerenciadora Z: 

 

A) Planejamento e controle: desenvolveram-se os seguintes documentos:  

 

a)    Ficha de caracterização do empreendimento: ou melhor, o termo de 

abertura para a fase FEL 2 foi desenvolvido com base no FEL 1, incluindo-se 

informações complementares; 

b)    relatório executivo: com o intuito de informar os objetivos, escopo, 

produtos e direcionadores do projeto com informações mais relevantes e 

confiáveis e distribuídas aos diferentes níveis (staff) da organização; 

c)   estrutura analítica do projeto (EAP): contemplando o escopo e o produto 

em um nível mais detalho, foi a referência para o desenvolvimento do 

cronograma físico no nível de pacote de trabalho, ou seja, nível de atividades 

de execução; 

d)   cronograma: contemplando as principais aquisições e atividades de 

construção identificadas em marcos: liberação da licença de instalação (LI), 

início da obra, mobilização da empreiteira, etc., foi desenvolvido a partir da 

EAP; 

e)   desenvolvimento do CAPEX: em uma faixa de -15% a + 25%, procurando 

detalhá-lo dentro das seguintes características:  

     definição preliminar da estrutura de custos do empreendimento 

consistente com a definição da EAP; 

     estimativa de custos para cada alternativa, incluindo os pacotes de 

gerenciamento, engenharia básica e detalhada, obras civis, montagem e 

comissionamento; 



 
 

 

98 

     estimativa de custos de start-up, pré-produção e custo de insumos 

para a fase de comissionamento; 

     custo dos principais equipamentos com base em consultas a 

fornecedores; 

     estimativa preliminar do investimento em utilidades para cada 

alternativa: acessos, abastecimento, oficinas, fornecimento de energia, 

fornecimento de água, infraestrutura de telecomunicações e tecnologia 

da informação (TI), etc.; 

f)    imprecisão e contingência: para cada alternativa estabelecida com base 

nos resultados da análise quantitativa de riscos definiu-se um percentual de 

contingência dentro da faixa estimada do CAPEX e OPEX; 

g)   elaboração do plano de trabalho: baseado nas informações conseguidas 

na fase FEL 2 foi desenvolvido o plano de trabalho para a fase sequente, FEL 

3, aguardando uma possível validação no portal 2; 

h)   solicitação para validação do projeto no portão 2 (passagem do FEL 2 

para o FEL 3). 

 

B) Desenvolvimento do projeto conceitual pela empresa projetista baseado nos 

processos predeterminados e a escolha das VIPs e sua aplicação nas fases de 

FEL 2, conforme a equipe responsável pelo seu desenvolvimento: 

 

a)   Otimização de energia: que é aplicada com a finalidade de identificar as 

melhores fontes de energia e a otimização da sua utilização a partir de uma 

análise econômica de custos de investimento e o custo da energia;    

b)   um dos principais equipamentos deste projeto que se identifica no contexto 

descrito foi a draga com alimentação elétrica, tipo de alimentação diferente da 

atualmente utilizada, gerando baixo nível de ruído e eliminando a emissão de 

poluentes na atmosfera; 

c)   a decisão de modificar a alimentação da draga para elétrica impacta nas 

fontes de potência a serem utilizadas na planta (projeto), como as fontes de 

resfriamento e aquecimento da instalação, a potência de alimentação, 

subestação e equipamentos utilizados na transmissão de energia;  

d)   simplificação do processo: definida como um método sistemático de 

redução da complexidade de processos e em muitos casos redução do custo 
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de investimento e das despesas operacionais, tendo como etapas de 

implementação os seguintes passos: 

     Identificar os membros da equipe de aplicação desta VIP: a equipe 

foi  determinada com membros de diversos expertises envolvidos na 

implementação e operação da planta, membros que de alguma forma 

afetará diretamente ou indiretamente o processo produtivo; 

    coleta de informações: toda a documentação disponível sobre o 

projeto foi disponibilizada aos envolvidos para consultas e estudos; 

     planejar e realizar um workshop: no intuito de identificar e disseminar  

ideias e estabelecer recomendações de simplificação de processos para o 

projeto, foi  feito esse workshop enriquecedor para o desenvolvimento 

dessa VIP. Foram consolidadas todas as sugestões e ideias para serem 

inicialmente analisadas em termos de custo de investimento inicial, 

despesas operacionais, funcionalidade e confiabilidade do sistema, sendo 

consideradas pré-requisito para o desenvolvimento do projeto conceitual e 

básico, influenciando na definição dos equipamentos da planta e na mão-

de-obra operacional. Nesse âmbito, foi avaliada a proposta de utilização 

de um mineroduto, em que se consegue um processo mais automatizado, 

com ciclo operacional contínuo e otimizado. 

e) Minimização de resíduos: objetiva reduzir e/ou eliminar resíduos de um 

processo específico, procurando minimizar o custo total de proteção do meio 

ambiente durante toda a vida útil do projeto, cujas etapas de implementação 

são as seguintes: 

    identificar o processo que gera mais resíduos; 

    definir a área geográfica; 

    identificar e categorizar os resíduos; 

    analisar a legislação; 

    identificar opções para minimizar e gerenciar os resíduos; 

    selecionar uma prática de gerenciamento de resíduos; 

    implementar o plano de gerenciamento de resíduos. 

 

Após estudar toda a planta produtiva, verificou-se que o resíduo atualmente 

existente na barragem será convertido em um suposto comercializável, 
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propiciando aumento da capacidade volumétrica da mesma. Essas três VIPs 

(otimização de energia, simplificação dos processos e minimização dos 

resíduos) foram escolhidas pela equipe responsável no meio de 12 possíveis, 

cujo cenário disponível pode chegar a 60 estudadas por pesquisadores e 

expertises nessa metodologia. 

