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RESUMO 

 

Esta dissertação procurou identificar oportunidades de melhoria em um sistema de 

gerenciamento de projetos e programas de indústria de autopeças, estruturando 

sugestões de melhoria e um plano de implementação. Foram pesquisadas as 

principais metodologias e padrões para gerenciamento de projetos e programas, 

bem como realizada uma pesquisa interna na empresa a fim de identificar pontos de 

melhoria por meio da comparação de aspectos chaves do sistema de gerenciamento 

de projetos da empresa no Brasil e mundo. Ao final, foi estruturado um conjunto de 

melhorias e um plano de implementação com o objetivo de melhorar a robustez do 

sistema atual, contribuindo para alcance dos resultados esperados com os projetos 

e programas da organização. Foram identificadas oportunidades e ações de 

melhorias em áreas críticas do gerenciamento de projeto como gestão dos riscos, 

tempo e escopo. Acredita-se que após as melhorias implantadas, o sistema de 

gerenciamento de projeto da empresa XBM ganhara em robustez e efetividade, 

contribuindo assim para a melhorias dos resultados. Apesar do caráter restrito desta 

dissertação, seus resultados são amplamente aplicáveis a outras organizações que 

desenvolvam projetos de novos produtos e processos. 

 

Palavras-chave: metodologias; padrões; melhorias; gerenciamento; projetos; 

programas; desenvolvimento; produtos; sistemas. 



  

ABSTRACT 

 

This research sought to identify opportunities for improvement in a project 

management system for the auto parts industry programs, structuring suggestions for 

improvement in the system and an implementation plan. Performed research in the 

main methodologies and standards for managing projects and programs and 

conducted an internal survey in the company in order to identify areas for 

improvement by comparing key aspects of the company's project management 

system in Brazil and the world. At the end, it was structured a number of 

improvements and an implementation plan in order to improve the robustness of the 

current system, contributing to achieving the expected results with the projects and 

programs of the organization. Improvement opportunities and actions identified in 

critical areas of project management and risk management, time and scope. It seem 

that after the improvements implemented in the project management system of XBM 

Company gained in strength and effectiveness. Despite the limited scope of this 

work, its results are widely applicable to other organizations to develop projects of 

new products and processes. 

 

Keywords: methodology; standards; improvements; management; projects; 

programs; development; products; systems. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O atual contexto econômico e social aumenta a complexidade do ambiente de 

negócios para as organizações, trazendo uma constante pressão e desafios para 

manter a longevidade. A busca constante de melhoria por resultados esbarra muitas 

vezes na falta de processos e métodos de trabalhos não estruturados desde o nível 

operacional aos níveis gerenciais e de tomada de decisão.  Neste contexto, nos 

quais os recursos são escassos e racionalizados, a gestão dos mesmos é de vital 

importância para o alcance dos objetivos organizacionais.  

 

A indústria de autopeças, segmento de negócio objeto desta pesquisa, em função do 

seu principal cliente, as montadoras de veículos, desenvolvem anualmente dezenas 

de projetos, principalmente de novos produtos, que variam em complexidade e 

tamanho. A observação sobre estas empresas mostra que na maior parte do tempo 

são verificadas falhas típicas de projetos como problemas de gerenciamento, 

escopos mal elaborados, atrasos, problemas de comunicação, qualidade, fluxo de 

caixa, etc. Esta observação pode ser comprovada analisando alguns dos resultados 

da pesquisa anual com organizações de vários portes organizada pelos voluntários 

do PMI, que é a maior associação de gerenciamento de projetos do mundo, 

intitulada de PMSURVEY.ORG conforme demonstrado na Figura 1. 
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Figura 1 - Problemas mais frequentes em Projetos1 
Fonte: PMISURVEY.ORG (2013), disponível em www.pmisurvey.org 

 

Com o acirramento da concorrência global e a vinda de novas montadoras para o 

Brasil, o desenvolvimento eficiente e eficaz de novos produtos tornou-se o objetivo 

primordial de competição. A intensa competição internacional proveniente da 

globalização, consumidores mais sofisticados provenientes da fragmentação dos 

mercados e mudanças constantes na tecnologia combinaram-se levando o processo 

de desenvolvimento de produtos ao centro do jogo de competição entre as 

empresas como destacado em Clark e Fujimoto (1991). 

 

Projetos geralmente são o meio pelo qual as organizações catalisam as mudanças 

organizacionais necessárias (PMI, 2013 p.30) e representam um dos meios que as 

organizações podem utilizam para alcançar objetivos estratégicos conforme descrito 

por Xavier (2009). Toda organização, seja ela pequena, média ou grande, 

desenvolve projetos mas, na maioria das vezes, não os gerenciam adequadamente.  

 

                                            

1 Na edição 2013 do PMSURVEY.ORG, participaram 676 organizações, provenientes da Argentina, 

Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, França, México, EUA e Uruguai. Para conhecer essas organizações 

nominalmente, acesse www.pmsurvey.org. 
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As metodologias e técnicas de gerenciamento de projetos usadas no 

desenvolvimento de produtos na indústria de autopeças são influenciadas por 

requisitos e normas aplicáveis à indústria automobilística. Entretanto, a pesquisa do 

PMSURVEY (2013) destaca a oportunidade de melhoria no nível de maturidade na 

indústria automobilística, na qual intrinsecamente estão inseridas as indústrias de 

autopeças. Na Figura 2 podemos observar que a maior parte das organizações do 

segmento automobilístico estão entre o nível 1 – Processo inicial – não existem 

práticas e padrões estabelecidos e o nível 2 – Processo Estruturados – Existem 

processos de GP (Gerenciamento de Projetos) mas não são considerados como 

padrão organizacional. 

 

 

Figura 2 - Nível de maturidade das organizações em Gerenciamento de Projetos 
Fonte: PMISURVEY.ORG (2013), disponível em www.pmisurvey.org 

 

Um dos fatores bem conhecidos sobre o processo de desenvolvimento de projeto de 

produto é que o grau de incerteza no início deste processo é bem elevado, 

diminuindo-se com o tempo, mas é justamente no início que se seleciona a maior 

quantidade de soluções construtivas. As decisões entre alternativas no início do ciclo 

de desenvolvimento são responsáveis por 85% do custo do produto final segundo 

Clark e Fujimoto (1991). O custo de modificação aumenta ao longo do ciclo de 

desenvolvimento, pois, a cada mudança, um número maior de decisões já tomadas 
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pode ser invalidado. Esta dinâmica constitui na atualidade em um dos maiores 

problemas de gerenciamento de projetos nestas indústrias, gerando um grande 

desafio de governança. 

 

Segundo Barcaui et al (2012) “a governança do gerenciamento de projeto está 

inserida nas áreas de governança corporativa relacionadas às atividades do projeto.” 

A governança do gerenciamento de projeto visa assegurar que o portfólio de 

projetos está alinhado à estratégia da organização, é efetivo e sustentável. A 

governança do gerenciamento de projetos tem como objetivo adicional suportar as 

partes interessadas envolvidas no projeto com informações. Portanto, esta pesquisa 

buscara investigar as possíveis melhorias na governança de gerenciamento de 

projetos na organização estudada com vista de identificar e propor melhorias no 

atual sistema de gerenciamento de projetos, visando prover resultados mais efetivos 

e sustentáveis aos projetos do seu portfólio.  

 

A organização objeto de estudo desta pesquisa, desenvolve projeto estruturados em 

programas que compõem seu portfólio. Segundo o PMI (2013) um programa é 

definido como grupo de projetos, subprogramas e atividades de programas 

relacionados, gerenciados de modo coordenado visando a obtenção de benefícios 

que não estariam disponíveis se fossem individualmente. Este conceito é respaldado 

pela OGC (2008), por meio do MSP (Managing Sucessful Programmes) no qual um 

programa é uma organização flexível e temporária criada para coordenar, dirigir e 

supervisionar a implementação de um conjunto de projetos e atividades, visando 

entregar resultados e benefícios relacionados com objetivos estratégicos da 

organização. 

 

O fato desta organização estruturar seu portfólio de projetos em programas traz uma 

série de desafios na governança do gerenciamento de projetos. A pesquisa do PMI 

(2013) PMISURVEY demonstra que o conceito de programa ainda não é 

amplamente utilizado pelas organizações brasileiras, conforme ilustrado na Figura 3, 

o que naturalmente traz uma confusão entre as necessidades e requisitos para 

adequada gestão de programas.  
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A Figura 3 também retrata que 43% das organizações inseridas na indústria 

automobilística não utilizam programas, mas têm intenção de utilizá-los. Nas 

montadoras de veículos, por exemplo, um dos requisitos solicitados às indústrias de 

autopeças no início do desenvolvimento do projeto, é a existência de um gerente de 

programa que será o responsável direto pelo dia a dia do programa, e tem um papel 

similar ao do gerente do projeto. Dentre as atribuições deste gerente de programa, 

segundo o PMI (2008), estão: alinhar os objetivos do programa aos objetivos 

estratégicos; otimizar recursos entre projetos e programas; coordenar as 

interdependências entre projetos; monitorar o progresso e resolver problemas e 

pontos abertos do programa. 

  

Figura 3 - Nível de utilização do Conceito de 'Programa' nas Organizações 
Fonte: PMISURVEY.ORG (2013), disponível em www.pmisurvey.org 
 

1.1 Contexto da Pesquisa 

 

A XBM é um fabricante multinacional fundada em 1941, de origem Japonesa, de 

componentes para automóveis, também conhecida como indústria de autopeças. 

Seu principal produto são os sistemas elétricos para automóveis, conhecidos como 

“chicotes” ou cabos elétricos. A empresa também produz componentes eletrônicos e 

uma série de outros produtos para uso na indústria automobilística. A empresa 

começou sua expansão internacional em 1962 na Tailândia, expandindo sua 

http://www.pmisurvey.org/
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atuação até se tornar a líder global no fornecimento de sistemas elétricos, presente 

em todas as montadoras do mundo.  

 

A XBM do Brasil, multinacional japonesa fabricante de sistemas elétricos 

automotivos, é líder mundial em seu segmento de atuação. Possui fábricas na 

América Latina, América do Norte, Europa e Ásia. Apesar de a empresa ser baseada 

no Japão, mais de 90% dos 192.000 funcionários trabalham em outros países 

(funcionários no Japão: 21.000; na Europa: 29.000; nas Américas: 52.000; na Ásia e 

na Oceania: 90.000). 

 

No Mercosul, a XBM está presente com nove centros de produção e 

desenvolvimento de produtos no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai totalizando 

11.217. Fundada no Brasil há 14 anos, a XBM possui cinco fábricas em outros 

quatro Estados do país: Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, sendo duas 

unidades nesse último.   

 

Em Minas Gerais a empresa tem seu “Headquarter” ou escritório sede, localizado 

em Matozinhos, que é a planta de produção e escritório central no estado, suportada 

por três plantas satélites: Matozinhos I, onde são armazenadas as matérias primas 

dos sistemas elétricos; Matozinhos II, onde são armazenados os produtos 

finalizados. São 1.366 funcionários distribuídos entre a planta de produção e demais 

unidades satélites na região. A unidade de Minas Gerais tem como clientes a FIAT, 

IVECO e Jeep, pertencentes ao grupo FCA (“Fiat Chrysler Automotive”) e Mitsubishi 

do Brasil. Atualmente a XBM Minas Gerais está desenvolvendo três novos projetos.   

 

Esta pesquisa tem como motivação identificar oportunidades de melhorias no atual 

sistema de gerenciamento de projetos e programas da XBM, utilizando como 

referência as principais metodologias para gestão de projetos e programas. A 

motivação da pesquisa nasceu das observações iniciais feitas pelo pesquisador que 

atua na organização desde o início de 2015, e como gerente de programas em 

projetos de desenvolvimento de sistemas elétricos há mais de 15 anos. A 

experiência acumulada do pesquisador, somada à pesquisa bibliográfica propiciam 

condições para identificar ações que possibilitem a organização pesquisada 

melhorar a efetividade nos resultados de seus projetos e programas. 
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Este trabalho está baseado em uma pesquisa bibliográfica das principais 

metodologias e práticas voltadas para estabelecer os processos de governança em 

gerenciamento de projetos e analisar o sistema de gerenciamento de projetos e 

programas da XBM do Brasil, intitulado de XBM-PMS – XBM Mercosul Project 

Management System. 

 

A pergunta norteadora da pesquisa é: Quais alterações podem ser realizadas no 

sistema de gerenciamento de projetos e programas da XBM proporcionando-lhe 

maior eficiência e contribuindo para que os objetivos institucionais sejam 

alcançados?  

 

Como objetivos para pesquisa propõem-se: 

 

Objetivo Geral:  

 

Identificar oportunidades de melhoria no sistema de gerenciamento de projetos e 

programas de uma indústria de autopeças 

  

Objetivos Específicos: 

 

 Levantar as principais práticas e metodologias para gestão de projetos e 

programas existentes no mercado; 

 

 Identificar e comparar aspectos chaves das metodologias e boas práticas em 

gestão de projeto e programas; 

 

 Descrever e mapear o sistema de gerenciamento de projetos da organização 

estudada; 

 

 Propor melhorias no sistema de gerenciamento de projetos da organização 

estudada com base na comparação deste sistema com as principais 

metodologias e práticas de gerenciamento de projetos e programas 
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De forma atingir os objetivos propostos, este trabalho está assim estruturado: 

Capítulo 1- Introdução, que contextualiza o tema desta dissertação e apresenta 

informações que orientam o seu desenvolvimento; Capítulo 2 - Referencial teórico, 

onde são apresentados conceitos fundamentais no gerenciamento de projetos e 

programas, governança de projetos e as principais metodologias, boas práticas e 

ferramentas existentes no mercado e aplicáveis há vários segmentos da economia; 

Capítulo 3 – Metodologia de pesquisa, que apresenta o tipo e natureza da pesquisa, 

a unidade de análise, as técnicas de coleta e análise de dados; Capítulo 4 - 

Descrição da metodologia de gerenciamento de projetos e programas da 

organização pesquisada; Capítulo 5 - Diagnóstico e oportunidades no sistema de 

gerenciamento de projetos da organização estudada e finalmente o Capítulo 6 – 

Considerações finais, que apresenta a conclusão do trabalho, conectando-as aos 

objetivos propostos, apresentando as contribuições, limitações e propostas de 

trabalhos futuros acerca do tema.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Na busca pela excelência e para alcançar seus objetivos de forma estruturada, cada 

vez mais as organizações têm buscado implementar o gerenciamento de projetos no 

seu dia a dia. Especificamente no Brasil, a busca por metodologias de 

gerenciamento de projeto ainda é recente. Antes os projetos eram implantados e 

gerenciados sem qualquer conceito de gestão, de maneira informal e pouco 

estruturada, fazendo com que as empresas convivessem e até mesmo aceitassem o 

risco de seus projetos excederem o custo e tempo estimados. 

 

Observa-se que empresas que adotaram sistemas e práticas de gerência de 

projetos estão mais capacitadas ao sucesso na corrida pelo mercado do que 

aquelas que continuam com as velhas práticas. A disciplina da gerência de projetos 

força a nossa atenção para detalhes indispensáveis para a execução bem-sucedida 

dos projetos. As organizações devem perceber que apenas a experiência em 

gerência não basta para garantir o sucesso no gerenciamento de projetos.  

As organizações estão enxergando que para competirem no mercado atual cada vez 

mais acirrado, precisam entregar seus projetos não apenas no prazo e orçamento 

estimados, mas com qualidade e atendendo a todas as expectativas de suas partes 

interessadas. Para que isso seja possível, as empresas dependem de uma estrutura 

de gerenciamento de projetos madura e precisam investir na contratação de 

gerentes de projetos que possam implementar as melhores práticas e ferramentas 

de gestão de projetos quebrando velhos paradigmas. 

 

As metodologias contêm ferramentas de gerenciamento de projetos baseadas em 

estudos, experiências e boas práticas obtidas que visam melhorar a capacidade das 

organizações de gerenciar seus projetos e programas, ou seja, sua capacidade de 

Governança no Gerenciamento de Projetos. Serão apresentados conceitos 

fundamentais de projetos, programas, governança e as principais metodologias de 

gerenciamento de projetos e programas utilizados pelas organizações em geral, e 

principalmente pelas indústrias de autopeças, buscando estabelecer seus 

mecanismos, ferramentas, particularidades e similaridades. 
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É importante ressaltar que não só as empresas devem buscar a implementação do 

gerenciamento de projetos, mas também os profissionais devem buscar o 

conhecimento nessa área, para conseguirem gerenciar melhor seus projetos e se 

destacarem no mercado. Nesta revisão teórica será apresentada a visão de autores 

sobre o papel dos gerentes de projetos e programa.  

 

2.1 Conceitos Fundamentais em Gestão de Projetos 

 

2.1.1 Projeto e Gerenciamento de Projeto 

 

“Projeto” vem da palavra Project: plano, intento, empreendimento. No dicionário 

Aurélio: “ideia que se forma para realizar algo, no futuro.”. Segundo o PMI (2013) um 

projeto “é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo”. 

 

Explorando o conceito apresentado pelo PMI a palavra “temporário” não 

necessariamente tem o significado “curta-duração”, pois muitos projetos duram 

vários anos. No entanto, está duração é finita. Projetos não são esforços contínuos. 