 

C)  Suprimentos:  iniciou-se pela análise do mercado de fornecedores, análise de  

lead-times e custos unitários dos principais equipamentos, inclusive importação 

de  equipamentos considerados cruciais para o projeto. 

 

D) Gestão de riscos: a organização possui um setor de gestão de risco que 

desenvolveu um plano de trabalho, como descrito no PMBOK (2008), que, 

utilizando o brainstorm com umas 38 pessoas, aplicou o processo de 

identificação das ameaças e oportunidades preliminares, procedeu à análise 

qualitativa e quantitativa e, posteriormente,  desenvolveu um plano de ação 

procurando mitigar, transferir, evitar ou aceitar os riscos. 

 

A TAB. 1 mostra o levantamento elaborado: 

 

TABELA 1 - Levantamento de riscos do projeto 

Disciplinas Ameaças Oportunidades 
Engenharia 57 10 

Planejamento 34 2 
Suprimentos 20 5 

Avaliação Econômica 12 4 
Meio Ambiente 26 3 
Comunidades 8 7 

Recursos Humanos 7 2 
Segurança 35 7 

TOTAL 199 40 

Fonte: organização patrocinadora do projeto. 

 

Alguns dos principais riscos críticos foram identificados com alto nível de 

ameaça. 
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QUADRO 3 - Análise dos riscos do projeto 

 

Fonte: organização patrocinadora do projeto. 

 

No processo da análise qualitativa, em que um estudo de probabilidade x 

impacto foi realizado, elaborou-se um plano de ação e escolheram-se 

responsáveis pela ação, procurando-se amenizar as ameaças e potencializar as 

oportunidades. Um dos stakeholders mais importantes pronunciou-se durante o 

brainstorm em relação ao impacto que o projeto iria gerar no meio ambiente, 

ameaça esta que realmente proporcionou muita discussão na reunião. 

 

E) Gestão da comunicação: foi desenvolvido um plano de comunicação constando  

de reuniões com as comunidades afetadas, relatórios informativos para os 

interessados e planejamento de reuniões de acompanhamento físico do projeto, 

acrescentando novos stakeholders na matriz elaborada em FEL 1 e elaborando 

um método de avaliação e análise quanto ao impacto que os mesmos podem 

provocar no projeto. 

 

F) Avaliações econômicas e de mercado: o CAPEX foi estimado com uma faixa 

de aceite de variação em torno de -15% a +25% (TAB. 2). 

 

TABELA 2 - Estimativa de CAPEX 

ITEM DESCRIÇÃO 
TOTAL (R$ x 

1000) 
18 Engenharia 3.228,10 

20 Gerenciamento e apoio técnico durante a construção 1.622,1 

40 Fornecimento equipamentos/componentes eletromecânicos 164.315,8 
50 Obras civis, terraplenagem, drenagem e pavimentação 26.325,6 
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ITEM DESCRIÇÃO 
TOTAL (R$ x 

1000) 
70 Montagem 36.253,4 
90 Fretes e seguros sobre frete 3.261,3 

92 Seguro de riscos de Engenharia 807,0 
93 Imprecisão 989,9 

96 Contingências 13.508,0 

TOTAL 258.741,7 

Fonte: organização patrocinadora do projeto. 

 

O OPEX são custos operacionais estimados para cada alternativa com base em 

custos de operações semelhantes e índices, em 6,9 US$/ton e uma faixa de 

variação prevista de -15% + 25%. 

 

G) Estudos ambientais: desenvolveram-se as devidas licenças ambientais (LA) e a 

LI, procurando atenuar as ameaças identificadas pelos stakeholders na reunião 

de identificação de riscos do projeto e suprir a legislação ambiental vigente no 

país, pré-requisto para implementação da planta produtiva. 

 

H) Gestão fundiária: verificou-se a avaliação das propriedades e seus interessados. 

 

I) TI e telecomunicação: desenvolveu-se a arquitetura dos sistemas de 

Telecomunicações, Tecnologia e Informática (TELECOM) e a devida análise de 

fornecedores e equipamentos para os mesmos. 

 

A alternativa 10 foi a escolhida para prosseguir no FEL 3 (passando no portal do FEL 

2 para FEL 3), como mostra a TAB. 3: 
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TABELA 3 - Comparativo econômico das alternativas 

 

No portal (gate 2), a avaliação elaborada pela organização foi que o escopo estava 

em progresso, com propostas de várias interferências na continuidade do 

desenvolvimento do projeto (FIG. 32): 

 

FIGURA 32 - Escore FEL 2 

 

Fonte: organização patrocinadora do projeto. 

 

A fase do FEL 3 iniciou-se, mas novos estudos foram desenvolvidos e o projeto foi 

suspenso durante esta fase, em que se desenvolvia o projeto básico da alternativa 

10. Nesse ponto, foram identificadas duas novas opções que proporcionavam 

melhor performance física e financeira do empreendimento, que foram 

desenvolvidas. 

 

A partir desses novos estudos, foi tomada a decisão, pela organização 

patrocinadora, de não despender mais esforços físicos e econômicos para o 

prosseguimento das atividades do projeto da alternativa 10 relativas à engenharia e 

aos produtos FEL, pois a maioria dos estudos do projeto já tinha sido concluída. 

Alternativa 10 – acrescenta ganho operacional, pois criou uma nova área de estocagem de 
pellet feed, permitindo o carregamento de vagões, também pelo pátio da usina existente. 
Fonte: organização patrocinadora do projeto. 



 
 

 

104

Os serviços prestados pelo PMO da gerenciadora Z para a organização 

patrocinadora do projeto foram encerrados com a entrega de um banco de dados 

constando documentos como relatórios virtuais e físicos, documentos confidenciais 

de processos, normas e padrões desenvolvidos ao longo do projeto, apresentações 

em PowerPoint e lições aprendidas identificadas ao longo do projeto. 