Temporário significa que todos os projetos possuem um início e um final 

predefinidos.  

 

Há pelo menos três formas de se definir que um projeto chegou ao fim: 

• Quando os objetivos do projeto tiverem sido atingidos; 

• Quando se tornar claro que os objetivos do projeto não serão ou não 

poderão mais ser atingidos; 

• Quando não existir mais a necessidade do projeto e ele for encerrado. 

 

Quando falamos que um projeto é empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo significa dizer que um projeto cria entregas exclusivas (ou 

únicas) e que podem ser produtos, serviços ou resultados. 

 

A singularidade é uma característica importante das entregas do projeto. Por 

exemplo: muitos milhares de prédios de escritórios foram construídos, mas cada 

prédio em particular é único – tem proprietário diferente, arquitetura diferente, local 
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diferente, construtora diferente, etc. Neste caso, a presença de elementos repetitivos 

não muda a singularidade fundamental do trabalho do projeto. 

 

Para Maximiano (2008) projetos são empreendimentos finitos que têm objetivos 

claramente definidos em função de um problema, oportunidade ou interesse de uma 

pessoa ou organização. Para Barcaui (2012), é um trabalho envolvendo um conjunto 

específico de requisitos e limitações de recursos. 

 

Concordando com estas afirmativas Kerzner (2011) afirma que projeto é um 

empreendimento com objetivo bem definido, que consome recursos e opera sob 

pressões de prazos, custos e qualidade. 

 

Segundo o PMI (2013), o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, 

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

seus requisitos. Na visão de Barcaui, et al (2012), o gerenciamento de projetos 

evoluiu com a humanidade com o passar dos tempos e que começou a receber 

atenção especial e maior formatação apenas no último século. 

 

Esta evolução do conceito de gestão de projetos é descrita por Kerzner (2006) como 

uma necessidade do aumento do tamanho e da complexidade dos projetos atuais. O 

que confirma sua própria afirmação de que “o ritmo rápido das mudanças, tanto em 

tecnologia quanto no mercado, criou enorme variedade de modelos 

organizacionais”, e isto impulsionou a evolução da Gestão de projetos. 

 

Segundo Possi, et al (2004), o gerenciamento de projetos é a realização de um 

projeto e sua missão ocorre através de três elementos básicos: habilidades técnicas, 

habilidades interpessoais e habilidades administrativas. 

 

Para Kerzner (2011), a gestão de projetos pode ser definida como o planejamento, a 

programação e o controle de uma série de tarefas integradas de forma a atingir seus 

objetivos com êxito, para benefício dos participantes do projeto. 

 

Com esta análise, para se ter sucesso no gerenciamento de projetos, Barcaui, et al 

(2012), consideram que um gerenciamento efetivo de projetos requer um claro 
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entendimento de onde a organização está posicionada, ou seja, onde ela se 

encontra e onde quer chegar. De acordo com Kerzner (2011) exige planejamento e 

coordenação extensivos, usando uma abordagem horizontal bem diferente da 

abordagem vertical que ocorria nas organizações tradicionais. 

 

De acordo com o IPMA – International Project Management Association (2005) o 

sucesso do gerenciamento de projetos é a apreciação dos resultados do 

gerenciamento de projetos pelas partes interessadas. O objetivo chave dos gestores 

de projeto, programas e portfólio é atingir o sucesso e evitar falhas em seus 

esforços. Esses gestores querem ter certeza que sabem qual o critério será 

considerado na determinação do sucesso ou do fracasso e como isso será avaliado. 

Definir esses critérios nitidamente e claramente é um grande requisito para o início 

dos esforços. Alcançar os objetivos dos projetos, programas ou portfólios ajustando 

as restrições é a definição total do sucesso.  

 

O objetivo do Gerenciamento de Projetos é alcançar controle adequado do projeto, 

de modo a assegurar sua conclusão no prazo e orçamento determinado, obtendo a 

qualidade estipulada como ressaltado em Menezes (2001). 

 

Segundo Valeriano (2001), a gestão por projetos presta-se, de forma excelente, para 

abreviar soluções para as várias e crescentes mudanças decorrentes da aplicação 

do gerenciamento estratégico, para encontrar soluções para problemas não 

rotineiros, de maior ou menor grau de duração, custos e complexidade. 

 

2.1.2 Programas e Gerenciamento de Programas 

 

Segundo o PMI (2013) um programa é um conjunto de projetos relacionados e 

gerenciados de modo coordenado, com o objetivo de obter benefícios e controles 

que não seriam alcançados se os mesmos fossem empreendidos individualmente. 

Um programa pode incluir elementos de trabalho que não estão relacionados ao 

escopo dos projetos, podendo um programa ser distinto a outros programas. A 

definição RCB (2005) não é muito diferente onde o “programa consiste em um 

conjunto de propostas especificas e inter-relacionadas (projetos ou tarefas 
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adicionais), que convergem para uma finalidade comum, seguindo uma determinada 

estratégia abrangente.” 

 

Programas são empreendimentos de longo prazo, normalmente constituídos de 

vários projetos que guardam entre si alguma afinidade, geralmente uma estratégia 

ou um objetivo maior. Os projetos são compostos por atividades que são um 

conjunto mínimo de esforços a partir dos quais é possível definir responsabilidades, 

alocar recursos e controlar custos de forma a gerenciar sua execução (Prikladinicky, 

2004, p. 54). 

 

Para Pellegrinelli (1997) apud Aritua et al. (2008) um programa é uma estrutura que 

agrupa projetos já existentes, ou define novos projetos, tendo o foco de todas as 

atividades num conjunto de objetivos maiores. Esses projetos são gerenciados de 

maneira coordenada para atingir objetivos que não seriam realizáveis caso fossem 

administrados independentemente. O aspecto de agrupamento e reforçado por 

Barcaui (2012) que define programa como sendo um conjunto de projetos que 

possuem um grau de inter-relação, isto é, projetos estes que são relacionados entre 

si. 

 

O PMI (2013) define gerenciamento de programas como o gerenciamento 

centralizado e coordenado de um programa para atingir os seus objetivos e 

benefícios estratégicos e se concentra nas interdependências do projeto, ajudando a 

determinar a melhor abordagem para gerenciá-los. 

 

Barcaui (2012), argumenta que “gerenciar programas é coordenar atividades e 

recursos dos projetos do programa de forma centralizada, com o objetivo de obter os 

benefícios estratégicos esperados pela organização”. O gerenciamento de programa 

tem a finalidade de conduzir estas inter-relações entre os projetos. 

 

Para Muto, et al (2008), para empreender programas, as organizações devem 

garantir o alinhamento aos objetivos estratégicos, a inclusão dos melhores 

investimentos e a disponibilidade dos melhores recursos nos projetos que o 

constitui. Uma vez que os programas são os meios da organização de alcançar seus 
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objetivos e metas, eles devem manter seu foco na entrega de benefícios que 

proverão à organização o cumprimento do seu planejamento estratégico. 

 

 

Figura 4 - Estrutura de um Programa 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

2.1.3 Portfólio e Gerenciamento de Portfólio 

 

Segundo PMI (2013) “portfólio refere-se a projetos, programas, subportfólios e 

operações gerenciados como um grupo para atingir objetivos estratégicos. Os 

projetos ou programas do portfólio podem não ser necessariamente 

interdependentes ou diretamente relacionados”. 

 

De acordo com Rabechini et al (2005), a gestão do portfólio é uma nova forma 

gerencial do mundo dos negócios e este gerenciamento deverá ser realizado de 

forma sistêmica, ou seja, tal que se transforme num processo dinâmico onde os 

projetos são constantemente alterados e revisados. 

 

O PMI (2013) define o gerenciamento de portfólios refere-se à gestão centralizada 

de um ou mais portfólios, por meio da identificação, priorização, autorização, 

gerenciamento e controle de projetos, programas e outros trabalhos relacionados, 

para garantir que os projetos e programas sejam avaliados, a fim de priorizar a 

alocação de recursos, e atingir os objetivos estratégicos da organização. 

 

As organizações gerenciam seu portfólio com base em metas específicas. Uma meta 

do gerenciamento de portfólio é maximizar seu valor, por meio do exame cuidadoso 

dos projetos e programas candidatos a inclusão no mesmo e da exclusão oportuna 

de projetos que não atendam aos objetivos estratégicos do portfólio. Outra meta está 
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em equilibrar o portfólio entre investimentos dedicados à inovação e à manutenção e 

para o uso eficiente dos recursos (PMI, 2013). Rabechini et al. (2005), resume o 

gerenciamento de portfólio em três objetivos: valor máximo ou máximo retorno; 

balanceamento de carteira de projetos e alinhamento estratégico.  

 

Kerzner (2011) afirma que “o gerenciamento do portfólio de projetos ajuda a 

determinar a exata combinação de projetos e o correto nível de investimento para 

cada projeto”. Significa, ainda, subsídio à tomada de decisão para que organização 

atinja suas metas e os objetivos estratégicos.  

 

Uma vez que o gerenciamento do portfólio requer alinhamento às estratégias da 

organização, deve ser constituído utilizando critérios de seleção e modelos de 

priorização dos projetos. Para Kerzner (2011), o gerenciamento do portfólio exige 

uma liderança forte, que reconheça os benefícios que esse processo pode gerar, 

pois possui papel fundamental na definição e comunicação claras das metas e 

objetivos do portfólio, assim como dos critérios utilizados para a seleção dos projetos 

que o comporão. 

 

2.1.4 Relacionamento entre portfólio, programas e projetos 

 

Segundo o PMI (2013) existe uma forte relação entre portfólio, programas e projetos: 

 

O relacionamento entre portfólios, programas e projetos é tal que um portfólio 

se refere a uma coleção de projetos, programas e operações gerenciados 

como um grupo para o alcance de objetivos estratégicos. Os programas são 

agrupados em um portfólio e englobam subprogramas, projetos ou outros 

trabalhos que são gerenciados de forma coordenada para apoiar o portfólio. Os 

projetos individuais que estão dentro ou fora do programa são de qualquer 

forma considerados parte de um portfólio. Embora os projetos ou programas do 

portfólio possam não ser necessariamente independentes ou diretamente 

relacionados, eles estão ligados ao plano estratégico da organização por meio 

do seu portfólio conforme ilustrado na figura 5. (PMI, 2013, p.5) 
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Figura 5 - Interações de gerenciamento de portfólio, programas e projetos 
Fonte: (PMI 2013, p.5)  

 

2.1.5 Relacionamento entre gerenciamento de portfólios, gerenciamento de 

programas e gerenciamento de projetos 

 

Segundo o PMI (2013) existem semelhanças e diferenças entre o gerenciamento de 

projetos, programas e portfólios. Eles diferem principalmente na maneira que cada 

contribui e está vinculado as estratégias e metas organizacionais: 

 

O Gerenciamento de portfólios se alinha com as estratégias organizacionais 

selecionando os programas ou projetos certos, priorizado o trabalho e 

proporcionando os recursos necessários, enquanto que o gerenciamento de 

programas harmoniza os componentes dos seus projetos e programasse 

controla as interdependências a fim de obter os benefícios especificados. O 
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gerenciamento de projetos desenvolve e implementa planos para o alcance de 

um escopo específico que é motivado pelos objetivos do programa ou portfólio 

a que está sujeito e, em última instância, às estratégias organizacionais. O 

Gerenciamento Organizacional de Projetos (GOP) promove a capacidade 

organizacional ligando os princípios e práticas do gerenciamento de projeto, 

programas e portfólios com facilitadores organizacionais (p.ex., práticas 

estruturais, culturais, tecnológicas e de recursos humanos) para apoia metas 

estratégicas. (PMI, 2013, p.9) 

O Quadro 1 mostra a comparação de perspectivas de projetos, programas e 

portfólios em várias dimensões no âmbito da organização. 

Quadro 1 - Visão Geral Comparativa de gerenciamento de projetos, gerenciamento de 
programas e gerenciamento de portfólios 

 

Fonte: (PMI, 2013, p. 8) 
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O IPMA (International Project Management Association) destaca no NCB (National 

Competence Baseline) as principais características e diferenças entre projeto, 

programa e portfólio: 

 

Figura 6 - Projeto, Programa e Portfólio – principais características e diferenças 
Fonte: RCB (2005) 

 

2.1.6  Múltiplos Projetos 

 

Tradicionalmente, a maior parte da literatura relativa à prática e à teoria do 

gerenciamento de projetos está relacionada a projetos individuais isolados. Segundo 

Morris (2007) o gerenciamento efetivo de projetos únicos não se faz suficiente nas 

organizações atuais. Todos os projetos, independentes ou inter-relacionados, 

tipicamente têm, cada um, um único e completo ciclo de vida. As diferentes datas de 

início e término ocasionam que projetos individuais dentro do portfólio ou do 

programa estejam em diferentes fases para o gerente de projetos planejar e 

executar ao mesmo tempo (Freitas, 2005).  

 

Como colocam Dye e Pennypacker (2000) é comum confundir ou caracterizar o 

gerenciamento de múltiplos projetos que compartilha recursos durante o seu ciclo de 

vida, com a gestão de portfólio, como alguns também chamam um programa de 

projetos relacionados de portfólio. O gerenciamento de múltiplos projetos é 

simplesmente o gerenciamento de vários projetos independentes com seus objetivos 

próprios que por necessidade são obrigados a compartilhar recursos, que podem 

estar ou não diretamente alinhados com a estratégia de investimento em longo 

prazo da organização.  
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Para Danilovic e Börjesson (2001) as características de organizações com múltiplos 

projetos é o andamento de vários projetos simultaneamente e que até certo ponto 

estão relacionados e interdependentes. As dependências que conectam entre si os 

diferentes projetos podem ser: tecnológicos, técnicos, de produto ou dependências 

encadeadas pelas entregas que serão feitas ao cliente. Ao mesmo tempo, pode 

haver projetos que são independentes, mas dividem recursos importantes com 

outros projetos, estes fatores criam uma teia de conexões com a estrutura em vários 

níveis, que é o ambiente de múltiplos projetos. 

 

De acordo com Danilovic e Börjesson (2001) no contexto das organizações de 

múltiplos projetos, são três os tipos de ambientes encontrados: 

• Ambiente de múltiplos projetos convergente: vários subprojetos, podendo ser 

projetos independentes ou um projeto principal que contenha subprojetos e o 

resultado é o produto completo;  

• Ambiente de múltiplos projetos divergente: vários projetos diferentes que 

compartilham a mesma plataforma, ou seja, os mesmos recursos, tecnologia 

e decisões de negócio. O foco principal neste ambiente é coordenar 

atividades de acordo com as relações identificadas;  

• Ambiente de múltiplos projetos paralelos: projetos diferentes que podem ser 

vistos como independentes na relação entre um e o outro, até mesmo quando 

compartilham certos recursos. O foco não está na produção, mas na gestão 

dos recursos dos projetos e tarefas, enquanto nos outros a produção é à base 

das características destes ambientes. 

 

No ambiente de múltiplos projetos cada gerente busca que seu projeto seja o de 

maior prioridade e assim demanda por uma grande quantidade de recursos que 

precisam migrar entre os projetos para atender a demanda. Esta transferência dos 

recursos entre as tarefas de diferentes projetos é chamada de multitarefa. Para 

eliminar as multitarefas é possível priorizar as entregas de maior para a de menor 

prioridade permitindo que projetos sejam entregues antes do prazo sem atrasar os 

demais projetos conforme destacados em Freitas (2005). 

 

Dye e Pennypacker (2000) ressaltam que na gestão de múltiplos projetos é preciso 

assegurar a compatibilidade entre os projetos simultaneamente e estas garantias de 
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compatibilidade acontecem com o alinhamento do portfólio, sendo esta uma tarefa 

complexa, pois requer a integração entre os recursos do projeto. 

 

Segundo Levine (2005) os executivos possuem a expectativa de que os projetos de 

sua organização alinhados as estratégias de negócio venham a apresentar um 

efetivo uso dos recursos escassos, possibilitando a entrega dos benefícios 

almejados no início do processo. Especialmente em um ambiente de projetos 

múltiplos, a falta de interação entre os projetos da organização e seus objetivos 

estratégicos, com um tratamento uniforme, implica em interferência no atendimento 

das metas organizacionais (Dye e Pennypacker, 2000, p.38). 

 

Gusmão (2007) destaca que o acompanhamento e controle de múltiplos projetos se 

dão através da união de um acompanhamento individual e um acompanhamento 

estratégico dos projetos, visando à racionalização e otimização do processo de 

gerenciamento destes, com base nos planejamentos e expectativas iniciais e 

levando em consideração a capacidade, custo, desempenho financeiro esperado e 

cronograma das atividades requeridas. 

 

2.1.7  Fases e ciclo de vida do projeto 

 

Segundo o PMI (2013) em função das incertezas que existem em um projeto e 

visando facilitar o gerenciamento e entender as dependências com outras unidades 

da organização, o projeto é dividido em fases. Coletivamente, as fases do projeto 

caracterizam o Ciclo de Vida do Projeto. A conclusão de uma fase é marcada pela 

performance do projeto e entregas, detecção e correção de erros. Esses pontos são 

chamados de Saídas de Fase, Portões ou Pontos de Conclusão. 

 

O PMI (2013) tipifica os seguintes ciclos de vida: 

 

Preditivo: é aquele que pode ser totalmente planejado de antemão. 

 

Interativo e Incremental: cujas fases, chamadas iterações, repetem 

intencionalmente uma ou mais atividades do projeto à medida que o entendimento 

da equipe de projeto em relação ao seu objetivo final aumenta. 
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Adaptativo: pretende dar uma resposta a um número muito elevado de mudanças e 

um envolvimento contínuo dos “stakeholders”. O Ciclo de Vida adaptativo é também 

chamado de orientado a mudanças e métodos ágeis. 

 

 

Fonte: (PMI, 2013, p. 39) 

 

Analisando o gráfico da figura 7, nas fases de Iniciação e Planejamento temos a 

estruturação inicial do projeto e sua equipe. A fase de Implantação pode ser dividida 

em crescimento, maturidade e declínio. Observe que a fase de implantação exige 

muitas horas de dedicação e o mais alto nível de custo e pessoal do projeto. A fase 

de Encerramento corresponde à desmobilização e liberação de pessoas e recursos. 

Perceba também que no encerramento do projeto nós temos a diminuição do nível 

de custo e pessoal e do tempo de dedicação, pois o projeto está chegando ao final. 

 

2.1.8 Projetos e atividades de rotina 

 

Projeto e atividades de rotina possuem diferenças e similaridades, sendo 

desenvolvidos concorrentemente dentro das diversas organizações. Os dois 

possuem em comum o fato de que são executados por pessoas, e, portanto, quando 

alguma coisa dá errado, seja numa rotina ou num projeto, a culpa é sempre de 

alguém e não de algo! 

 

Figura 7 - Níveis típicos de custos e pessoa em toda e estrutura genérica de um ciclo de 
vida de um projeto 
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Além disto, ambos possuem recursos limitados e definidos em algum momento 

passado. A necessidade de recursos adicionais, em geral é vista com reserva, e 

sempre precisa ser devidamente justificada e negociada. 

 

Porém, enquanto uma rotina se repete ao longo do tempo, passando por 

reprogramações periódicas, projetos possuem sempre o sabor da novidade e, 

quando dão certo, geram algo único, que não existia antes. Costumamos dizer que a 

operação paga as nossas contas de hoje, enquanto que projetos irão pagar as 

nossas contas no futuro. Uma organização ou pessoa que não desenvolve projetos 

corre o risco de estagnar e tornar-se obsoleta.  

 

Podemos dizer então que há semelhanças entre projeto e rotina: 

 

• Envolvem pessoas na sua execução; 

• Possuem recursos limitados; 

• Demandam planejamento, execução e controle. 

 

E também há diferenças: 

 

Projeto: 

• Temporário; 

• Um início e um fim (termina quando atinge os objetivos) ; 

• Constrói algo único. 

Rotina: 

• Permanente; 

• O fim é imprevisível (reprogramado quando se atinge os objetivos) ; 

• Atividade repetitiva. 

 

2.1.9 Partes Interessadas  

 

Como projetos são desenvolvidos por pessoas e para pessoas, torna-se importante 

abordar os conceitos de partes interessadas do inglês “stakeholders”. Para efeito 

desta pesquisa, serão utilizados tanto partes interessadas quanto “stakeholders” por 
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ser um conceito bem consolidado entre as organizações. Segundo o PMI (2013) 

partes interessadas:  

 

São indivíduos, grupos ou organizações que podem afetar, serem afetados ou 

terem a percepção de serem afetados, por uma decisão, atividade ou resultado 

de um projeto. Podem estar ativamente envolvidos no projeto ou ter interesses 

que possam ser positivas ou negativamente afetados pela execução ou 

conclusão do mesmo. 

A figura 8 apresenta alguns exemplos de partes interessadas em um projeto ou 

programa:  

 

 

Figura 8 - Exemplos de partes interessadas 
Fonte: Adaptado pelo autor (PMI, 2013, p.31) 

 

Segundo o PMI (2013) o fracasso ou sucesso de um projeto está diretamente 

relacionado ao gerenciamento adequado de suas partes interessadas ou 

“stakeholders”. Sendo assim, um dos principais fatores críticos de sucesso de 

projeto envolvem a identificação, planejamento, gerenciamento e controle das partes 

interessadas do projeto. Face a esta importância, o PMI estabeleceu em sua quinta 

edição do Guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge), lançada em 

2013, uma área especifica abordando 4 processos para gerenciamento das partes 

interessadas. O Quadro 2 apresenta alguns exemplos de partes com seus 

respectivos papeis no projeto baseado em PMI (2013) e na experiência do autor da 

pesquisa. 
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Quadro 2 – Exemplos de Partes Interessadas 

 

Parte 

Interessada 

 

 

Descrição 

 

Papel no Projeto ou Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocinador 

O Patrocinador ou Sponsor é quem 

“banca” o projeto. Pode haver um 

Patrocinador financeiro e outro político, 

ou podem ser a mesma pessoa. Às 

vezes também é chamado de “dono” ou 

“iniciador” do projeto. 

 

O Patrocinador político dá suporte ao 

Gerente de Projetos e, se for da alta 

gerência da mesma organização, 

interfere quando necessário 

 Geralmente faz parte do nível executivo mais alto 
da organização executora do projeto. 

 Tem como principal função, além de garantir 
recursos e fundos para o projeto, assegurar que o 
cliente do projeto receba de forma correta e 
apropriadas informações sobre o andamento do 
projeto. 

 É responsável por resolver conflitos do projeto cuja 
solução esteja fora do alcance da equipe e da 
estrutura da área de projetos. 

 

 

 

 

Gerente do 

Projeto 

É o Responsável pelo sucesso ou 

fracasso do projeto e necessita ter um 

perfil de empreendedor. Tem deveres e 

responsabilidades, mas não é o dono 

do projeto devendo ser principalmente 

facilitador e integrador. Algumas 

habilidades são essencialmente críticas 

para um gerente de projeto: Liderança, 

comunicação, negociação, entre 

outras. 

 Coordenar e integrar atividades entre diversas 
unidades funcionais. 

 Manter o equilíbrio entre as funções técnicas e 
gerenciais do projeto. 

 Trabalhar com as restrições impostas em busca 
dos objetivos definidos para o projeto. 

 Gerenciar as comunicações para satisfazer 
necessidades, expectativas e requisitos das partes 
interessadas do projeto. 

 

 

 

Gerentes 

Funcionais 

Responsável para disponibilidade de 

recursos para o projeto especialmente 

em organizações matriciais 

 O gerente do projeto define o que (escopo), quando 
(prazo) e por quanto (custo). 

 O gerente funcional define como (execução do 
escopo). 

 Ambos precisam negociar quem (recursos 
humanos), e estar de acordo que com o que for 
definido no plano sobre execução das tarefas.  

 

 

 

Cliente 

A pessoa ou organização que utilizará 

o produto, serviço ou resultado do 

projeto 

 O cliente é responsável por definir os objetivos do 
projeto (que devem ser capturados pela equipe de 
gerenciamento e considerados como base para o 
planejamento do projeto), geralmente com foco na 
definição das entregas esperadas para o projeto. 

 Um cliente pode ser interno (pertence à mesma 
organização executora do projeto) ou externo. 

 O relacionamento da equipe do projeto com um 
cliente externo exige um maior grau de formalismo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.1.10 Escritório de gerenciamento de projetos 

 

O fato das organizações reconhecerem a importância de se gerenciar bem projetos, 

não é suficiente para garantir o sucesso dos mesmos. A realidade das organizações 
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é de um ambiente multiprojeto, no qual empreendimentos simultâneos são 

implementados por todas as áreas da organização. Diante deste desafio as 

organizações buscam estruturar um corpo ou entidade organizacional, à qual são 

atribuídas várias responsabilidades ao gerenciamento centralizado e coordenado 

dos projetos sob seu domínio chamado de Escritório de Gerenciamento de Projetos. 

 

Segundo PMI 2013 um escritório de gerenciamento de projetos (EGP, ou em inglês 

PMO – Project Management Office): 

 

É uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança 

relacionados a projetos, e facilita o compartilhamento de recursos, 

metodologias, ferramentas e técnicas. As responsabilidades de um PMO 

podem ser várias, desde o fornecimento de funções de apoio ao gerenciamento 

de projeto até a responsabilidade real pelo gerenciamento direto de um ou mais 

projetos. (PMI, 2013, p. 34) 

O PMO então pode ser qualquer estrutura (área, departamento, gerência, 

coordenação, pessoa, equipe) que tenha como objetivo integrar e apoiar as 

atividades de Gerenciamento de Projetos de uma organização, de acordo com as 

suas metas, estratégias, prioridades e recursos sendo necessário para aumentar as 

chances de sucessos do gerenciamento de projetos conforme demonstrado pela 

Figura 9. 

 

Figura 9 - Porque o PMO se torna necessário 
Fonte: Adaptado de BARCAUI (2012) 
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O conceito de PMO é relativamente novo para as organizações brasileiras, conforme 

demonstrado pela pesquisa PMO Brasil (2014). Somente 10% das organizações 

pesquisadas, de uma amostra de cerca de 600 empresas de vários portes e 

segmentos, possuem um PMO com mais de 10 anos, conforme demonstra a Figura 

10. 

 

Figura 10 - Tempo de Existência do PMO 
Fonte: Pesquisa PMO Brasil (2014). Disponível em http://www.pmoalliance.org/ 

 

A mesma pesquisa do grupo PMO Brasil associa o tempo de existência do PMO e 

reconhecimento de seu valor pela organização, demonstrando uma clara associação 

de maturidade e tempo de vida para o maior reconhecimento conforme demonstrado 

na Figura 11. 

 

Figura 11 - Tempo de existência do PMO e reconhecimento pela organização 
Fonte: Pesquisa PMO Brasil (2014). Disponível em http://www.pmoalliance.org/ 
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Segundo Barcaui et al (2012) vários autores tentam agrupar, tipificar e definir os 

vários formatos de PMO existentes, surgindo termos como:  Project Support Office 

(PSO), Single Control Project Office, Business Unit Project Office, Corporate PMO, 

Strategic PMO, Center of Excelence que se multiplicam na literatura. Porém, existe 

um ponto em comum em todas as abordagens: de um lado, temos o PMO como 

apoio operacional aos projetos da organização, e do outro, temos o PMO como 

apoio estratégico, interagindo com a alta administração. Entre um e outro, podemos 

ter uma infinidade de variações, customizadas para as necessidades de cada 

organização. 

 

Para termos entendimento dos tipos de PMO desta pesquisa, iremos considerar três 

níveis hierárquicos de PMO, conforme apresentado na Figura 12. 

 

 

Figura 12 - Tipos de PMO 
Fonte: Adaptado de Barcaui et al (2012) 

 
 

2.1.11 Governança em Gerenciamento de Projetos 

  

2.1.11.1 Governança Corporativa 

 

O alinhamento entre o planejamento estratégico e os esforços de gerenciamento de 

projeto, são essencial na atual conjuntura para o sucesso das organizações. Barcaui 

et al (2012) ressalta que a governança de projetos e parte da governança 

corporativa é conceituada pelo autor como o “conjunto de processo, costumes, 
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políticas, leis, regulamente e instituições que regulam a maneira como uma empresa 

é dirigida, administrada ou controlada.” O termo inclui também o estudo sobre as 

relações entre os diversos atores envolvidos e os objetivos pelos quais a empresa 

se orienta. 

 

Oliveira (2015) descreve os valores da governança corporativa: 

 

“Fairness” – senso de justiça, equidade no tratamento dos acionistas. Respeito 
aos direitos dos minoritários, por participação equânime com a dos majoritários, 
tanto no aumento da riqueza corporativa quanto nos resultados das operações, 
quanto ainda na presença ativa nas assembleias gerais. 
 
“Disclosure” – transparências das informações, especialmente das de alta 
relevância, que impactam os negócios e que envolvem resultados, 
oportunidades e riscos. 
 
“Accountability” – prestação responsável de contas, fundamentada nas 
melhores práticas contábeis e de auditoria. 
 
“Compliance” – conformidade no cumprimento de normas reguladoras 
expressa nos estatutos sociais, nos regimentos internos e nas instituições 
legais do país. 
 

Oliveira (2015) ainda ressalta que: 

 

Mais do que nos conceitos, esses valores estão expressos nos códigos de 

boas práticas, que estabelecem critérios fundamentais na conduta ética que 

deve estar presente no exercício das funções e das responsabilidades dos 

órgãos que exercem a governança das companhias. (Oliveira, 2015) 

 

 

2.1.11.2 Governança em Projetos 

 

Barcui et al (2012) ressalta que a governança do gerenciamento de projetos está 

inserida nas áreas da governança corporativa relacionada as atividades do projeto 

conforme demonstrado pela Figura 13. 

 

A governança efetiva do gerenciamento de projetos busca assegurar que o 

portfólio de projetos está alinhado aos objetivos estratégicos da organização, é 
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entregue eficientemente e é sustentável. A governança do gerenciamento de 

projetos suporta também que todas as partes interessadas sejam providas das 

informações relevantes e confiáveis no momento certo. (Barcaui et al, 2012, p. 

476) 

 

Figura 13 - Governança do gerenciamento de projetos 
Fonte: Association for Project Management - APM (2004) 

 

Xavier (2009) destaca que a governança se concentra em quem toma as decisões 

(direitos de decisão e estruturas de autoridade), na forma como as decisões são 

tomadas (processos / procedimentos), e nos facilitadores de colaboração (confiança, 

flexibilidade e controles comportamentais), definindo assim o framework de 

governança no âmbito do qual as decisões são tomadas e os tomadores de decisão 

são responsabilizados. Xavier (2009) destaca que a sistematização do 

gerenciamento de projetos, programas e portfólio é formada por processos, pessoas 

e tecnologia, com a governança sendo a responsável pela sua definição e pelo 

funcionamento integrado de três dimensões apresentadas na Figura 14.  

 

 

Figura 14 - Dimensões da governança em projetos 
Fonte: XAVIER (2009) 
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A APM - Association for Project Management desenvolveu um guia para governança 

de projetos, o “Directing Change: A Guide to Governance of Project Management” 

(APM, 2005). Trata-se de um trabalho pioneiro sobre o assunto elaborado com base 

na definição da OCDE – Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico, de governança, que define governança de gerenciamento de projetos 

como sendo a parte da organização em que governança corporativa e de projetos se 

sobrepõem. O guia da APM sugere 11 princípios de boa governança no 

gerenciamento de projetos adaptados em Siqueira et al 2006: 

 

1. A diretoria da organização deve assumir a responsabilidade total da 
governança dos projetos. 
 

2. Definir claramente papéis, responsabilidades e critérios de desempenho 
para projetos, programas e também portfólios. 
 

3. Os critérios de governança, suportados por métodos e controles 
apropriados, devem ser aplicados durante todo o ciclo de vida dos projetos. 
 

4. Membros dos comitês de autorização - delegated authorization bodies - 
devem ter representação suficiente, autoridade, competência e recursos 
para tomar decisões pelas quais sejam responsáveis. Comitês de 
autorização normalmente incluem Steering Committees de programas ou 
projetos, patrocinador-sponsor, proprietário, administrador e gerente de 
projeto; Comitê de seleção de portfólio 
 

5. Os projetos têm um plano aprovado contendo pontos de autorização no 
qual o caso de negócio e analisado e aprovado. Decisões tomadas em 
pontos de autorização são registradas e comunicadas.  
 

6. A justificativa econômica do projeto, business case, deve ter o suporte de 
dados concretos e realistas para gerar uma base confiável nas tomadas de 
decisões de autorização dos projetos. 
 

7. Os projetos possuem um plano contendo os pontos de autorização 
definidos, no qual o business case será revisado e aprovado. As decisões 
tomadas nas autorizações são registradas e comunicadas.  
 

8. Indicadores-chave de desempenho (Key Performance Indicators - KPI) 
devem estar claramente definidos para relatar adequadamente o progresso 
do projeto bem como avaliar riscos e potenciais problemas. 
 

9. A diretoria e seus agentes nos projetos decidem quando auditorias 
independentes de projetos são necessárias e as executam conforme 
demanda. 
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10. Stakeholders dos projetos estão envolvidos em nível apropriado à sua 
importância de tal forma que promovam confiança e cooperação. 

11. A organização deve fomentar uma cultura de melhoria contínua que 
possibilite discussão franca e divulgação de informações dos projetos.  
  