 

5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O projeto pelled feed foi considerado um marco para a organização em relação à 

aplicação de uma das mais importantes metodologias de gerenciamento aplicadas 

em projetos de valores vultosos e específicos e a riqueza em lições apreendidas 

para futuros projetos a serem desenvolvidos. 

 

A governança do projeto teve importante influência junto aos responsáveis pelo 

gerenciamento do mesmo na escolha da metodologia a ser aplicada, partindo do 

pressuposto de que é necessária uma adaptação da mesma ao ambiente e 

características do projeto. 

 

No decorrer do ciclo do projeto, verificaram-se os conceitos descritos no presente 

estudo, começando pela integração existente entre a organização, governança 

corporativa, governança de projetos, gestão de projetos e metodologias e melhores 

práticas, identificadas pela sua estrutura (organograma) organizacional, além dos 

conflitos ocasionados devido aos diferentes interesses e objetivos dos envolvidos. 

 

O organograma da governança corporativa mostra claramente a importância com 

que a organização trabalha com seus empreendimentos. O diretor-executivo de 

projetos de capital reporta-se diretamente ao diretor-presidente da empresa e este 

ao Conselho de Administração. 

 

A estrutura de governança de projetos é interligada à governança corporativa pelo 

diretor-executivo de projetos capitais, tendo como suporte escritórios de 

gerenciamento de projetos (PMOs) para cada projeto específico. 
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Algumas metodologias de gerenciamento de projeto e melhores práticas descritas 

neste trabalho foram aplicadas em sua totalidade ou em partes, como, por exemplo: 

 

a)   Metodologia FEL e VIP; 

b)   melhores práticas PMI: termo de abertura, gestão de escopo e a EAP, prazo, 

comunicação, riscos, recursos humanos, suprimentos; 

c)    CAPEX e OPEX: gestão de projetos capitais. 

 

Os PMOs tiveram expertises diferentes para as necessidades do projeto em 

desenvolvimento. Para este projeto específico foi definido um PMO da organização 

patrocinadora e um PMO da gerenciadora Z na aplicação da metodologia escolhida, 

cujos integrantes tinham a certificação PMP pelo PMI e/ou a do PRINCE2 

(foundation ou practitioners) desenvolvida pela OGC. 

 

Foi feito treinamento em ferramentas como softwares de gerenciamento de projetos 

(Primavera, MSProject, etc.) e na metodologia FEL e VIP, com a colaboração de 

expertises da empresa patrocinadora e instituições especializadas. 

 

Cada fase do FEL teve duração média de seis meses e o PMO da gerenciadora Z 

teve as seguintes principais atividades monitorando e controlando o andamento da 

fase FEL 2: 

 

Semanalmente: 

a)    Reunião com as empresas projetistas, verificando o andamento do 

desenvolvimento do projeto técnico; 

b)    levantamento e atualização das pendências de atividades de FEL 2; 

c)    comunicação formal ao coordenador do projeto da organização 

patrocinadora, sobre o andamento do projeto; 

d)    controle, atualização e envio digital de documentos eletrônicos ao GED 

para a organização; 

e)    controle e atualização dos books dos projetos; 

f)     relatório semanal de acompanhamento das atividades (follow-up) da 

gerenciadora Z. 
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Mensalmente: 

a)   Atualização dos cronogramas do projeto; 

b)   elaboração do relatório mensal de acompanhamento (RMA) do projeto; 

c)   elaboração do status report para os gestores. 

Final de cada fase FEL: 

a)   Elaborar relatório executivo do projeto; 

b)   backup FEL (lições aprendidas); 

c)   apresentação PowerPoint do projeto. 

 

O PMO teve participação importante junto aos responsáveis nas fases do FEL 2 no 

desenvolvimento das  VIPs, como: 

 

a)   Seleção de tecnologia: além da avaliação de alternativas propostas, foi 

executado estudo sobre o filtro pneumapress junto à empresa projetista em 

relação ao seu sistema de filtragem como uma opção tecnológica diferente da 

atualmente utilizada; 

b)   otimização de energia: aplicada com a finalidade de identificar as melhores 

fontes de energia e a otimização da sua utilização a partir de uma análise 

econômica de custos de investimento e o custo da energia, em que foi 

identificada a troca para uma draga com alimentação elétrica, diferente da 

atualmente utilizada. Elaborou-se estudo técnico-financeiro junto à empresa 

projetista quanto à opção tecnológica que gera reduzido nível de ruído e 

elimina a emissão de poluentes na atmosfera; 

c)   simplificação do processo: estudo técnico-financeiro sobre a utilização de 

um mineroduto obteve um processo mais automatizado, com ciclo 

operacional contínuo e otimizado; 

d)   Minimização de resíduos: com essa nova planta, o resíduo atualmente 

existente na barragem será convertido em um suposto comercializável, 

propiciando o aumento da capacidade volumétrica da mesma. 

 

Entre as VIPs estudadas, foi escolhida a que melhor atendia ao critério de 

viabilização técnica econômica: seleção tecnológica (filtro pneumapress), a draga 

elétrica, a classificação do perfil da planta e a minimização de resíduos. 
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O mineroduto foi considerável inviável e não foi implementado devido ao alto 

investimento de sua implementação, operação e manutenção. 

 

Na fase de FEL 2 pode-se destacar a gestão de riscos como sendo uma das mais 

importantes e impactantes no projeto, pois a equipe de gerenciamento de riscos da 

organização patrocinadora trabalhou dentro da seguinte estrutura: 

 

FEL 1  gestão dos riscos do negócio; 

FEL 2  gestão dos riscos das alternativas; 

FEL 3  gestão do risco do projeto (simulação). 