 

Barcaui (2012) adaptou a definição de governança corporativa a projetos:  

 
A governança de um projeto envolve um conjunto de relacionamentos entre o 
gerenciamento de projetos, os seus patrocinadores (conselho executivo), os 
donos 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 também como o desempenho será monitorado. 
Barcaui (2012, p. 312) 

 

Segundo PMI (2013) a governança de um projeto: 

 

É uma função de supervisão que está alinhada com o modelo de governança 
da organização e que engloba o ciclo de vida do projeto. A estrutura de 
governança do projeto dá ao gerenciamento de projetos e à equipe, a estrutura, 
processos, modelos de tomadas de decisões e ferramentas para gerenciar o 
projeto, ao mesmo tempo apoiando e controlando o projeto a fim de obter uma 
entrega bem-sucedida. A governança de projeto é um elemento essencial de 
qualquer projeto, especialmente dos projetos complexos e arriscados. Ela 
fornece um método abrangente e consistente de controlar o projeto garantindo 
seu sucesso através da definição, documentação e comunicação de práticas 
confiáveis e repetíveis do projeto. Ela inclui uma estrutura para tomada de 
decisões relativas ao projeto, define papeis, responsabilidades e obrigação de 
prestação de contas para o sucesso do projeto, e determina a eficácia do 
gerente de projetos. A governança do projeto é definida para se adequar ao 
contexto mais amplo do portfólio, programa ou organização que o patrocina, 
mas é separada da governança organizacional. (PMI,2013) 

 
 
O PMI (2013) destaca papel fundamental do PMO na governança do projeto. “A 

governança do projeto envolve as partes interessadas assim como políticas, 

procedimentos e padrões documentados, responsabilidades e autoridades”. O PMI 

(2013) descreve os elementos de uma estrutura de governança de projetos que 

possuem um forte alinhamento com os princípios da APM: 

 

 Critérios de sucesso e da aceitação das entregas do projeto; 

 Processo de identificação, encaminhamento e resolução das questões que 
surgem durante o projeto; 

 Relação entre a equipe do projeto, os grupos organizacionais e as partes 
interessadas externas; 
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 Organograma do projeto que identifica os papéis do projeto; 

 Processos e procedimentos para comunicação das informações; 

 Processos decisórios do projeto; 

 Diretrizes para o alinhamento da governança do projeto com a estratégia 
organizacional; 

 Abordagem do ciclo de vida do projeto; 

 Processo para revisões de “Marcos” ou de “fases”; 

 Processos para a análise e aprovação das mudanças no orçamento, 
escopo, qualidade e cronograma que estão além da autoridade do gerente 
de projetos;  

 Processo para alinhar as partes interessadas internas com os requisitos do 
processo do projeto. 

 

O PMI lançou em janeiro de 2016 o Guia Prático “Governança de Projetos, 

Programas e Portfólios”2. Este guia descreve os elementos da governança em 

projetos conforme apresentado na Figura 15: 

 

Figura 15 - Elementos da Governança 
Fonte: Guia Prático “Governança de Projetos, Programas e Portfólios” disponível em 
http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards/~/media/PDF/learning/portfolio-program-project-
governance-practice-guide.ashx. 

 

Segundo PMI (2013) a governança de projetos difere do gerenciamento de projetos 

em vários aspectos conforme também ressaltado no recente Guia Prático 

                                            

2 Disponível em http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards/~/media/PDF/learning/portfolio-

program-project-governance-practice-guide.ashx. 
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“Governança de Projetos, Programas e Portfólios”. O Quadro 3 descreve alguns 

exemplos das diferenças entre governança e gerenciamento. 

 

Quadro 3- Exemplo de diferenças entre governança e gerenciamento 

 

Fonte: Xavier (2016) 

 

2.2 Metodologias de Gerenciamento de Projetos e Programas 

 

2.2.1 Conceito de Metodologia 

 

Segundo o PMI (2013), “Metodologia é um sistema de práticas, técnicas, 

procedimentos e regras usado pelas pessoas que trabalham em uma disciplina”. 

Portanto podemos dizer que Metodologias de Gestão de Projetos são sistemas de 

práticas, técnicas, procedimentos e regras usadas pelas pessoas que trabalham em 

um Projeto.  

 

A metodologia a ser aplicada em uma determinada empresa para gerenciamento do 

projeto depende do grau de maturidade da mesma no que diz respeito à gestão de 

projetos e o tipo de projeto que será realizado. 
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Desenvolver uma metodologia-padrão de gestão de projetos não é tarefa fácil 
para qualquer empresa. Nas empresas com projetos de curto e médio prazo, 
estes sistemas formais podem não ser apropriados, nem os mais vantajosos 
quanto à relação custo-benefício. Entretanto, para empresas com projetos de 
grandes proporções ou que estejam em andamento, o desenvolvimento de um 
sistema de gestão de projetos viável torna-se imperativo. (Kerzner, 2006, p. 
104) 

 

Em complementar Xavier et al (2009) destacam que: 

O fato de adotarmos uma metodologia não quer dizer que ela deva ser 
totalmente empregada em todos os projetos da organização. Dependendo da 
tipicidade e complexidade do projeto, devem estar claros para o gerente de 
projeto quais documentos de metodologia devem ser elaborados. (Xavier, 
2009)  

 

Com base nessas informações, fica explícito que deve ser elaborada ou adotada 

uma metodologia para cada tipo de projeto levando em conta sua complexidade, 

porém, existem fatores comuns em diversos tipos de projetos que são responsáveis 

pelo sucesso dos mesmos. 

 

Segundo Kerzner (2011), esses fatores são: 

 Uma metodologia bem configurada 

 Um conjunto definido de objetos 

 Expectativas bem compreendidas 

 Definição completa do problema. 

 

Ganatra (2011) afirma que uma metodologia de gerenciamento de projetos pode ser 

representada como um quebra-cabeça de seis peças, de acordo com a Figura 16. 



45 

 

Figura 16 - Os componentes de uma metodologia de gerenciamento de projetos 
Fonte: Ganatra (2011) 

Padrões Organizacionais denotam os princípios adotados e formulados por uma 

organização para todas as suas ações, comportamentos e resultados. Demonstra-se 

aí, a ética e os valores da entidade, o que será refletido em sua política, 

procedimentos e atitudes. 

 

Os procedimentos são compostos por uma série definida de ações, atividades ou 

operações utilizadas para realizar uma tarefa específica, com um objetivo 

claramente definido. Eles são definidos para que tenhamos os mesmos desejados 

ou esperados, resultados. 

 

Os modelos são documentos padrão que contêm leiautes e estilos que atuam como 

guias de documentos para preparar e compartilhar conteúdo relevante em um 

formato específico. Ajudam na articulação e na implementação de processos, 

portanto colaboram eventualmente para garantir certo nível de qualidade das 

entregas e resultados do projeto. 

 

Papéis e estruturas representam um dos componentes mais importantes de uma 

metodologia. Um papel pode ser percebido como um conjunto de ações ou 

comportamentos esperados; autoridades de um indivíduo ou grupo de indivíduos em 

um contexto organizacional. Precisa ser definido de forma não ambígua, com 

identificação clara das tarefas, responsabilidades, autoridades. As estruturas podem 
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ser definidas em termos de composições de equipe, conselhos, comissões, grupos 

de ação, da forma que for útil para o gerenciamento de um projeto. 

 

O aspecto mais essencial do gerenciamento de projetos é a comunicação em suas 

diversas formas, ao longo do ciclo de vida do projeto. Uma metodologia de 

gerenciamento de projetos deve identificar claramente e aproveitar o uso de vários 

canais de colaboração para promover agilidade e clareza na comunicação e nas 

dinâmicas interpessoais que são vitais para os processos de gerenciamento de 

projetos. 

 

Finalmente, as ferramentas, que, no contexto de gerenciamento de projetos, são 

programas de software, aplicações, dispositivos e até mesmo os processos e 

padrões que podem ser utilizados para desenvolver eficientemente e entregar de 

forma eficaz um serviço, uma entrega ou um resultado em qualquer uma das 

atividades do projeto. 

 

Segundo Xavier et al (2009) a implantação de uma metodologia de gerenciamento 

de projetos deve ter o objetivo maior de melhorar a maturidade da organização no 

gerenciamento de seus projetos. Para que essa implantação seja bem-sucedida, é 

fundamental: 

 

• Patrocínio: ter uma pessoa da organização, com poder de decisão e de 

mando, que compre a ideia e dê suporte à implantação; 

• Planejamento: como todo projeto, deve ser planejada a forma como a 

implantação ocorrerá. Não adianta querer galgar um salto muito alto de 

maturidade em gerenciamento da noite para o dia. O ideal é que se 

estabeleçam metas mensuráveis, dividindo-se o projeto de implantação em 

fases ou etapas; 

• Controle: o desempenho e os resultados devem ser controlados, e esse 

controle tem de estar previsto no planejamento e deve ser executado no 

decorrer do projeto; 
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• Gestão de Mudança: todo novo processo na empresa mexe com as pessoas 

e, se necessário, com a estrutura funcional. Essa mudança deve ser 

gerenciada, em função de ser um fator crítico para o sucesso do projeto. 

 

Paiva (2007) destaca alguns aspectos importantes na Figura 17 que afetam a 

criação da metodologia.  

 

Figura 17 - Fatores que afetam criação da metodologia 
Fonte: http://ogerente.com/stakeholder/2007/03/29/pmbok_nao_e_metodologia/ 

 

Paiva (2007) ainda ressalta algumas perguntas que os responsáveis pela criação da 

metodologia devem responder, para garantir que a metodologia agrega valor para a 

organização: 

 Estou colocando a dose certa de controle no projeto? Não há excesso de 

burocracia? 

 Esta metodologia se adapta à realidade dos processos da organização? 

 Esta metodologia será suportada pela liderança da empresa? 

 Será possível medir claramente a evolução do projeto com esta metodologia? 

 As práticas e requerimentos específicos de minha indústria são suportados 

por esta metodologia? 

 

2.2.2 Desafios de Implantação de Metodologias de Gestão de Projetos 

 

A implantação de uma metodologia de gestão de projetos é tratada por muitos como 

solução para os problemas nos projetos da empresa. Porém para que esse 

resultado realmente seja alcançado, é importante saber que existem barreiras 
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importantes que devem ser ultrapassadas, como mudanças nos processos e na 

cultura organizacional da empresa. 

 

Segundo Kerzner (2011) não é garantia de sucesso o simples fato de uma 

organização seguir uma metodologia de gestão de projetos. O mais importante é 

entender o que empresa espera ganhar com a implantação da metodologia, para 

então definir a metodologia que será utilizada. O sucesso estará no desenvolvimento 

de uma metodologia que se adeque à realidade da empresa.  

 

Kerzner (2011) ainda afirma que grande parte das dificuldades das organizações na 

implantação de metodologias de gestão de projetos ocorre devido à utilização de 

metodologias não adequadas. Ele cita ainda, que a utilização de uma metodologia 

correta, adequada para organização, além de melhorar o desempenho durante a 

execução do projeto, aumenta a confiança dos clientes. 

 

De acordo com Ramos (2011) outro fator importante para sucesso na implantação 

de uma metodologia de gestão de projetos, é observar o funcionamento atual da 

empresa. Na maioria das vezes as empresas já possuem um processo em uso, e já 

sabem o que fazer com os recursos, porém, devido ao fato de não existir uma 

formalização, cada um executa as coisas do seu modo. O mapeamento dessas 

informações é essencial para o sucesso na implantação de uma metodologia de 

gestão de projetos na empresa, e certamente irá diminuir a resistência à sua adoção 

pelos colaboradores, uma vez que grande parte dos procedimentos normalmente já 

é executada no cotidiano. 

 

Kerzner (2011) ressalta que a empresa possui várias formas de implementar uma 

metodologia de gestão de projetos. A terceirização pode ser uma boa opção, pois 

algumas empresas possuem padrões que podem ser utilizados como base, porém, é 

vantajoso somente se a metodologia tiver flexibilidade de ser alterada. A contratação 

de consultores é outra possibilidade, porém, pode ser mais trabalhosa e demorada, 

visto que o mesmo terá que compreender toda a cultura da empresa, e isso pode 

gerar um custo alto. Outra possibilidade é o desenvolvimento da metodologia pela 

própria empresa. Para ele, as empresas que desenvolvem internamente sua própria 

metodologia parecem ter maior sucesso. 
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A implantação de uma metodologia de gestão de projetos em uma empresa pode 

ser bastante simples segundo Kerzner (2011). A simples presença dos fundamentos 

abaixo pode proporcionar um bom resultado em um período relativamente curto. São 

eles: 

• Reconhecimento por parte da alta administração da importância da 

metodologia; 

• Clareza nos processos e apoio do nível executivo; 

• Criação de uma organização, subordinada a alta administração, com o foco 

na implantação da metodologia; 

• Metodologia fundamentada em boas práticas de gestão disseminadas. 

 

Nos próximos tópicos descreveremos algumas das principais práticas e/ou 

metodologias utilizadas para o desenvolvimento de projetos de produtos e serviços, 

pesquisadas pelo autor. Ao final da exposição será estabelecido um quadro 

comparativo destas práticas e metodologias, para posterior correlação com a 

organização estudada na pesquisa.  

 

2.2.3 O APQP (Advanced Product Quality Planning) – Planejamento Avançado 

da Qualidade 

 

Surgido no início da década de 90, o APQP – Planejamento Avançado da Qualidade 

do Produto – é um modelo estruturado que define ações necessárias para o 

desenvolvimento de novos produtos na indústria automotiva de acordo com os 

requisitos da norma ISO/TS 16949.  

 

O conceito APQP (Advanced Product Quality Planning) teve sua origem nos Estados 

Unidos, por meio da General Motors, Ford e Chrysler, na tentativa de padronizar os 

sistemas de qualidade das empresas montadoras, pois a existência de inúmeras 

normas gerava, para os fornecedores, esforços desnecessários para atender a todos 

os requisitos. Muitas vezes, duas normas exigiam praticamente o mesmo 

documento, porém com diferente formatação. Em outros casos algumas empresas 

exigiam procedimentos extremamente burocráticos sendo que outras já utilizavam 

soluções mais eficientes. O APQP é um manual da qualidade respondendo aos 
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requisitos de certificação e as referências do sistema da qualidade QS-9000, ou 

seja, o APQP oferece um método de trabalho para que os fornecedores cumpram as 

exigências do planejamento avançado da qualidade do produto. 

 

O APQP orienta para que todos os passos necessários durante o planejamento 

sejam dados com o objetivo de que o novo produto/processo seja lançado com o 

mínimo de problemas, fazendo com que os gastos com modificações sejam 

menores, e que estes, quando necessário, sejam identificados o mais cedo possível 

e possam ser mais facilmente implementados, evitando problemas posteriores ao 

lançamento do produto (Abraham, 1998, p. 13).  

 

Segundo Abraham (1998) o manual APQP oferece a seguinte orientação aos 

fornecedores automotivos: 

 

• Planejamento e definição de programa; 

• Especificação das atividades de projeto e desenvolvimento do produto; 

• Especificação das atividades de projeto e desenvolvimento do processo; 

• Validação do produto e do processo; 

• Retroalimentação, avaliação e ação corretiva;  

• Metodologia do plano de controle visando auxiliar a produção. 

 

Abraham (1998) descreve as ferramentas, técnicas e atividades descritas no manual 

do APQP da QS 9000, que são discriminadas em sequência lógica, baseada em 

cinco fases de planejamento: 

• Fase 1: Planejamento e definição do programa 

• Fase 2: Projeto e desenvolvimento do produto 

• Fase 3: Projeto e desenvolvimento do processo 

• Fase 4: Validação do produto e do processo 

• Fase 5: Retroalimentação, avaliação e ação corretiva 

 

O processo de desenvolvimento de produtos obedece às etapas definidas na Figura 

18. 
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Figura 18 - Etapas do processo de desenvolvimento de produtos. 
Fonte: IQA (2008).  

 

O projeto de produtos, para quem quer se manter competitivo, não deve ser 

desenvolvido como atividade intuitiva, empírica e de tentativa e erro, mas deve ser 

desenvolvido apoiado em métodos sistêmicos com forte embasamento científico. A 

norma QS 9000 (Quality System 9000), em seu manual de referência, orienta o uso 

de um método sistêmico, ilustrado na Figura 19. 

 

Figura 19 - Ciclo de Planejamento da Qualidade 
Fonte: Manual PPAP e APQP AIAG (2000) 
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A utilização de método sistêmico no processo de desenvolvimento de produtos 

permite direcionar os recursos para satisfazer os clientes, oferecer um produto de 

qualidade dentro do prazo a custo competitivo, e reduzir o desperdício normalmente 

gerado por alterações tardias, erros, diversidade desnecessária de produtos, 

excessiva complexidade do produto e burocracia. A repetitividade do processo de 

desenvolvimento de produtos tem maior probabilidade de ser concretizada, se existir 

um padrão de sistema. Entende-se por padrão de sistema a descrição das etapas do 

processo de desenvolvimento de produtos, as técnicas a serem utilizadas e os 

setores envolvidos, ou seja, o estabelecimento do método, das técnicas e do nível 

de autoridade e responsabilidade. 

 

2.2.3.1 Elementos Fundamentais do APQP 

 

Dentre outros objetivos almejados com a utilização do APQP, destacam-se: ter um 

melhor direcionamento de recursos de projeto; identificar possíveis problemas e 

eventuais mudanças de projeto nas etapas iniciais; identificar itens críticos a serem 

controlados e eliminar práticas desnecessárias para o processo de produção. Miguel 

e Miguel e Gonzalez (2000) fazem uma síntese destes objetivos do APQP em: 

atender de maneira eficaz as expectativas do cliente quanto aos prazos e à 

qualidade do produto. O APQP é suportado por alguns pilares, sem os quais não há 

sentido utilizá-lo: 

 

1. O APQP utiliza uma equipe multifuncional para que se obtenha máximo 

ganho com relação às experiências, conhecimentos, lições aprendidas, 

restrições e políticas a serem utilizadas no desenvolvimento de um novo 

produto ou processo para a organização; 

 

2. O APQP precisa de um método estruturado de análise, resolução de 

problemas e retroalimentação das informações. Planejar, realizar, estudar e 

agir, são as quatro fases recomendadas pelo manual do APQP, demonstrado 

na Figura 23. O conceito pode ser enriquecido através da espiral de projeto. 

Conforme Kaminski (2000) os projetos não se desenvolvem de forma linear, 

com cada etapa sendo detalhada completamente antes de se passar para a 

seguinte. O projeto é mais bem definido através da espiral de projeto na qual 
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cada volta representa um maior refinamento das definições e conceitos até 

convergir para a configuração final do sistema. 

 

3. O APQP é baseado na Engenharia Simultânea (ES): as pressões do mercado 

por desenvolvimentos mais rápidos, de menor custo, com maior qualidade e 

flexibilidade e que promovam a satisfação do cliente exigem que a ES seja 

utilizada no processo de APQP de forma a integrar todas as capacidades 

técnicas e administrativas da organização e da própria cadeia de 

fornecimento, incluindo fornecedores e clientes, para obtenção das metas do 

projeto. A ES é uma abordagem sistemática para o desenvolvimento 

integrado e paralelo do projeto de um produto e dos processos relacionados, 

incluindo manufatura e suporte. Essa abordagem procura fazer com que as 

pessoas envolvidas com o desenvolvimento considerem, desde o início, todos 

os elementos do ciclo de vida do produto, da concepção ao descarte, 

incluindo qualidade, custos, prazos e requisitos dos clientes. Hartley (1998) 

afirma que a ES só pode ser alcançada se existir uma equipe formada que 

trabalhe em conjunto, todo o tempo, em dedicação integral, para um objetivo 

comum. As várias funções organizacionais que compõem a equipe podem, 

desde a formação do conceito do produto, contribuir com foco no cliente e, ao 

mesmo tempo, com um projeto robusto para a qualidade, processo, produção, 

embalagem, manutenção, assistência técnica, vendas, marketing e finanças, 

além dos fornecedores. A equipe torna-se um catalisador para realização das 

ações do projeto. 

 

Segundo Miguel e Gonzalez (2000) as fases do processo de APQP são descritas 

como: 

 

1. Planejar e definir programa: assegura que as necessidades e expectativas do 

cliente sejam claramente compreendidas. Grande parte dos problemas 

enfrentados pela indústria de autopeças reside no fato do cliente estar 

afastado do desenvolvimento do produto ou processo e, sem essa constante 

interação, não há como controlar e garantir que as necessidades sempre 

mutantes do cliente sejam plenamente identificadas e atingidas; 
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2. Verificação do projeto e desenvolvimento de produto: nesta fase, assegura-se 

que os requisitos de engenharia e as demais informações técnicas sejam 

revisados e amplamente criticados, gerando uma análise de viabilidade do 

produto e seu processo de manufatura. Ao final da fase, é esperado que a 

equipe responda a análise de viabilidade onde se garante que “o produto 

projetado pode ser manufaturado, montado, testado, embalado e entregue em 

quantidade suficiente, a um custo aceitável pelo cliente e dentro do prazo”, 

conforme cita o manual do IQA (2008). A realidade começa a distinguir-se da 

prescrição a partir deste ponto. De fato, a realidade das empresas de médio e 

pequeno porte no Brasil tem sido diferente: 

 

• Para garantir que o produto possa ser manufaturado, montado, testado, 

embalado e entregue em quantidade suficiente, o projeto do produto 

precisa ser avaliado pela equipe de engenharia simultânea, onde 

especialistas de todas as áreas envolvidas, incluindo as áreas do 

cliente, possam criticar, questionar e obter este consenso. O fato é 

que, diferentemente do que muitas empresas hoje praticam no 

mercado, as perguntas da análise de viabilidade precisam ser 

profundamente verificadas e fatos e dados devem nortear as 

respostas inseridas na análise. As lições aprendidas devem integrar 

as futuras análises de viabilidade que é um item tão importante para 

o desenvolvimento do produto e para a organização que deveria ser 

realizada antes de qualquer cotação oficial ao cliente; 

• A entrega em quantidade suficiente, a um custo aceitável, demanda um 

aprofundamento na realidade fabril do fornecedor para entender a 

disponibilidade dos ativos, a necessidade de investimentos, o nível 

atual e requerido de produtividade, o detalhamento inicial do 

fluxograma do processo, a capacidade qualitativa dos processos 

atuais e projetados; 

• Garantir a entrega dentro do prazo requer que um planejamento amplo 

seja realizado e monitorado constantemente e que os riscos sejam 

controlados e mitigados ao longo do desenvolvimento do produto e 

do processo. Somem-se a isto, as dificuldades em definir as bases 
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comerciais em que o negócio será realizado. Os atrasos gerados 

pelas incertezas comerciais resultam em maior necessidade de 

integração da equipe de ES para compensar o tempo gasto com a 

indefinição já que, em geral, as datas dos compromissos dos clientes 

não mudam; 

3. Verificação do projeto e desenvolvimento do processo: Deve-se garantir que 

os requisitos, necessidades e expectativas dos diversos clientes sejam 

atingidos através do desenvolvimento completo de um sistema efetivo de 

manufatura. A taxa de simultaneidade com que se trabalha nesta fase com 

relação ao projeto e desenvolvimento do produto é determinada pela 

interação da equipe; 

 

4. Validação do Produto e do Processo: nesta fase, é validado todo o 

planejamento e implantação do projeto do produto e do processo através da 

realização de uma corrida piloto monitorada pela equipe e que deve certificar 

que o fluxograma do processo produtivo, incluindo todas as suas instruções, e 

o plano de controle do produto e processo, com todos os seus elementos, são 

suficientes para garantir que todos os requisitos dos clientes sejam atendidos. 

O termo clientes deve ser entendido em um sentido amplo, incluindo os 

clientes internos e externos, os acionistas, a sociedade de maneira geral e, 

portanto, custo, qualidade, prazo e escopo em âmbito técnico, comercial, de 

responsabilidade social devem ser satisfeitos pelas saídas do projeto. Neste 

estágio, em parte das empresas do mercado, ocorre um fenômeno que 

prejudica a organização como um todo: diante das pressões do mercado e da 

própria organização em obter resultados, novos negócios e continuidade das 

operações, o projeto torna-se “órfão” dentro da organização. A engenharia já 

desenvolveu, testou e entregou à produção. O caso contrário também ocorre: 

a produção não aceita o que foi entregue. O resultado desta zona cinzenta do 

desenvolvimento e implantação de novos produtos e processos é a 

convivência com problemas não corretamente resolvidos na produção e a 

consequente redução das margens de contribuição do produto ao longo do 

ciclo de vida. Esta fase precisa ser documentada e a equipe não deve ser 

dissolvida antes que a próxima fase do projeto seja concluída. Os esforços de 
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resolução de problemas devem continuar até que se tenha um consenso de 

que todas as ações necessárias foram implementadas e são eficazes; 

 

5. Análise da retroalimentação, avaliação e ação corretiva: planos de controle 

são confirmados eficazes ou corrigidos, as causas especiais e comuns se 

apresentam, a equipe verifica a eficácia e a eficiência do APQP. O ciclo de 

desenvolvimento se encerra com a avaliação das possibilidades de redução 

de variação, com a confirmação ou medição dos níveis de satisfação do 

cliente e das ocorrências registradas em entregas e na assistência técnica. 

 

Segundo o IQA (2008) os benefícios gerados pela utilização do APQP são: 

 

• Direcionar recursos para satisfazer o cliente; 

• Promover a identificação prematura das necessidades de mudanças; 

• Evitar mudanças tardias; 

• Prover um produto de qualidade ao menor custo. 

 

O APQP é amplamente utilizado na indústria automobilística como requisito 

específico para sua cadeia de fornecedores de produtos e serviços. O APQP é 

amplamente utilizado na organização estudada na pesquisa sendo o treinamento 

nesta técnica um requisito para todos que trabalham no gerenciamento de projeto 

em desenvolvimento de produtos nas autopeças. 

 

2.2.4  FEL – Front End Loading 

 

O Instituto IPA (Independent Project Analysis) foi fundado em 1987 com o objetivo 

de prover uma exclusiva orientação de pesquisa voltada para a análise de 

viabilidade de projetos, inicialmente preparada para a área de melhoria da 

competitividade dos seus clientes no que diz respeito ao uso do capital na 

construção e criação de valor e dirigido exclusivamente para uma criteriosa análise 

de projetos de capital como um campo da pesquisa empírica. 
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A metodologia e a linha de pesquisa desenvolvida pelo IPA são aplicadas na 

avaliação da execução de projetos de capital. O IPA possui uma vasta biblioteca de 

dados resultante das suas atividades. Estes dados oferecem aos clientes do IPA a 

possibilidade de ter uma medição criteriosa utilizada na avaliação quantitativa dos 

resultados atingidos em cada fase na implantação de projetos. 

 

Com o foco na garantia de um planejamento ótimo do projeto, o IPA desenvolveu a 

metodologia Front End Loading (FEL). A Metodologia FEL não pode ser traduzida ao 

pé da letra, ou seu significado não faria muito sentido, de fato ela quer dizer: Validar 

ou Autorizar por partes. Segundo Barshop (2004) a Metodologia FEL está embasada 

na premissa de que a melhoria e a forte atenção nas atividades de definição do 

projeto reduzem o número de mudanças que podem ocorrer durante a execução 

quando os custos para isto são elevados. A metodologia visa realizar um 

entendimento do projeto de forma suficientemente detalhada, para que o risco de 

ocorrência de custos não previstos relativos à engenharia detalhada do projeto, 

construção e início da operação, sejam minimizados. Portanto, esta metodologia é o 

processo pelo qual uma companhia identifica e define o escopo de um projeto 

importante para alinhar com a necessidade do negócio. Assim, procura-se garantir 

que haja uma definição detalhada do escopo necessário de forma a satisfazer os 

objetivos do negócio e responder os investimentos importantes que serão feitos ao 

mesmo. 

 

Para o caso de grandes projetos de engenharia, tem se tornado cada vez mais 

comum a utilização da metodologia FEL, pois, além de grandes organizações já a 

utilizarem (principais líderes mundiais nos setores de Petroquímica, Óleo & Gás, 

Metais & Mineração, Papel e Celulosa, Química dentre outros), ela engloba várias 

etapas importantes de um projeto deste tipo, contemplando as fases do projeto de 

construção, montagem, instalação, etc. 

 

2.2.4.1  O que é FEL? 

 

Segundo Barshop (2004) FEL é uma metodologia de desenvolvimento de projetos 

de capital que visa minimizar mudanças durante a fase de execução do projeto, 
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resultando em projetos mais rápidos e eficientes, capazes de agregar valor ao 

negócio. 

 

Ela define uma estratégia de competitividade com base na gradual e adequada 

definição do projeto, pela integração em todas as disciplinas e comprometimento de 

todos stakeholders, antes da autorização para construção. 

 

Vamos ver agora, como a metodologia é dividida. São três fases, que também 

podem ser chamadas de Gate - “Portão”. É como se em cada etapa abrisse um novo 

Gate para que novas atividades sejam feitas: 

 

FEL 1: Análise do negócio – Tem como objetivo desenvolver a oportunidade de 

negócio e identificar as alternativas que serão analisadas na fase seguinte. 

 

 

Figura 20 - FEL Fase Analise do Negócio – Principais entregas 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

FEL 2: Seleção de alternativa – Tem como objetivo o estudo do conjunto das 

alternativas identificadas para esta oportunidade de investimento e seleção da 

melhor alternativa para FEL 3. 
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Figura 21 - FEL Fase Seleção de Alternativas – Principais entregas 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

FEL 3: Planejamento da construção e operação – Tem como objetivo o 

planejamento da alternativa selecionada através do desenvolvimento do projeto 

básico fundamentado nos estudos e no levantamento de dados reais. 

 

Figura 22 - FEL Fase Planejamento da Construção - Entregas 
Fonte: elaborado pelo autor 
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A metodologia FEL nos permite saber com segurança se o projeto está pronto para 

avançar para a próxima etapa. Antes de seguir para a próxima fase, recomenda-se 

avaliar se o projeto cumpriu a etapa de modo adequado. 

 

As melhores práticas recomendam a utilização de Gates para garantir que o projeto 

possua a maturidade necessária para avançar para a próxima fase e, assim, evitar 

retrabalho. O projeto é, portanto, analisado quanto à maturidade e é emitido um 

relatório, apontando os pontos fortes e fracos identificados. 

 

Neste processo são feitos alguns questionamentos, como: 

 

 O projeto atende aos objetivos do negócio? 
 

 O projeto é economicamente viável com base nas informações revisadas 

relativas a custo e prazo? 
 

 O projeto finalizou todos os produtos recomendados para esta fase? 

 

O processo de aprovação em Gates é uma melhor prática da indústria e um dos 

princípios fundamentais na metodologia FEL. É importante que o projeto passe por 

todas as fases. Dependendo da necessidade, pode-se estabelecer uma estratégia 

de fast-track. 

 

 

Figura 23 - Processo de aprovação de Gates 
Fonte: CHOMA (2010) 
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Quanto maior for a sobreposição das fases do processo, maior o risco, podendo 

haver o comprometimento de prazo, custo, operabilidade e segurança. Na Figura 24 

podemos observar as fases de desenvolvimento de FEL e influência temporal dos 

custos. Na fase de desenvolvimento de projetos (FEL 1, 2 e 3), os gastos são de 5 a 

10% do valor total do projeto e a influência sobre o custo total é superior a 90%, já 

que as definições são formuladas nestas etapas. 
 

 

 

Figura 24 - Fases de FEL e influência de custos 
Fonte: Choma (2010) 

 

Após o início da construção, ocorre justamente o contrário: os gastos aumentam 

consideravelmente e a influência que se tem sobre o projeto diminui. Note, pela linha 

laranja, que, no desenvolvimento, os gastos são menores e, pela linha violeta, que a 

influência dos envolvidos sobre o formato e o destino do projeto é grande. 

Diferentemente, após o início da construção, os gastos aumentam bastante, 

enquanto a influência que temos sobre o projeto diminui. Ou seja, parar um projeto 

mal definido no desenvolvimento é mais barato do que parar durante a construção. 

Por isso, é preciso conhecer bem o projeto antes de sua autorização. 

 

2.2.4.2  Componentes do FEL 

 

Os componentes do FEL são divididos em três fatores locacionais, engenharia e 

plano de execução do projeto. Os fatores locacionais referem-se aos aspectos de 
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definição do projeto relacionados às características do local do empreendimento 

(estudos geotécnicos, saúde e segurança, gestão fundiária, aspectos 

socioambientais, etc.). A engenharia aborda os aspectos relacionados ao escopo do 

projeto, estudos de engenharia, infraestrutura etc. com participação da operação e 

manutenção. E finalmente o plano de execução do projeto: consolida as definições e 

estratégias de como um projeto deve ser executado conforme demonstrado pela 

Figura 25. 

 

 

Figura 25 - Fases de FEL e influência de custos 
Fonte: Oliveira (2013) 

 

A metodologia FEL gera um conjunto de produtos em cada fase do desenvolvimento 

do projeto. Ao final do FEL 3, estes produtos deverão dar suporte para estimativas 

confiáveis de custo e prazo, além de contar as informações necessárias para 

desenvolver a engenharia detalhada. Em outras palavras, o FEL nada mais é do que 

um trabalho de aprofundamento do conhecimento que se tem sobre o projeto e 

contexto no qual ele se insere.  

 

A metodologia propõe, portanto, que se estude e defina o projeto antes de levá-lo 

para a aprovação. 

 

Na área pontilhada da Figura 26 observa-se que é na fase de desenvolvimento do 

projeto que o FEL é usado. Sua aplicação termina antes do projeto ser executado. 
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Desta forma, nota-se a importância da metodologia FEL para a execução de um 

projeto bem-sucedido. Um FEL bem definido é o que garante êxito aos projetos. 

 

 

Figura 26 - Fases de FEL e influência de custos 
Fonte: Oliveira (2013) 

 

Ao comparar projetos na Figura 31, fica claro que um bom FEL faz a diferença. 

Considerando que 1.00 é a média da indústria, a melhor prática pode fazer com que 

um projeto seja até 7% mais barato e 4% mais rápido do que a média. Por outro 

lado, observa-se que um FEL deficiente pode fazer com que o projeto saia até 12% 

mais caro e 8% mais demorado. 

 

 

Figura 27 - Fases de FEL e influência de custos 
Fonte: Oliveira (2013) 
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Além destes pontos ainda, podemos ressaltar outras vantagens da utilização da 

metodologia FEL: 

 

• Definir melhor o projeto, evitando retrabalho; 
 

• Envolver de modo estruturado as diversas equipes de trabalho; 
 

• Controlar melhor os recursos e demais variáveis do projeto; 
 

• Garantir que o projeto atenda aos objetivos dos negócios da empresa. 

 
 

O FEL confere maior competitividade ao projeto na medida em que assegura o nível 

de qualidade adequado para cada etapa de desenvolvimento, suportando a tomada 

de decisão diante de múltiplas alternativas, bem como o avanço do projeto para as 

fases seguintes. 