 

A participação de PMOs, organização patrocinadora e gerenciadora Z no 

gerenciamento dos riscos do projeto foi crucial e teve o seguinte planejamento: 

 

a) Reunião inicial  reunião para apresentação da metodologia - riscos do 

projeto e HazOp (perigos na operação); responsável: gerente do projeto; 

     Reunião de planejamento  reunião para planejamento das atividades, 

definição do escopo e grupo de trabalho; responsável: gerente do projeto. 

b) Etapa 01  estudo da documentação do projeto; responsável: analista de 

risco. Identificação dos riscos para cada disciplina envolvida; responsável: 

grupo de trabalho envolvido com essas disciplinas. 

c) Etapa 02  revisão da matriz de riscos da fase 1 para cada disciplina; 

responsável: gerente do projeto e analista de riscos.  

Análise quantitativa dos riscos - simulação de CAPEX e cronograma e 

emissão do relatório preliminar; responsável: analista de riscos. 

Elaboração do plano de gestão dos riscos; responsáveis: gerente do projeto e 

controlador de riscos; emissão final do relatório - revisão do relatório de 

análise de riscos; responsável: analista de riscos. 

 

Foram identificadas 199 ameaças e 40 oportunidades na fase FEL 2, podendo-se 

destacar entre as ameaças mais impactantes a relacionada à comunidade local e ao 

meio ambiente. 
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Vários stakeholders participaram da reunião de identificação de riscos do projeto, 

destacando-se, além do representante da comunidade local, gerentes de compra, 

projetistas, pessoal da segurança do trabalho, etc. 

 

Mas o projeto foi considerado malsucedido por alguns gestores do projeto, devido à 

sua interrupção prematura ocorrida na fase inicial do FEL 3 e algumas falhas 

identificadas na aplicação do gerenciamento do projeto. As seguintes falhas foram 

identificadas e descritas pelo autor, baseado no referencial teórico desenvolvido: 

 

a)    Surgiram alguns conflitos interpessoais e intersistêmicos, caracterizados 

pela diversificação de interesses no contexto de uma organização, 

provocando conflitos internos entre os envolvidos, impactando as decisões e 

o desenvolvimento do projeto na fase de detalhamento; 

b)    troca da gerenciadora-suporte na mudança de FEL 1 para FEL 2, 

impactando na transferência de informações e resultados nas fases 

subsequentes; 

c)    a não identificação de um stakeholder importante e de seus interesses no 

projeto gerou conflitos que contribuíram para a interrupção prematura da fase 

FEL 3 do projeto; 

d)    a baixa maturidade em alguns dos setores da empresa pesquisada quanto 

às metodologias e melhores práticas de gestão de projetos, dificultando a 

tomada de decisões em tempo hábil para o desenvolvimento do projeto; 

e)   embora tenha sido desenvolvido um plano de gestão da comunicação para o 

projeto, o mesmo não foi aplicado devidamente em sua plenitude ao longo do 

ciclo de vida do projeto, prejudicando o desenvolvimento, monitoramento e 

controle do mesmo; 

f)    apesar de ter estrutura de governança corporativa, governança de projetos, 

gestão de projetos, metodologias e melhores práticas definidas, ocorreram 

problemas devidos à falta de coesão dos envolvidos no projeto, ou seja, faltou 

foco no projeto específico, talvez devido à alta demanda de outros projetos no 

portfólio da organização; 

g)   faltou mais envolvimento do cliente usuário do projeto em relação ao produto 

projeto e seus benéficos; 
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h)    o business case do projeto não teve monitoramento e controle ao longo do 

ciclo do projeto, principalmente analisando-o quanto à sua continuidade e 

benefícios; 

i)     a dificuldade do gerenciamento das interfaces funcionais foi um fator 

relevante na caracterização desse projeto como malsucedido, ficando clara a 

não integração mais efetiva das equipes integradas do projeto, provenientes 

da diversificação nos interesses pessoais, paradigmas técnicos e gerenciais. 

 

A adesão do projeto em relação à aplicação das metodologias e às melhores 

práticas em gerenciamento de projetos foi considerada satisfatória até na fase do 

FEL 3, más alguns fatores críticos de sucesso não foram totalmente atendidos, 

conforme nos mostra o resultado das entrevistas realizadas abaixo seguindo o 

roteiro elaborado conforme (ANEXO A) e os questionários desenvolvidos conforme 

TABELA 4, 5 E 6 (ANEXO B,C E D). 

No questionário 1 abaixo verificou-se a aderência dos envolvidos com o portfólio de 

projetos da organização. 

TABELA 4 – Questionário 1 - Percepção sobre Governança Corporativa 

 

Fonte: o autor (ANEXO B) 
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Os resultados acima nos mostra uma aderência significativa da relação da 

governança corporativa da organização com relação ao porfólio de projetos em seu 

staff gerencial, más não pode-se dizer o mesmo com relação aos impactos da 

implantação dos projetos com relação à staff operacional dos mesmos. 

 

No questionário 2 abaixo, verificamos a aderência dos envolvidos com a governança 

de projetos da organização. 

 

TABELA 5 – Questionário 2 - Percepção sobre Governança de projetos 

 

 

Fonte: o autor (ANEXO C) 

 

Entre as aderências mais impactantes pode-se destacar a do alinhamento dos 

Stakeholder’s, incluindo cliente, fornecedores, órgãos reguladores ao projeto e seu 

desenvolvimento, onde verifica-se que os interesses dos mesmos não estam 

alinhados ao projeto. 
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Pode-se também detetar o não acompanhamento do Business Case do projeto ao 

longo do ciclo de desenvolvimento do projeto, fator crucial para a perda de foco 

gerencial e uma abortagem prematura do projeto. 

 

Outro fator diagnosticado nesta entrevista foi a baixa eficiência da comunicação, 

onde 21 entrevistado em 31 no total diagnosticaram que a comunicação na 

organização esta cheia de ruídos por ter uma grande estrutura organizacional 

vertical. 

 

No questionário 3 descrito abaixo, verifcou-se o grau de aderência das melhores 

práticas de gerenciamento de projetos no ambiente organizacional. 