 

2.2.5  IPMA Competence Baseline (ICB) 

 

O ICB - Competence Baseline é o referencial de gestão de projetos desenvolvido 

pelo IPMA - International Project Management Association que relaciona três áreas 

de competência na visão dos gerentes de projetos: 20 elementos de competências 

técnicas e relacionadas com as técnicas utilizadas pelos profissionais de projetos; 15 

elementos de competências comportamentais referentes aos relacionamentos entre 

indivíduos e grupos atuando na gestão de projetos, programas e portfólios; e 11 

elementos de competências contextuais relacionados com a interação do projeto 

com o contexto da organização permanente e do ambiente em que está inserido. O 

ICB está estruturado no olho da competência conforme representado na Figura 28. 
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Figura 28 - Olho da competência 
Fonte: RCB (2005) 

 

O Olho da Competência representa a integração de todos os elementos do 

Gerenciamento de Projetos como visto pelos olhos do gerente de projetos quando 

avaliando uma situação específica. O olho aborda aspectos relacionados ao 

comportamento, contexto e técnicas necessárias para o adequado gerenciamento 

do projeto. A ênfase principal do ICB® e no gerente de projetos, segundo o PMI 

apud PMKB3: 

“A forma como se apresenta os métodos de gerenciamento de projetos é 
contrário do apresentado em outras estruturas que incidem sobre os processos 
em fases de gestão de projetos, aqui se centra na pessoa que vai aplicar as 
atividades desses processos (o gerente de projeto) e que e como ele será 
executado. O IPMA® não recomenda ou inclui específicas metodologias, 
métodos e ferramentas porque ambos podem ser definidos pela organização 
desta maneira o gerente de projetos deveria escolher o método apropriado 
para uma situação específica do projeto. 
Assim, o uso mais adequado do ICB® é avaliar e adequar o nível do gerente de 
projetos e recursos para o tamanho do projeto e seu grau de complexidade, 
como uma garantia do melhor esforço para o sucesso do projeto. Isto é 
independente da indústria, e aplicável a quase todos os tipos de projeto.” 
(PMI,2015) 

 

                                            

3 Disponível em www.pmkb.og.br 
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Em síntese, a linha de base do IPMA é uma referência mais profunda e ampla sobre 

os aspectos do gerenciamento de projetos. Na Figura 29 denominada de “Tabela 

Periódica dos Elementos”, observa-se de forma mais ampla as competências do 

ICB, com seus grupos divididos em técnicos, comportamentais e contextuais. 

 

 

Figura 29 - Tabela Periódica das Competências 
Fonte:  disponível em http://www.mhavila.com.br/topicos/gestao/pmbok.html 

 

O ICB não fornece normas específicas para os processos de gerenciamento de 

projetos, até porque já existem muitos processos diferentes, no entanto, oferece um 

entendimento uniforme das competências requeridas ao gestor de projetos. Parte-se 

do princípio que os processos são úteis, mas não serão eficientes sem a gama de 

competências necessárias a um bom gestor de projetos. Por esse motivo o IPMA 

desenvolveu o padrão de competências ICB. 

 

Quando o gestor domina as competências necessárias, nota as relações 

estratégicas do ICB com as metodologias de gerenciamento de projetos existentes. 

Essa aliança proporciona uma maior eficiência no gerenciamento de projetos, 

independentemente da metodologia escolhida. 
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A Associação Brasileira de Gerenciamento de Projetos (ABGP) está filiada, desde 

julho de 2002 ao IPMA, se tornando IPMA Brasil. O ICB foi localizado e adaptado 

para o Brasil, produzindo o Referencial Brasileiro de Competências (RBC) em 

Gerenciamento de Projetos, utilizado pela ABGP/IPMA Brasil na sua certificação de 

Gerentes de Projetos no Brasil. O ICB é análogo ao PMBOK – Project Management 

Body of Knowledge ou Guia de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos do 

PMI, que serão apresentados em um tópico especifico nesta pesquisa.  

 

2.2.6 Project Model Canvas (PMC) 

 

O modelo de plano de projetos intitulado PMC (Project Model Canvas) foi criado pelo 

professor brasileiro José Finocchio Júnior, sendo inspirado nos autores 

Ostwerwalder e Pigneur que criaram um modelo de plano de negócios baseado no 

preenchimento de canvas (termo em inglês que pode ser traduzido como quadro ou 

pano de fundo), sobre o qual vão sendo colocados grandes pedaços de papel 

autocolantes. Segundo Finochio (2013) o modelo tem vantagem de ser muito 

simples, permitindo a possibilidade de rápida visualização e pela forma colaborativa 

de construção dos aspectos fundamentais do projeto em equipe. 

 

A diferença primordial entre o canvas proposto por Osterwalder e Pigneur (2010), e 

do professor Finochio (2013) é a concepção. Enquanto a dupla discute novos 

negócios, Finocchio propõe uma maneira inovadora e interativa de planejar o 

projeto. Para Finocchio (2013) o “Project Model Canvas é a união de tendências 

novas com pesquisas em neurociência”. 

 

Finocchio (2013) acredita que os planos de projetos tradicionais são muito 

burocráticos e, por isso, na maioria das vezes, os gerentes de projeto têm 

dificuldade na aplicação das técnicas fundamentas na teoria. Com a metodologia PM 

Canvas, o gerente de projeto é capaz de organizar em uma folha A1 (ou um quadro) 

segmentada em 13 blocos onde serão colocadas as principais informações para o 

desenvolvimento do projeto. Para Finocchio (2013), diferentemente de um modelo 

de plano de projeto, o canvas é uma agenda sobre o qual as partes interessadas 

irão debruçar e conceber a lógica do projeto. 
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O PMC pode ser usado de duas maneiras: primeiramente com a principal ferramenta 

de planejamento, seguido, após sua elaboração, a execução do projeto, ou como 

plano inicial do projeto contendo informações essências que depois serão 

detalhadas com outras ferramentas de planejamento. A ideia é que o gerente de 

projeto conduza uma reunião com sua equipe e o cliente, para que juntos, sejam 

definidos os objetivos, etapas, prazos, custos e benefícios do projeto. A metodologia 

estrutura o planejamento em 4 passos, conforme retratado na Figura 30. 

 

 

Figura 30 - Estrutura Metodologia PM Canvas 
Fonte: Finocchio (2013) 

 

2.2.6.1 Passos do Project Model Canvas 

 

Primeiro Passo: Conceber 

 

O Canvas é uma folha (ou um quadro) dividida em 13 blocos que compõe diversos 

itens de um plano de projeto. Esses blocos são organizados para responder a 5 

grupos de perguntas-chave, conforme Figura 31. 

 Por quê?  Justificativas, Objetivos SMART, Benefícios 

 O que?  Produto, Requisitos 

 Quem?  Stakeholders, Equipe 

 Como?  Premissas, Restrições, Grupo de Entregas 

 Quando e Quanto?  Riscos, Linhas do Tempo, Custos 
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Figura 31 - Perguntas chave PM Canvas  
Fonte:  Finocchio (2013) 

–  

O gerente de projeto, sua equipe e as partes interessadas participantes, devem 

escrever em post-its as definições do projeto para preencher os 13 blocos do 

quadro. A limitação do espaço faz com que os participantes utilizem uma linguagem 

simples e escrevam somente o essencial. Além do preenchimento dos 13 blocos 

também deve ser definida um Pitch (Placa), que é uma frase pequena que “resume” 

a essência do projeto, conforme demonstrado na Figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Os 13 blocos do PMC 
Fonte: Finocchio (2013) 

 

A seguir, serão detalhados os 13 blocos previstos no PITCH do projeto, conforme o 

PMC descrito em Finocchio (2013): 
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1. Justificativa: Define qual a razão de executar o projeto. Pode ser utilizado 

para demonstrar entendimento da situação atual, para comprovar que as 

demandas que o projeto atenderá estão entendidas e serão resolvidas com a 

execução do projeto e legitima o patrocinador a implantar o projeto (quando 

vista em conjunto aos benefícios); 

2. Objetivos: Define os critérios de sucesso e aceitação do projeto e de suas 

entregas; 

3. Benefícios: Define qual a melhoria na situação atual será percebida com a 

execução do projeto. Essa melhoria deve ser mensurável. Quanto mais 

benefícios forem percebidos a partir da execução do projeto maior a 

possibilidade dele ser executado; 

4. Produto: Define qual o escopo do projeto, o que o projeto deverá entregar; 

5. Requisitos: Define quais as características das entregas para que sejam 

atendidos os benefícios estabelecidos no projeto; 

6. Stakeholders: Define quais as partes interessadas no projeto; 

7. Equipe: Define quem realizará as atividades do projeto; 

8. Premissas: Define as suposições estabelecidas juntamente com o cliente 

para que a realização do projeto tenha sucesso e alcance os objetivos 

levantados; 

9. Grupos de Entregas: Define os principais marcos de entregas do projeto e 

qual deve ser sua ordem de execução. É uma EAP em um nível alto; 

10. Restrições: Define quais a limitações para a realização do projeto, 

geralmente relacionadas a prazo e custo; 

11. Riscos: Define quais as incertezas que podem atrapalhar no alcance dos 

objetivos do projeto. Os riscos devem ser priorizados e devem ser elaboradas 

contramedidas de resposta aos riscos; 

12. Linha do Tempo: Define a ordem que os grupos de entregas deverão ser 

executados; 

13. Custos: Define estimativas de ordens de grandeza para o orçamento de cada 

um dos grupos de entregas. 
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2.2.6.2 Segundo Passo: Integrar 

 

Este passo tem como objetivo principal prover a amarração ou sinergia dos blocos 

que envolvem o Canvas. Segundo Finocchio (2013) neste passo devem ser 

identificados os relacionamentos dos blocos, completando os conteúdos dos blocos 

quando necessário. “O processo de integração vai tornar o modelo mental 

representado no Canvas mais forte”. Ele será feito por meio de amarrações de dois 

ou três blocos por vez, dando uma segunda oportunidade da equipe articular e 

agrupar melhor as ideias.  

 

A integração no PMC é dividida em passos que visam, por exemplo, analisar as 

partes interessadas identificadas para o estabelecimento de novas premissas, 

verificar se os riscos estão relacionados com as premissas e com os grupos de 

entregas, entre outros itens relevantes para validar a sinergia do pitch elaborado, 

conforme exemplo. Finocchio (2013) destaca que os passos da integração são 

constituídos de questões que estruturam uma lista de verificação, que representa um 

protocolo de integração, para validar a consistência do Canvas e fazer os acertos 

necessários: 

 

 Passo 1: os pontos mencionados nas justificativas são sanados? 

 Passo 2: o “Objetivo” se revela suficientemente necessário? 

 Passo 3: todos os “Requisitos” “têm dono” e definem o produto? 

 Passo 4: estão subordinados ao projeto aqueles que precisam estar: 

 Passo 5: obtivemos convergência formulando premissas válidas? 

 Passo 6: as limitações aplicáveis ao trabalho estão identificadas na forma de 

restrições 

 Passo 7: os riscos cobrem o que já sabemos do projeto e vislumbram, ao 

mesmo tempo, o que ainda não sabemos? 

 Passo 8: o cronograma e orçamento são orientados por entregas? 
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Figura 33 – PITCH preenchido 
Fonte:  Finocchio (2013) 

 

2.2.6.3 Terceiro Passo: Resolver 

 

Segundo Finocchio (2013) neste passo são identificados de destravados os “nós” 

por falta de definição dentro do plano do projeto. A partir do quadro com os blocos 

preenchidos e relacionados, devem ser elaboradas ações para que sejam resolvidos 

problemas do projeto. Por exemplo, quando não é possível estabelecer os requisitos 

das entregas, torna-se necessária uma ação para que esses requisitos sejam 

estabelecidos, visto que eles são fundamentais para a avaliação se as entregas 

foram realizadas adequadamente. Finocchio (2013) destaca que a etapa de 

resolução do projeto é realizada seguindo o mesmo fluxo do trabalho da etapa de 

concepção, baseada em questões fundamentais apresentadas na Figura 34. 
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Figura 34 - Questões fundamentais do PMC 
Fonte: Finocchio (2013) 

 

Finocchio (2013) ressalta que existe uma infinidade de problemas que podem vir à 

tona na definição do projeto, sendo que alguns são clássicos. O autor relaciona 

algumas sugestões dentre as variáveis possíveis: 

 O projeto não gera valor; 

 O cliente não sabe o que quer; 

 Os recursos não estão garantidos/alocados para o projeto; 

 O gerente de projeto não possui autoridade, nem influência para tocar o 

projeto; 

 A equipe não consegue identificar as entregas a serem feitas; 

 E equipe formulou os riscos de forma não específica, genérica e proforma; 

 A equipe está insegura quanto à duração do projeto; 

 Os parceiros de negócio não se integram à equipe; 

 A equipe não incorporou aspectos de sustentabilidade no plano; 

 Existe resistência em relação do projeto. 
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2.2.6.4 Quarto Passo: Compartilhar 

 

Segundo Finocchio (2013) neste passo, o gerente de projeto tem em mãos um 

projeto que está muito bem definido, possuindo os aspectos fundamentais 

necessários à sua adequada gestão. Neste ponto, impasse e conflitos do projeto 

foram amplamente discutidos e resolvidos permitindo a equipe do projeto uma maior 

sinergia e alcance de resultados. Neste momento e possível perceber claramente as 

principais vantagens da metodologia Project Model Canvas: 

 O plano de projeto é elaborado de forma conjunta, é simples, com questões 

essenciais e não é burocrático; 

 O quadro (Canvas) pode ser facilmente manipulado, facilitando a realização 

de alterações e a percepção de relações e problemas do projeto; 

 Após a discussão e elaboração de ações temos no Canvas uma visão geral 

do projeto e suas relações. É uma ferramenta de comunicação poderosa para 

divulgação e entendimento do projeto. 

 

2.2.7 Processo de Desenvolvimento de Produto - PDP 

 

Segundo Clark & Fujimoto (1991), o Processo de Desenvolvimento de Produto 

(PDP) "é o processo a partir do qual informações sobre o mercado são 

transformadas nas informações e bens necessários para a produção de um produto 

com fins comerciais". “A atividade sistemática necessária desde a identificação do 

mercado/necessidades dos usuários até a venda de produtos capazes de satisfazer 

estas necessidades – uma atividade que engloba produto, processos, pessoas e 

organização”.  

 

O PDP trata-se de um processo de negócio compreendendo desde a ideia inicial e 

levantamento de informações do mercado, até a homologação final do produto e 

processo e transmissão das informações sobre o projeto e o produto para todas as 

partes interessadas no projeto. 

 

Rozenfeld et al (2006) descrevem as principais características do PDP através de 

dimensões que estabelecem um modelo de referência: 
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• Atividades/fases: O PDP deve ser estruturado em fases, listando-se em 

cada fase um conjunto de entregas necessárias. As fases são divididas 

conforme o ciclo de vida do produto, estabelecendo momento de revisão do 

projeto, chamados de “portões de revisão” ou gate reviews. 

• Recursos: é composto pelos métodos/técnicas, ferramentas/sistemas que 

podem ser aplicados no processo de desenvolvimento de produto;  

• Organização: refere-se não só a estrutura organizacional responsável e 

executora das atividades de desenvolvimento de produto, como também aos 

elementos como cultura, qualificação profissional, formas de comunicação 

entre os indivíduos, etc., ligados aos aspectos de organização do trabalho;  

• Informação: dimensão que representa o fluxo de informação existente neste 

processo: os dados, sua estrutura e o formato como estes circulam (relatórios, 

fichas, telas de computador, etc.). 

 

2.2.7.1 Estruturação do PDP 

 

Segundo Rozenfeld et al (2006) existem diferentes abordagens metodológicas e 

suposições sobre a estruturação e execução do processo de desenvolvimento de 

produto. A enorme diversidade de empresas desenvolvendo produto acaba gerando, 

por consequência, métodos e formas diferentes de tomada de decisão. Apesar das 

diferenças existentes, é possível encontrar um certo grau de transversalidade em 

alguns assuntos, tais como, conceituação do produto, arquitetura, configuração, 

preparativos para produção, teste, distribuição, planejamento do projeto, etc.  

 

Buss e Cunha (2002) tomando como referência uma análise da literatura existente e 

casos reais propõe um modelo de referência que objetiva compor as atividades 

existentes do PDP ilustrado na Figura 35. 
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Figura 35 - Modelo proposto para estruturação do PDP 
Fonte: Buss e Cunha (2002). 

 

2.2.8 Padrões e boas práticas do PMI 

 

O PMI (Project Management Institute) foi criado em 1969 com o propósito de reunir, 

consolidar e divulgar a excelência dentro do campo de gerenciamento de projetos ao 

redor do mundo. Sua premissa fundamental é de que existem muitas práticas de 

gerenciamento comuns a muitos projetos de sucesso em diversas áreas de 

tecnologia. Com base nesta premissa o PMI reuniu em um livro intitulado como 

PMBOK® Guide – A Guide to Project Management Body of Knowledge, a soma dos 

conhecimentos da profissão de gerenciamento de projetos. Segundo o PMI (2013) 

os procedimentos descritos são reconhecidos como boas práticas aplicáveis para a 

maioria dos projetos e há consenso quanto ao seu uso e valor. Além do PMBOK, O 

PMI é responsável pela edição e manutenção de outros guias e padrões entre eles 

de gestão de programa e portfólio de projetos.  

 

Segundo o PMI (2013) o “Gerenciamento de Projetos é a capacidade de aplicar 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de 

atender um conjunto de objetivos pré-definidos”, sendo este realizado por meio da 

integração dos seguintes processos: iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento e controle e encerramento conforme demonstrados na Figura 36. 
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Figura 36 - Grupo de Processos de Gerenciamento de Projetos. 
Fonte: PMI (2013). Adaptado pelo autor  

 

Segundo o PMBOK PMI (2013), os cinco grupos de processos citados na Figura 40 

são compostos por processos de dez áreas de conhecimento na Gestão de Projetos 

distribuídos conforme Figura 37. O primeiro número corresponde à Área de 

Conhecimento do processo. Pode variar de 4 (Capítulo 4 – Integração) a 13 

(Capítulo 13 – Gerenciamento das Partes Interessadas). O segundo número 

corresponde ao número específico do processo dentro dessa Área de 

Conhecimento. Assim, o processo [9.3] desenvolver a equipe do projeto pode ser 

encontrado no Capítulo 9 (Recursos Humanos), seção 3;  

 

 

Figura 37 - Numeração de Áreas e Conhecimento e Processos PMBOK 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Segundo PMBOK®, a gestão de projetos geralmente é de responsabilidade de um 

indivíduo, denominado Gerente de Projetos, que aplica seus conhecimentos, suas 

habilidades, ferramentas e técnicas de forma a garantir que o projeto inclua todo o 

trabalho necessário, e, somente ele, para o cumprimento de todo o escopo do 

projeto, dentro dos prazos estipulados previamente e buscando a otimização de 

todos os recursos alocados para o projeto. 

 

O aumento da incerteza durante o decorrer das atividades do projeto é diretamente 

proporcional ao aumento dos riscos. Cabe aos gerentes de projetos terem disciplina 

de manter os riscos de fracasso em um nível tão baixo quanto necessário durante o 

clico de vida do projeto, mitigando as falhas inerentes aos processos. 

 

Outra atividade do gerente de projetos de fundamental importância para o sucesso é 

a análise dos custos do projeto, determinando e tomando decisões sobre os custos 

dos recursos necessários para conclusão de todas as atividades do cronograma, ou 

seja, estimar todos os custos durante o ciclo de vida do projeto. 

 

Para atender e transformar as necessidades, desejos, expectativas e requisitos de 

todos os “stakeholders” do projeto e garantir que este satisfará os objetivos para os 

quais foi planejado é necessário que o gerente de projeto monte um plano de 

qualidade. Este plano deverá ser difundido e comunicado a toda equipe, de acordo 

com as diretrizes apontadas no plano de comunicação do projeto. 

 

Outro ponto importante para o sucesso de um projeto é a definição dos recursos 

humanos e suas alocações dentro do projeto. Cabe ao Gerente de Projetos, se não 

definir, orientar na contratação de recursos compatíveis com as funções a serem 

realizadas e como se dará a administração destes recursos durante toda a vida do 

projeto. Não menos importante também se faz necessária a gerencia de aquisição 

do projeto – produtos, materiais, forma de contratação, como contratar – a fim de se 

controlar e condicionar o fluxo financeiro do empreendimento. 

 

As áreas de conhecimento dos projetos como escopo, tempo, qualidade e custo 

interagem entre si, sendo que na maioria das vezes uma ou mais se diferem do 

planejado, alterando assim o resultado. Estas variações podem se refletir no projeto 
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de maneira positiva ou negativa, cabendo ao gerente de projetos estimular as 

variantes positivas e buscar reduzir os impactos negativos. 

 

2.2.8.1  PMBOK – “Project Management Body of Knowledge” – Guia de 

Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos 

 

O PMBOK é um guia para orientação que sugere quais processos devem ser 

executados para o gerenciamento de projetos, identificando um conjunto de 

conhecimentos e ferramentas amplamente reconhecidas para a aplicação na maioria 

dos projetos, sendo em razão disso utilizado como base pelo Project Management 

Institute – PMI. 

 

O PMBOK é baseado em processos, descrevendo de forma organizada o trabalho a 

ser realizado durante o projeto. Os processos descritos no guia se relacionam e se 

interagem durante toda a condução do trabalho, através de entradas, ferramentas e 

técnicas de gerenciamento e saídas. 

 

Segundo o PMI (2013) os processos de gerenciamento de projetos podem ser 

agrupados em cinco grupos, cada um deles contendo dois ou mais processos: 

• Iniciação: contém 2 processos; 

• Planejamento: contém 24 processos; 

•  Execução: contém 8 processos; 

• Monitoramento e Controle: contém 11 processos; 

•  Encerramento: contém 2 processos. 

 

Os Grupos de Processos posicionam um processo de acordo com o momento em 

que aparece na linha do tempo do projeto. Por exemplo, se um gerente de projeto 

está utilizando um processo para definir as atividades que serão executadas 

futuramente, então este processo pertence ao Grupo de Processos de 

Planejamento. O PMI (2013) destaca a existência de uma forte iteração entre os 

processos dentro e fora dos respectivos grupos de processos que permitem a 

evolução progressiva dos produtos a serem entregues pelo projeto conforme 

ilustrado na Figura 38. 
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Figura 38 - Integração dos grupos de processos de gerenciamento de projeto 
Fonte: Adaptado pelo autor do Guia PMBOK, PMI (2013)  

 

2.2.8.1.1 Grupo de Processo de Iniciação 

 

Segundo PMI (2013), o grupo de Processos de Iniciação é constituído de dois 

processos necessários para o início formal de um novo projeto ou de uma nova fase 

do projeto. Estes processos têm como objetivo definir os requisitos ou necessidades 

de negócio a serem atendidos, analisar a viabilidade das alternativas ao escopo do 

projeto proposto, descrever uma visão macro do escopo a ser executado, definir os 

pacotes de trabalho, cronograma e os recursos necessários, validar as premissas e 

restrições para o escopo proposto, identificar e analisar as partes interessadas no 

projeto. 

 

Neste grupo de processos é essencial o envolvimento dos clientes e de outras 

partes interessadas, uma vez que nessa fase o envolvimento dos pares aumenta a 

probabilidade de aceitação da entrega e satisfação do cliente e de outras partes 

interessadas, aceitação que é essencial para o sucesso do projeto. 

 

Como resultado dos processos de iniciação é elaboração do Termo de Abertura do 

Projeto e o registro de partes interessadas que serão as principais entradas para o 

grupo de processos planejamento. 
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Figura 39 - Grupos de processos Iniciação do projeto 
Fonte: Adaptado pelo autor do Guia PMBOK, PMI (2013)  

 

2.2.8.1.2 Grupo de Processo de Planejamento 

 

Segundo o PMI (2013) o grupo de Processos de Planejamento é constituído 27 

processos necessários para planejar e gerenciar adequadamente o projeto, 

aumentando suas chances de sucessos. Neste grupo é que se define e refina os 

objetivos e planeja a ação necessária para alcançar os objetivos e o escopo para os 

quais o projeto foi realizado. Os processos de planejamento são de fundamental 

importância para um projeto. São esses processos que caracterizam e detalham o 

escopo do projeto, definem e refinam os objetivos e desenvolvem o curso de ação 

necessário para alcançá-los. 

 

Neste grupo de processos diversos dados de entrada são coletados e analisados 

para o planejamento. Com isto, são elaborados planos nos quais se definem 

objetivos e recursos disponíveis para o cumprimento dos requisitos do projeto. Este 

grupo de processos é um importante aliado do gerente de projetos. Ele permite 

antever as variáveis do projeto nas possíveis mudanças do ambiente externo, 

permitindo que se antecipem decisões para que o projeto ganhe com estas 

mudanças. 

 

Como consequência, os processos de Planejamento englobam 27 dos 49 descritos 

no Guia PMBOK® conforme demonstrado na Figura 44. O resultado do processo 

após a consolidação, validação e aprovação de todos os planejamentos darão 

origem ao Plano de Gerenciamento do Projeto. 
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Figura 40 - Grupos de processos de planejamento 
Fonte: Adaptado pelo autor do Guia PMBOK, PMI (2013)  

 

2.2.8.1.3 Grupo de Processo de Execução 

 

O Grupo de Processos de Execução constitui dez processos necessários para 

realizar o trabalho definido no plano de gerenciamento a fim de cumprir os requisitos 

do projeto. Este grupo integra pessoas e outros recursos para realizar o plano de 

gerenciamento do projeto. 

 

Estes processos têm como objetivo distribuir as atividades e responsabilidades de 

acordo com os papéis estabelecidos no gerenciamento de recursos humanos, 

controlar e mobilizar as equipes do projeto, realizar contrações caso necessárias, 

garantir a qualidade do trabalho executado conforme os critérios de qualidade 

estabelecidos no gerenciamento da qualidade e gerenciar a execução do projeto; 

além de envolver a coordenação das pessoas e partes interessadas envolvidas no 

projeto. 
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Figura 41 - Grupos de processos de execução 
Fonte: Adaptado pelo autor do Guia PMBOK, PMI (2013)  

 

2.2.8.1.4 Grupo de Processo de Monitoramento e Controle 

 

Segundo PMI (2013) o Grupo de Processos de Monitoramento e Controle constitui 

de onze processos necessários para realizar o acompanhamento da execução do 

projeto, de forma que possíveis problemas possam ser identificados no momento 

adequado e que possam ser tomadas ações corretivas, quando necessário, para 

controlar a execução do projeto. Mede e monitora o progresso para identificar 

variações em relação ao plano do projeto, de forma que possam ser tomadas ações 

preventivas ou corretivas para atender aos objetivos. 

 

Estes processos têm como objetivo controlar o desempenho, monitorar e controlar 

os riscos, a qualidade e os contratos, gerenciar as partes interessadas e aprovar e 

controlar as mudanças efetuadas no projeto. O principal benefício deste grupo de 

processos é que o desempenho é observado e medido regularmente para identificar 

variações em relação ao plano de gerenciamento do projeto. 
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Figura 42 - Grupos de processos de monitoramento e controle 
Fonte: Adaptado pelo autor do Guia PMBOK, PMI (2013)  

 

2.2.8.1.5 Grupo de Processo de Encerramento 

 

O grupo de processos de encerramento tem como objetivo formalizar a aceitação das 

partes interessadas perante o produto, serviço ou resultado parcial, conforme definido e 

especificado no grupo de iniciação e planejamento. É também de sua responsabilidade 

encerrar o projeto e seus contratos vinculados. Segundo o PMI (2013) formaliza a 

aceitação do produto, serviço ou resultado e conduz o projeto ou uma fase do projeto a 

um final ordenado. Os dois processos de encerramento destacados na Figura 43 

geralmente se referem a: 

• Encerramento dos contratos; 

• Aceitação formal; 

• Captura final de lições aprendidas; 

•  Arquivamento dos documentos do projeto. 
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Figura 43 - Grupos de processos de encerramento 
Fonte: Adaptado pelo autor do Guia PMBOK, PMI (2013)  

 

Áreas de Conhecimento em Gestão de Projetos 

 

A área de conhecimento de um processo diz respeito à natureza de suas atividades. 

Por exemplo, se um gerente de projeto está utilizando um processo para estimar o 

orçamento total de seu projeto, então este processo pertence à área de 

conhecimento de custos. 

 

Por outro lado, se ele está utilizando um processo para integrar a equipe do projeto, 

então o mesmo pertence à Área de Conhecimento de Recursos Humanos. A Figura 

44 apresenta as dez áreas de conhecimento definidas pelo Guia PMBOK®: 

 

 

Figura 44 - Áreas de conhecimento do PMBOK 
Fonte: PMI (2013) 

 

A Figura 45 apresenta uma consolidação das 10 áreas de conhecimento e 47 

processos do PMBOK divididos nos 5 grupos de processos.  
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Figura 45 - Mapeamento de Processo por áreas de conhecimento 
Fonte: Adaptado pelo autor do Guia PMBOK, PMI (2013) 

 

2.2.8.1.5.1  Gerenciamento da Integração do Projeto 

 

Segundo PMI (2013) o gerenciamento de integração do projeto contempla processos 

e atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os 

processos relacionados ao gerenciamento de projetos. Inclui características de 

consolidação, articulação e ações integradoras necessárias entre os grupos de 

processos para que as necessidades e expectativas das partes interessadas sejam 

totalmente atingidas e contempladas ao término do projeto.  

 

A integração também deve lidar com o gerenciamento dos objetivos e alternativas 

conflitantes, concentrando esforços e recursos específicos, antecipando e tratando 

problemas, coordenando os trabalhos visando o bem geral do projeto, dado o ponto 

de vista que, na prática, os processos de gerenciamento de projetos se interagem de 

maneiras distintas, muitas vezes não detalhadas na teoria. 
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2.2.8.1.5.2 Gerenciamento do Escopo do Projeto 

 

Segundo o PMI (2013) o gerenciamento do escopo do projeto contempla processos 

necessários para garantir que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e somente 

ele, para o término do processo de acordo com as expectativas de seus 

patrocinadores e interessados. Trata principalmente das definições dos controles do 

que está ou não incluído no projeto. 

 

Tratando de projetos, o termo escopo pode se referir a Escopo do Produto, que são 

as características e funções que descrevem um produto ou serviço, e pode se referir 

também a Escopo do Projeto, que é o trabalho a ser realizado para a entrega de um 

produto ou serviços com características e funções definidas. 

 

2.2.8.1.5.3 Gerenciamento do Tempo do Projeto 

 

Segundo PMI (2013) o processo de gerenciamento de tempo do projeto inclui as 

ações necessárias para a realização do projeto dentro dos prazos estabelecidos, 

controlando e aprimorando o uso dos recursos de forma a atingir o melhor grau de 

desempenho. 

 

Também define a estimativa de recursos para as atividades, de tempo de duração e 

o desenvolvimento do cronograma. Em alguns projetos, principalmente os de escopo 

menores, estas etapas estão tão ligadas que são consideradas com um único 

processo, podendo ser realizado por uma pessoa durante um intervalo de tempo 

relativamente curto. 

 

2.2.8.1.5.4 Gerenciamento dos Custos do Projeto 

 

Segundo o PMI (2013) o gerenciamento de custos do projeto contempla todos os 

processos relativos a planejamento, estimativa, orçamentação e controle dos custos, 

possibilitando que o projeto chegue ao final dentro do orçamento definido e 

aprovado. 
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O gerenciamento de custos trata principalmente do custo dos recursos necessários 

para a realização das atividades definidas no cronograma, mas, também, pode e 

deve considerar o efeito das decisões do projeto sobre os custos de utilização, 

manutenção ou suporte do produto, serviço ou resultado final do projeto. 

 

Quando as previsões de análise de desempenho financeiro esperado são incluídas 

no trabalho de gerenciamento de custos, o processo também deverá abordar 

diversas técnicas de gerenciamento e processos adicionais, como retorno sobre o 

investimento, fluxo de caixa e retorno do capital investido. 

 

O gerenciamento de custos também contempla as necessidades de informação das 

partes interessadas no projeto, que irão medir os custos do projeto de maneiras 

diferentes e em momentos diferentes. 

 

2.2.8.1.5.5 Gerenciamento dos Custos do Projeto 

 

Segundo PMI (2013) os processos de gerenciamento da qualidade incluem todas as 

atividades que compõem as responsabilidades, os objetivos e as políticas de 

qualidade que façam com que o projeto atenda às necessidades que motivaram a 

sua realização. O sistema da qualidade é implementado segundo políticas, 

procedimentos e processos de planejamento da qualidade, garantia e controle e 

melhoria contínua, conduzidas do início ao fim do projeto, conforme adequado e 

definido previamente conforme a natureza do projeto. 

 

O gerenciamento da qualidade precisa contemplar o gerenciamento do projeto e do 

produto do projeto. No primeiro caso, as técnicas aplicam-se a todo o projeto, 

independente da natureza de seu produto, enquanto no segundo as mesmas 

aplicam-se de maneira específica ao tipo particular do produto produzido pelo 

projeto.  

 

Em ambos os casos, o não cumprimento das diretrizes de qualidade podem trazer 

consequências negativas para uma ou mais partes interessadas no projeto.  
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A qualidade, segundo o American Society of Quality, é o “grau até o qual um 

conjunto de características inerentes satisfaz as necessidades”. Grau é uma 

categoria atribuída a produtos e serviços que possuem características técnicas 

diferentes, porém, o mesmo uso funcional. Portanto, qualidade baixa torna-se um 

problema, mas, grau baixo, nem sempre. O gerente de projetos, bem como sua 

equipe, são os responsáveis por determinar e perseguir os níveis exigidos de 

qualidade e grau. 

 

Resumidamente, o moderno gerenciamento da qualidade em projetos firma-se em 

quatro pilares:  

 A satisfação do Cliente – que contempla o entendimento, avaliação, 

definição e gerenciamento das expectativas; 

 Prevenção por inspeção – que contempla a gestão dos custos de 

prevenção de erros que, em geral, é bem menor que o custo de corrigi-

los; 

 Responsabilidade da gerência – onde o sucesso do projeto depende da 

participação de todos os membros da equipe; 

 Melhoria contínua – quando as melhorias dos processos de qualidade 

possam melhorar a qualidade do gerenciamento de projetos e também a 

qualidade do produto do projeto. 