 

TABELA 6 – Questionário 3 - Percepção sobre gerenciamento de projetos e 

Aplicação das melhores práticas e metodologias 

 

 

Fonte: o autor (ANEXO D) 
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Pode-se verificar que embora os envolvidos acreditem que a organização tem as 

melhores práticas de gerenciamento de projetos bem difundida no seu ambiente, 

ficou claro que o mesmo não ocorre com relação aos fornecedores, onde foi 

identificado a necessidade de treinamentos, workshopping, seminários de 

divulgação das melhores práticas de gerenciamento de projetos.  

 

Após análise dessas falhas identificadas, a equipe envolvida acredita que esse 

projeto poderia ter sido considerado bem-sucedido caso fossem utilizadas outras 

metodologias ou, ainda, um mix entre as mesmas com as melhores práticas, 

baseada no referencial teórico. 

 

A sugestão para que se tivesse uma governança mais eficaz nesse projeto, parte do 

ponto da aplicação da metodologia PRINCE2, patrocinada pela diretoria-executiva 

de projetos capitais, e da implementação do Project Board (comitê diretor do 

projetor), com o envolvimento das três principais partes interessadas: patrocinador, 

usuários e fornecedores, verificando o business case e seus benefícios ao longo do 

ciclo do projeto, utilizando a metodologia FEL e VIP e melhores práticas de 

gerenciamento de projetos aplicadas nas fases do ciclo de vida do projeto. 

 

Essa estrutura ajudaria a atenuar os conflitos de interesses que surgiram, integrando 

o patrocinador, usuário e fornecedor no projeto, minimizando as falhas identificadas 

e propiciando um fluxo de informações mais eficaz envolvendo todos os possíveis 

stakeholders mais significantes do projeto, trabalhando com os PMOs da 

gerenciadora externa e do patrocinador do projeto. 

 

5.1 Proposta de um mix de metodologias de gerenciamento de projetos 

 

A proposta de uma estrutura mix organizacional para este projeto seria a sugerida 

na FIG. 33: 
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FIGURA 33 - Estrutura mix proposta  

 

Fonte: adaptado pelo autor 2014. 

 

A seguir foi elaborada a FIG. 34, na qual se descreveram as principais 

características e responsabilidades propostas para a estrutura mix organizacional.  
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FIGURA 34 - Estrutura mix proposta  

 

 

Fonte: adaptado pelo autor 2014. 
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Utilizando a estrutura proposta na FIG. 34 e trabalhando dentro da metodologia FEL 

e VIP, sugere-se que algumas práticas utilizadas na metodologia PRINCE2 sejam 

aplicadas conforme proposto na FIG. 35: 

 

FIGURA 35 - Estrutura FEL/VIP 

 

Fonte: adaptado pelo autor 2014. 

 

5.2 Fases do FEL e VIPs  

 

a)   Avaliação do business case: deve-se julgar se o projeto é (e continua 

sendo) desejável, viável e realizável com base em estimativas de custo, 

riscos e benefícios esperados, como meio para apoiar o processo de tomada 

de decisão sobre o investimento no projeto e a manutenção desse 

investimento. O business case é desenvolvido no início do projeto e mantido 

ao longo de toda a vida do projeto, sendo verificado pelo comitê diretor do 

projeto a cada ponto de avaliação (gate) e refinado durante a iniciação do 

projeto. O business case em questão está relacionado aos riscos, custos e 

benefícios de produzir e fornecer o pelled feed ao mercado asiático, 

aproveitando a abertura da janela de mercado e verificando os benefícios que 

podem ser obtidos e quando, com que grau de risco e com que nível de 
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investimento.  Dos benefícios esperados podem-se citar a redução de 15% 

dos custos na inserção da planta industrial e aumento de receita de 10% na 

antecipação da operação da planta em questão. Na estrutura proposta os 

responsáveis pelo business case são o executivo (membro do comitê diretor 

do projeto) e o usuário principal, que é o responsável por monitorar qual 

solução atenderá às necessidades em conformidade com as restrições do 

business case considerando-se qualidade, funcionalidade e facilidade de uso. 

As mudanças que poderão surgir nas fases iniciais da aplicação do FEL 

devido à interferência dos stakeholders do projeto deverão ser avaliadas e 

autorizadas pela autoridade de mudanças (comitê diretor do projeto) e 

informadas ao gerente do projeto em relação ao seu impacto, custos e riscos 

no projeto. 

b)   A metodologia FEL deverá ser aplicada em sua forma metodológica e 

avaliada nos gates pelo comitê diretor do projeto presidido pelo executivo e 

com a participação dos expertises na metodologia, utilizando o processo 

formal de avaliação para passagem de fase. 

c)   Desde o início da aplicação da metodologia FEL, os stakeholders deverão 

ser identificados, avaliados e monitorados ao longo do ciclo de vida do projeto 

pelo executivo (membro do comitê diretor do projeto) e monitorado pelo 

responsável pela garantia do projeto. 

d)   Após a identificação dos stakeholders, o executivo deverá ter o 

entendimento das influências, interesses e atitudes das partes interessadas 

em relação ao projeto, além da importância e do poder de cada parte 

envolvida, identificando quem são os stakeholders com impacto negativo e 

quem são os com impacto positivo no projeto. 

e)   Após a identificação dos stakeholders e de sua influência no projeto, deve-

se definir a estratégia de como manter os stakeholders considerados positivos 

e reverter os considerados negativos para serem positivos. 

f)    Ao longo da aplicação da metodologia FEL, tanto o business case quanto 

os stakeholders deverão ser reavaliados e analisados quanto a seus 

benefícios e impactos no andamento do projeto, procurando manter o 

equilíbrio necessário entre as variáveis principais de custo, prazo, qualidade e 

satisfação do cliente. 
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g)   Uma equipe independente deverá ser formada para desenvolver as VIPs e 

sua estrutura poderá ser a mesma proposta anteriormente.  

h)   As VIPs, embora gerenciadas por uma equipe independente, deverão ser  

reportadas ao executivo (membro do comitê diretor do projeto) para 

verificação da adesão das mesmas com o business case e seus benefícios.   

Baseado na estrutura mix PRINCE2 em conjunto com a atuação dos PMOs 

para este projeto e implementando algumas melhores práticas nas fases de 

FEL e VIP, poder-se-iam ter evitado as falhas cujas causas foram 

identificadas, atenuando-as ou extinguindo-as conforme descrito a seguir: 

     O comitê diretor do projeto no qual executivo, usuários e principais 

fornecedores são responsáveis pelo business case ao longo do ciclo do 

projeto, certificando-se de que o projeto está alinhado a estratégicas 

corporativas e garantindo que o mesmo continue desejável (equilíbrio 

custo-benefício-risco), viável (o projeto pode entregar os produtos) e 

atingível (os produtos poderem proporcionar os benefícios), proporcionará 

a redução dos conflitos interpessoais e intersistêmicos, caracterizados 

pela diversificação de interesses no contexto de uma organização e 

principalmente uma comunicação mais efetiva com a atenuação de ruídos 

que impactaram o desenvolvimento do mesmo. 

     A troca da gerenciadora-suporte na mudança de FEL 1 para FEL 2, que 

impactou na transferência de informações, ocasionando diversos conflitos 

e resultados indesejáveis nas fases subsequentes, só aconteceria após a 

avaliação e aprovação pelo responsável pela garantia do projeto junto 

ao principal fornecedor e usuários que fazem parte do comitê diretor do 

projeto. 

     Na estrutura mix proposta no PRINCE2, os principais stakeholders 

estariam envolvidos nos três staffs (patrocinador, usuários e fornecedores 

principais), participando ativamente do desenvolvimento do projeto, 

eliminando possivelmente a interferência proveniente do stakeholder não 

identificado na gestão de risco que gerou conflitos que contribuíram na 

interrupção prematura da fase FEL 3 do projeto. 

    A estrutura mix PRINCE2 tem tolerâncias definidas para cada objetivo 

do projeto, estabelecendo os limites da autoridade delegada, 

proporcionando adequada governança, definindo responsabilidades 
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distintas para direcionar, gerenciar e entregar o projeto, sempre prestando 

contas a cada estágio. Se essas tolerâncias estas forem excedidas, o 

próximo nível de gerenciamento é consultado e tem em suas mãos o 

poder de decidir prosseguir ou não com o projeto. 

     Definindo um mecanismo de garantia para cada camada gerencial, os 

riscos de se tomar decisões de forma errônea diminuiriam mesmo que se 

tivesse baixa maturidade em alguns dos setores da empresa quanto às 

metodologias e melhores práticas de gestão de projetos. 

    Embora tenha estrutura de governança corporativa, governança de 

projetos, gestão de projetos, metodologias e melhores práticas definidas, 

ocorreram problemas devidos à falta de coesão dos envolvidos no projeto, 

ou seja, perda do foco no projeto específico, talvez devido à alta demanda 

de projetos no portfólio da organização, o que poderia ter sido evitado 

caso a estrutura mix do PRINCE2 fosse utilizada, pois o comitê diretor do 

projeto tem toda a autoridade para direcionar o projeto mantendo-o 

equilibrado em seus objetivos, monitorando o business case e seus 

benefícios ao longo do ciclo do projeto. 

    Faltou mais envolvimento do cliente usuário do projeto em relação ao 

produto-projeto e seus benefícios, falha que não ocorreria se se utilizasse 

a estrutura mix PRINCE2, pois todos estão envolvidos no âmbito do 

projeto. 

    O business case do projeto não teve monitoramento e controle ao longo 

do seu ciclo, principalmente analisando-o quanto à sua continuidade e 

benefícios, problema que não ocorreria na estrutura e metodologia mix 

PRINCE2, pois a sua marca principal é verificar o business case ao longo 

do ciclo de vida do projeto em cada fase final do processo e pós-projeto, 

monitorando-o e comunicando a todas as partes interessadas. 

     A dificuldade do gerenciamento das interfaces funcionais foi um fator 

relevante na caracterização deste projeto como malsucedido, tendo ficado 

clara a não integração mais efetiva das equipes do projeto provenientes 

da diversificação nos interesses pessoais, paradigmas técnicos e 

gerenciais, dogmas e culturas setoriais diversificados e principalmente na 

falha de comunicação entre as partes interessadas no projeto e a 
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estrutura das governanças da organização. Isso poderia ter sido atenuado 

com a estrutura mix PRINCE2, pois devido às funções serem bem 

definidas, a metodologia propicia mais integração e envolvimento 

ininterrupto dos staffs responsáveis. 

     A metodologia FEL e VIP seria de responsabilidade do gerente do 

projeto com o suporte da garantia do projeto e PMOs envolvidos, cuja 

diretriz principal seria treinar e disseminar a metodologia FEL e VIP, 

melhores práticas de gerenciamento do projeto (PMI) e metodologia 

PRINCE2, tornando-as mais eficazes, o que realmente não ocorreu. 

 

Esta proposta não ocorreu em tempo hábil e o projeto não teve a sua continuidade, 

mas embora este tenha sido considerado um projeto malsucedido, seus gestores e 

patrocinadores consideraram-no uma fonte muito valiosa de lições apreendidas, 

disseminando as melhores práticas de gerenciamento de projetos no contexto da 

governança da organização e da governança de projetos. 

 

A aplicação das melhores práticas foi evidenciada, metodologias e modelos foram 

aplicados, estruturas e critérios foram implementados, mas mais uma vez a 

influência do comportamento dos envolvidos, com interesses próprios diferenciados, 

com a baixa maturidade em trabalhar com as melhores práticas de gerenciamento 

de projetos e com comunicação cheia de ruídos impactou no resultado e possível 

benefício a ser entregue aos usuários. 

 

Vários autores e pesquisadores divulgam que o baixo grau de maturidade em 

gerenciamento de projetos nas organizações brasileiras é um dos principais 

elementos identificadores do baixo índice de projetos bem-sucedidos em nosso país. 

Pode-se observar essa premissa na pesquisa elaborada em gerenciamento de 

projetos realizada na organização em estudo.   

 

Concorda-se com esse posicionamento e sabe-se que gerenciar pessoas, seus 

ideais, desejos e interesses é muito complicado, mas quando se aplica uma 

metodologia ou mix de metodologias e melhores práticas alinhando-a aos objetivos, 

ambiente e características do projeto, conseguir-se-á aumentar a probabilidade no 

ranking dos projetos bem-sucedidos. 
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5.3 Principais contribuições para o segmento de gerenciamento de projetos 

 

Não só os bons resultados trazem aprendizado, mas as falhas também são tão ou 

mais importantes e contribuem para o crescimento profissional teórico e prático de 

um segmento como o nosso de gestão de projetos. Este trabalho contribuiu com 

inúmeras lições aprendidas para aplicação futuras em projetos capitais, 

proporcionando um up grade na aplicação prática e teórica das melhores práticas de 

gerenciamento de projetos conforme o PMI. Além disso, identificou algumas lacunas 

nas metodologias FEL e VIP e comprovou algumas necessidades observadas e 

descritas pela OGC em relação à metodologia PRINCE2, conforme se segue: 

 

Aplicação PMI (PMBOK-  2008) 

 

a) No guia PMBOK 2008, quarta edição, desenvolvido pelo PMI, os stakeholders 

fazem parte do processo de iniciação (identificação dos mesmos) e do 

processo de execução (gerenciar as suas expectativas). Observou-se que, na 

prática, a sua aplicação não ocorreu com a devida ênfase, provocando uma 

das principais falhas identificadas e descritas neste trabalho, que foi a não 

identificação de todos os stakeholders impactantes no projeto, ficando 

claramente evidenciada a necessidade de uma gestão mais efetiva sobre 

aqueles que podem impactar negativa ou positivamente no andamento de um 

projeto. No guia PMBOK (2012), quinta edição, o PMI e seus membros 

introduziram mais uma área de conhecimento, o gerenciamento das partes 

interessadas, desenvolvida em quatro subprocessos, que são identificar as 

partes interessadas, planejar o gerenciamento das partes interessadas, 

gerenciar o engajamento das partes interessadas e controlar o 

engajamento das partes interessadas, devido à importância e influência 

que os stakeholders têm no desenvolvimento dos projetos. 

b)  O business case (documento que enfatiza as informações ideais para que 

seja avaliado se o projeto ainda é viável ou não conforme a expectativa dos 

investidores), no guia PMBOK 2008, quarta edição, faz parte do processo de 

iniciação como pré-requisito importantíssimo para o desenvolvimento do 

projeto e deveria ter sido  devidamente monitorado e controlado, o que não 

ocorreu na prática. Isso trouxe ao projeto consequências de perda de foco 
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nos objetivos e benefícios do mesmo, mostrando a todos os envolvidos de 

sua importância no ambiente de desenvolvimento do projeto. No PMBOK 

(2012), quinta edição, o PMI continua não descrevendo sobre a necessidade 

de acompanhamento do business case, necessidade esta importantíssima no 

ponto de vista das expertises envolvidas no projeto. 

c)  O guia PMBOK 2008, quarta edição, tem como objetivo as melhores práticas 

em gerenciamento de projetos e não enfatiza de forma acentuada a estrutura 

necessária para uma boa  governança em gerenciamento de projetos, 

fazendo com que a equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto não 

se preocupe de forma mais insinuante na elaboração dessa estrutura, 

mostrando a todas as expertises a importância que é ter uma estrutura 

adequada para cada tipo de ambiente, cultura e benefícios a serem entregues 

ao cliente, contribuindo com  estudiosos e pesquisadores sobre o quanto é 

importante a estruturação de uma governança de gerenciamento de projetos 

em uma organização.  

d) As melhores práticas descritas no PMBOK, edição 2008, não enfatiza a 

participação do cliente usuário dos benefícios do projeto, tratando-o como um 

stakeholder importante, mas sem envolvê-lo no desenvolvimento do projeto 

como parte crucial para atingir os benefícios esperados, mostrando a todos os 

envolvidos que é necessária a participação efetiva do mesmo do início ao 

término do projeto para que seja bem-sucedido. 

 

Aplicação FEL e VIP 

 

Na aplicação da metodologia FEL e VIP, o IPA desenvolveu um modelo de forma 

direcionada para atender a projetos específicos com regras e padrões predefinidos, 

empregando várias áreas de conhecimento desenvolvidas pelo PMI e descritas no 

PMBOK – edição 2008, utilizando os gates como portal de passagem para uma 

nova fase. 

 

Essa metodologia trouxe várias contribuições práticas e teóricas, como a 

preocupação que se deve ter com a adequação do meio ambiente e suas 

comunidades ao projeto em questão, a avaliação e adesão do projeto e dos seus 
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benefícios esperados junto aos clientes e usuários (business case), além de 

desenvolvimento e monitoramento mais eficazes do projeto, peloo CAPEX e OPEX. 

 

Outras contribuições para os usuários ficaram evidenciadas na aplicação dessa 

metodologia. Uma das mais importantes foi a necessidade de uma estrutura mais 

eficaz de governança para o projeto, voltada não só para a aplicação do passo a 

passo do modelo proposto, mas também para gerenciar de forma mais eficaz os 

gates de passagem do projeto. 

 

Aplicação PRINCE2 

 

A metodologia PRINCE2 desenvolvida pela OGC e aplicada amplamente na UK é 

um método que fornece linguagem comum para as organizações e fornecedores e 

clientes externos, possibilitando a concentração do foco no business case, 

oferecendo mecanismos para que sejam entregues os benefícios esperados do 

projeto aos envolvidos. 

 

Essa metodologia contribuiu para a elaboração de uma proposta como solução para 

as falhas identificadas pelas expertises envolvidas no projeto, como uma estrutura 

mix de uma governança corporativa envolvida em um comitê diretor do projeto, em 

que todas as partes envolvidas participam efetivamente no desenvolvimento do 

projeto, como o usuário principal, executivo e fornecedor principal, monitorando e 

controlando principalmente o business case do projeto. 

 

Grande contribuição foi trazida por essa metodologia para os futuros envolvidos em 

projetos capitais, mostrando a todos que um mix de melhores práticas e 

metodologias de gerenciamento de projeto pode ser a solução para vários projetos, 

pois cada uma delas tem suas contribuições que podem ser consolidadas e 

aplicadas na prática.  

 

Essas informações cada vez mais motivam a estudar, pesquisar e procurar contribuir 

no desenvolvimento de novas práticas, metodologias, processos e estruturas de 

governança que poderão impactar positivamente no resultado dos futuros projetos, 

entregando produtos cujos benefícios satisfarão a todos os envolvidos. 
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6  CONCLUSÕES 

 

Verificou-se que o objetivo geral proposto neste trabalho que foi analisar como 

ocorre a integração e aplicação das melhores práticas de gerenciamento de projetos 

dentro do contexto da governança corporativa foi alcançado, pois de posse dos 

documentos específicos coletados na organização e das entrevistas realizadas junto 

aos envolvidos no projeto, identificou-se que ocorreu uma aderência significativa da 

governança corporativa e governança de projetos com relação as melhores práticas 

de gerenciamento de projetos, más alguns problemas impactantes foram detetados 

e identificados pelos envolvidos, como por exemplo o gerenciamento não eficaz do 

business case ao longo do ciclo de desenvolvimento do projeto, a baixa aderência 

dos fornecedores com relação as melhores práticas e metodologias de 

gerenciamento de projetos, o alto nível de ruído das comunicações entre os 

Stakeholder’s e a baixa aderência entre a gestão do projeto e o staff operacional do 

projeto. 

 

Ficou evidente que dentro do ambiente de governança de uma organização, a 

habilidade mais importante dentre várias que um gestor tem que ter é a de saber 

gerenciar pessoas, seus interesses, diferentes personalidades, onde os conflitos são 

cada vez mais impactantes no ciclo de vida das organizações. 

 

Com relação aos objetivos específicos, detetou-se a importância de se aplicar as 

metodologias FEL, VIP e o PRINCE2 para projetos capitais, metodologias estas que 

se aplicadas de forma integrada e adaptada ao ambiente do projeto e a cultura da 

organização, pode-se gerar excelentes resultados com ótimos benefícios à 

organização e seus acionistas, mitigando ou eliminando possíveis ameaças (riscos) 

que venham a ocorrer ao longo do ciclo de desenvolvimento do projeto. 

 

Foram identificados vários benefícios no âmbito prático da gestão de projetos, como 

por exemplo as vantagens de se aplicar as metodologias FEL e VIP, que 

proporcionam uma definição detalhada de um projeto de capital na fase de 

desenvolvimento, minimizando os riscos e mudanças em fases tardias de execução, 

procurando uma melhor performance do projeto na fase operacional, 
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proporcionando maiores retornos financeiros aos seus acionistas. 

 

No âmbito teórico da gestão de projetos, este trabalho nos proporcionou identificar a 

necessidade de desenvolver um mix de metodologias e melhores práticas de 

gerenciamento de projetos, como a que foi sugerida neste trabalho, propondo uma 

integração do FEL, VIP e o PRINCE2, certificando-nos que é possível sim adaptar 

estas metodologias e possivelmente outras existentes no ambiente de 

gerenciamento de projetos ao redor do mundo. 

 

Acreditamos que a ideia do mix de metodologias proposto neste trabalho, sendo 

desenvolvidas pelas importantes instituições em gerenciamento de projetos, poderá 

contribuir na quebra das barreiras mercadológicas e regionais existentes, 

identificando-se os pontos fortes e fracos de cada metodologia, criando melhores 

soluções para cada tipo específico de projeto,ou quem sabe, poderão surgir novos 

frameworks de gerenciamento com soluções mais adequadas para cada tipo de 

projeto, considerando a cultura regional, especificidades e demais variáveis cuja 

complexidade interfere no resultado esperado pelos investidores e demais 

Stakeholder’s. 
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ANEXO A 
 

ROTEIRO DA PESQUISA 
 
 

1°) Participantes: 

 Diretores: 02 

 Coordenadores: 03 

 Gerentes de projetos: 03 

 PMO suporte externo: 06 

 PMO empresa pesquisada: 07 

 Demais Stakeholder’s: 10 

Total : 31 participantes 

 
2°) Local da realização da pesquisa: 

 Empresa pesquisada; 

 Empresa gerenciadora externa (PMO). 

3°) Planejamento da pesquisa: 

Foi elaborado um cronograma utilizando o software MSproject 2007 conforme 

descrito abaixo, para a execução da pesquisa e entrevistas, cujos agendamentos 

foram acordados junto aos envolvidos. 

3.1) Cronograma  
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ANEXO B 

 

TABELA 4 – Questionário 1 - Percepção sobre Governança Corporativa 
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ANEXO C 

 

TABELA 5 – Questionário 2 - Percepção sobre Governança de projetos 
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ANEXO D 

 

TABELA 6 – Questionário 3 - Percepção sobre gerenciamento de projetos e 

Aplicação das melhores práticas e metodologias 
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