 

2.2.8.1.5.6 Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto 

 

O gerenciamento de recursos humanos do projeto contempla processos 

relacionados à organização e à gerência da equipe do projeto. Esta equipe é 

composta por pessoas com funções e responsabilidades atribuídas para a execução 

de cada trabalho necessário à perfeita execução do projeto, bem como as 

habilidades para executá-las. Esta equipe também deve preocupar-se com o 

envolvimento no planejamento e na tomada de decisões do projeto, pois isso 

caracteriza especialização ao processo de planejamento e fortalece o compromisso 

da equipe frente aos desafios do projeto. 
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2.2.8.1.5.7 Gerenciamento das Comunicações do Projeto 

 

Segundo PMI (2013) o gerenciamento das comunicações do projeto engloba todos 

os processos necessários para garantir a perfeita comunicação entre as diversas 

equipes do projeto, as partes interessadas e os patrocinadores, no que tange a 

geração, coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e destino final das 

informações sobre o projeto. 

 

O gerente do projeto deve dedicar especial atenção a este processo, pois todos 

devem entender como a comunicação pode afetar, positiva ou negativamente, o 

projeto como um todo. 

 

2.2.8.1.5.8 Gerenciamento dos Riscos do Projeto 

 

Conforme PMI (2013) o gerenciamento de riscos inclui processos relacionados à 

identificação, análise, monitoramento e controle e respostas aos riscos do projeto. 

Seu principal objetivo é aumentar a probabilidade e os impactos dos eventos 

positivos e reduzir ao máximo as probabilidades e os impactos dos eventos 

negativos ao projeto. Outro ponto fundamental é também dar diretivas às ações de 

tratamento e total eliminação aos eventos negativos, que têm impacto relevante ao 

desenvolvimento do projeto. 

 

Um risco pode ter uma ou mais causas e, na eventualidade de ocorrer, um ou mais 

impactos principalmente no custo, no cronograma ou no desempenho do projeto. As 

condições de risco podem incluir aspectos de ambiente da organização ou do 

projeto, como práticas deficientes do gerenciamento, falta de integração de sistemas 

de gerenciamento, a execução de projetos simultâneos ou a dependência de 

recursos externos que não podem ser controlados. 

 

 

 

 



91 

2.2.8.1.5.9 Gerenciamento das Aquisições do Projeto 

 

O processo de gerenciamento de aquisições do projeto inclui todas as ações e 

diretivas necessárias à aquisição de produtos, serviços ou resultados necessários, 

fora da equipe do projeto, para realização do trabalho necessário à conclusão do 

projeto. Podem existir em dois cenários, onde a organização pode ser o comprador 

ou o fornecedor dos objetos de aquisição. 

 

Neste processo também estão incluídos os processos de administração de qualquer 

contrato emitido entre o comprador e o executor, bem como a administração das 

obrigações contratuais estabelecidas entre as partes e para a equipe do projeto. 

 

Um contrato gera uma relação legal entre as partes, sujeita inclusive a ações 

judiciais em caso do não cumprimento das cláusulas por qualquer uma das partes, 

pois gera obrigações ao fornecedor e uma compensação, monetária ou de valor, ao 

comprador. Este contrato pode ser simples ou complexo, de acordo com a natureza 

das entregas. 

 

Durante esse processo, dá-se a necessidade de interação entre toda a equipe de 

gerenciamento de projetos, pois existe a necessidade de adaptação do contrato às 

necessidades específicas do projeto. A equipe de gerenciamento de projetos pode 

inclusive, buscar suporte de especialistas nas áreas de contratação, compras e 

legislação, sendo essa interação, inclusive, ser exigida pela política da organização. 

 

2.2.8.1.5.10 Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto 

 

Segundo PMI (2013) o gerenciamento das partes interessadas inclui os processos 

necessários para identificar grupos, pessoas ou organizações que podem direta ou 

indiretamente ser impactados, de alguma forma, positiva ou negativamente, pelo 

projeto ou um de suas entregas. O gerenciamento das partes interessadas também 

tem como objetivos identificar a abordagem mais adequada para cada parte 

interessadas, planejar a manutenção do nível de engajamento garantindo a continua 

comunicação a fim de entender e atender suas necessidades e expectativas. 
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2.2.8.1.5.11 Vantagens e Desvantagens do PMBOK® 

 

Em termos de análise, é possível se dizer que as principais vantagens do PMBOK 

são: 

 

1. Exigir a construção de etapas para o desenvolvimento de um projeto e 

estabelecer o acordo entre as partes interessadas. 

2. Garantir a avaliação e o planejamento com um acompanhamento 

sistemático do projeto. 

3. Padronizar a gestão, sendo aplicável a qualquer tipo de projeto. 

4. Tornar obrigatório o gerenciamento de recursos humanos, 

comunicações e aquisições do projeto. 

5. Dentro de cada área de conhecimento podemos destacar: 

 Integração Projetos: Roteiro, padronização e dinamismo 

executivo. 

 Gestão do Escopo: Gestão das modificações e identificação de 

falhas. 

 Gestão do Tempo: Cumprimento dos prazos e previsão de 

recursos. 

 Gestão do Custo: Cumprimento do contrato e redução dos custos 

e imprevistos. 

 Gestão da Qualidade: Realização do planejamento da qualidade 

para o projeto. 

 Gestão de Recursos Humanos: planejamento da mão de obra 

para cada atividade e redução dos desperdícios de recursos. 

 Gestão das Comunicações: velocidade nas ações e redução de 

erros. 

 Gestão dos Riscos: Redução de imprevistos e administração e 

monitoramento do projeto. 
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 Gestão das Aquisições: Planejamento das contratações e 

administração dos contratos. 

Já como desvantagens do PMBOK, é possível dizer que as principais são: 

 

1. Não apresenta ferramentas específicas de análise. 

2. Não garante que o projeto atenda aos verdadeiros interesses das partes 

interessadas. 

3. Cada empresa tem que optar pela forma de customizar os passos para 

desenvolvimento dos projetos, o que leva a uma forte dependência da 

experiência do Gerente do Projeto. 

 

2.2.8.2 Padrão para Gerenciamento de Programas do PMI 

 

Segundo PMI (2008) em seu “The Standard for Program Management” ou Padrão de 

Gerenciamento de Programa, um Programa é um grupo de projetos relacionados, 

subprogramas e atividades de programa, gerenciados de forma coordenada para 

obter benefícios que não seriam possíveis de serem obtidos se esses elementos 

fossem gerenciados separadamente. Programas podem surgir da divisão de projetos 

grandes e complexos em subprojetos. Grupo de projetos dentro de um programa 

tem benefícios discretos que, juntos, contribuem para consolidar os benefícios do 

programa.  

 

Em Barcaui (2012, p.575) temos que, “gerenciar programas é coordenar atividades e 

recursos dos projetos do programa de forma centralizada, com o objetivo de obter os 

benefícios estratégicos esperados pela organização”. O gerenciamento de programa 

tem a finalidade de conduzir estas inter-relações entre os projetos. 

 

Segundo pesquisa do PMI (2013) disponível no site pmisurvey.org o nível de 

utilização do conceito de programas nas organizações deve girar em torno de 38%, 

sendo 20% voltados a tema específicos e 18% para grupos de projetos vinculados a 

estratégia. A maior parte das organizações (41%) não utiliza ainda o conceito de 

programa, mas tem intenção em fazê-lo conforme demostrado na Figura 46. 
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Figura 46 – Nível de Utilização de programas pelas organizações. 
Fonte: PMISURVEY.ORG disponível www.pmsurvey.org. 
 

O padrão de Gerenciamento de Programas do PMI (2008) destaca que a 

responsabilidade essencial do gerenciamento de programas é identificar, 

racionalizar, monitorar e controlar as interdependências entre os projetos e rastrear 

a contribuição de cada projeto para consolidar o sucesso do programa. 

 

Dentre as vantagens do gerenciamento de programas é destacado pelo padrão do 

PMI:  

• Otimização e integração de custos, tempo e esforço; 

• Melhor nivelamento de recursos; 

• Integração entre as entregas dos projetos; 

• Integração entre os benefícios intermediários alcançados pelos projetos; 

• Mitigação dos riscos associados aos vários projetos; 

• Maior visibilidade nas alterações de escopo de projetos interdependentes. 

 

O gerenciamento de programas e projetos comumente e confundido dentro das 

organizações. Durante o ciclo de vida do programa, muitos projetos são iniciados. As 
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interações entre o programa e os projetos acontecem de forma cíclica. O Quadro 4 

apresenta as principais diferenças entre gerenciamento de programas e projetos, 

tomando como referências os padrões do PMI de Programa e o PMBOK (Projetos). 

 

Quadro 4 - Diferenças entre Gerenciamento de Programas e Projetos 

 

Fonte: Elaborador pelo Autor 

 

Segundo o PMI (2008) a gestão de programas deve abranger três dimensões: o 

gerenciamento de benefícios, gerenciamento de stakeholders e governança, 

conforme demonstrado na Figura 47. O foco principal de um programa é a obtenção 

de benefícios que tendem a estar aderentes aos objetivos estratégicos. 
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Figura 47 - Dimensões do Gerenciamento de Programas  
Fonte: PMI (2008) 

 

A primeira dimensão descrita por Muto et al (2008) ressalta gerenciamento de 

benefícios como o principal foco para resultados da gestão de programas. Nesta 

gestão é definido um plano formalizado, na qual a organização estabelece quais os 

benefícios são esperados como resultados da implementação da Gestão de 

Programas. Em complemento, é realizado o estabelecimento de métricas e 

procedimentos para acompanhamento das metas e a definição de regras e 

responsabilidades, planos de comunicações e de transições das fases de 

Programas. 

 

O gerenciamento de benefícios é divido em dois tipos: benefícios tangíveis, que são 

quantificáveis como os objetivos financeiros, e benefícios intangíveis, que não são 

quantificáveis como moral dos empregados. Segundo Muto et al (2008) os 

benefícios intangíveis geralmente estão ligados de alguma forma aos benefícios 

tangíveis. 

 

O gerenciamento de stakeholders, segunda dimensão do gerenciamento de 

programas, de acordo com Muto et al (2008) é focado diretamente em organizações, 

empresas e indivíduos em que os resultados e interesses podem ser afetados pelos 

programas.  São destacadas duas formas de influência: positiva, quando os 
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benefícios são aproveitados, e negativa, em que os stakeholders não aproveitam os 

resultados obtidos e os benefícios são insatisfatórios. Os principais stakeholders 

são: gerente de programa, clientes, organização executora, membros da equipe de 

programas, patrocinadores e escritório de projetos.  

 

A terceira e última dimensão destacada por Muto et al (2008) é a governança que 

consiste em estabelecer uma metodologia de gestão de programas que envolva 

políticas, processos, procedimentos, modelos, estrutura organizacional, gestão de 

riscos, custos etc. Trata-se de um guia para a gestão, que permite executar, 

monitorar e controlar todas as fases de um programa, acompanhando os 

investimentos, progressos, desvios, ações e, principalmente, os benefícios. 

 

Geralmente os modelos de governança de programas são baseados em comitês de 

programa (Program Board) que representam os interesses da organização e demais 

stakeholders junto aos gestores de programas, podendo ou não possuir poderes de 

decisão. O PMI (2008) destaca a principais funções do comitê de programas: 

 

• Gerenciar as questões relativas ao programa (qualidade, entrega de produtos, 

monitoramento dos benefícios, conflitos entre gerentes); 

• Mantido durante todo o ciclo de vida; 

• Aprova os planos dos programas; 

• Garantia de que os recursos estarão disponíveis. 

 

Este comitê deve ser composto, no mínimo por: patrocinador, diretor do programa, 

gerente do programa e gerente de projeto, conforme exemplo da Figura 48. Para 

cada fim de fase existirão portões de revisão, em que o Comitê revisará e depois 

informará se pode ou não passar para a próxima fase. 
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Figura 48 - Comitê de Gestão do Programa - "Program Board" 
Fonte: PMI (2008) 

 

2.2.8.2.1 Ciclo de Vida do Programa 

 

Visa garantir um controle efetivo do programa.  Melhores práticas de gestão 

recomendam que seja dividido em várias fases ou estágios, o que irá facilitar sua 

governança, coordenação, nivelamento de recursos e gestão de riscos (PMI, 2008).  

 

O ciclo de vida do programa possui as seguintes fases, conforme Figura 49. 

 

 

Figura 49 - Ciclo de Vida do Programa 
Fonte: PMI (2008) 
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 Fase 1: Setup Pré-Programa: 

o Aprovação para o programa.  

o Definição dos benefícios esperados.  

o Alinhamento dos objetivos estratégicos da organização.  

o Explanação do porquê a implantação de um programa e não de um 

projeto.   

 

 Fase 2: Setup Programa 

o  Construir um “mapa” detalhado que vai dar a direção de como o 

programa será gerenciado.  

o Definir seus principais produtos e como serão feitas a gestão e a 

execução do programa.  

o Resultados esperados: 

 Definição e planejamento do escopo. 

 Definição e sequenciamento das atividades. 

 Cronograma. 

 Estimativa de custos e orçamentos. 

 Riscos. 

 Aprovação do plano de gerenciamento. 

 Identificação preliminar de recursos e equipe do projeto. 

 

 Fase 3: Estabelecer estrutura de gestão do Programa 

o Estabelecimento de uma infraestrutura que suporte o Programa e seus 

projetos; áreas de governança específicas para o programa, como 

processos e procedimentos; ferramentas específicas para o programa 

(ferramentas de monitoramento de progresso, custos, benefícios etc.). 

o Resultados esperados: 

 Equipe do programa. 

 Procedimentos de aprovação e reporte. 

 Estrutura de controle para monitorar e controlar tanto o 

programa como os projetos e as medições dos benefícios. 

 Comunicação para suportar o programa (ferramentas e 

métodos). 
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 Fase 4: Benefícios Incrementais 

o Iniciam-se os projetos do programa.  

o Coordenar seus produtos para criar benefícios incrementais.  

o Maior parte do trabalho do programa através de seus componentes é 

iniciada; é iterativa.  

o Pode ter duração ilimitada; atividades são repetidas tantas vezes 

quantas necessárias e benefícios são atingidos cumulativamente. 

o Resultados esperados: 

 Só termina quando os benefícios planejados para o programa 

são atingidos ou é tomada uma decisão para encerrar sua 

execução. 

 

 Fase 5: Encerramento 

o Executa um fechamento controlado do programa; desativação da 

organização do programa e sua infraestrutura; transição para outros 

grupos.  

o Principais atividades: 

 Rever status dos benefícios com o patrocinador do programa ou 

outros stakeholders. 

 Prover feedback e recomendações quanto às mudanças 

identificadas durante a vida do Programa que possam beneficiar 

a organização. 

 Armazenar e organizar toda a documentação relacionada ao 

programa. 

 Gerenciar qualquer transição para a operação que seja 

necessária. 

 

2.2.8.2.2 Processos do Gerenciamento de Programa 

 

Adonai et al (2008) e PMI (2008) destacam que os processos de gerenciamento de 

programa são muito similares aos processos de um projeto. A grande diferença está 

no tratamento das questões em um nível mais alto. São 39 processos distribuídos 

em cinco grupos de processos que envolvem menos e visam resolver questões 

entre projetos com foca na entrega dos benefícios conforme ilustrado pela Figura 50. 
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Figura 50 - Mapeamento dos Processos de Gerenciamento de Programas 
Fonte: PMI (2008) 

 

 Grupo de Processos de Iniciação: Define e autoriza um programa ou um 

projeto dentro do programa e produz a Declaração de Benefícios do 

Programa e o Plano de Realização de Benefícios. 
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Figura 51 – Grupo de Processos de Iniciação 
Fonte: PMI (2008) 

 

 Grupo de Processos de Planejamento: Esse grupo envolve processos 

referentes à formalização do escopo e à identificação das entregas que irá 

satisfazer as metas do programa e os seus benefícios.  

 

 

Figura 52 – Grupo de Processos de planejamento 
Fonte: PMI (2008) 
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 Grupo de Processos de Execução: É o grupo de processo que compreende 

os processos que dirigem o programa de acordo com o Plano de 

Gerenciamento. 

 

Figura 53 – Grupo de Processos de execução 
Fonte: PMI (2008) 

 

 Grupo de Processos de Monitoramento e Controle: Monitora o programa e 

projetos associados em comparação com seus respectivos planos e 

benefícios esperados, identificando variâncias e implementando ações 

corretivas, quando necessário. Também é responsável por monitorar as 

interfaces com a governança do programa para assegurar que a organização 

tenha uma visão clara da entrega dos benefícios atuais e dos benefícios 

futuros esperados. 
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Figura 54 – Grupo de Processos de monitoramento e controle 
Fonte: PMI (2008) 

 

 Grupo de Processos de Encerramento: Incluem os processos necessários 

para terminar formalmente todas as atividades do programa ou projeto. 

 

Figura 55 – Grupo de Processos de encerramento 
Fonte: PMI (2008) 

 

 



105 

2.2.9 PRINCE 2 

 

A metodologia PRINCE2 – “Projetcs in Control Environment” ou Projetos em 

Ambientes Controlados é um conjunto de orientações desenvolvido pela OGC 

(Office of Goverment Commerce) do Reino Unido e é amplamente utilizado no setor 

privado no Reino Unido e mundialmente. O objetivo PRINCE2 é auxiliar as 

organizações e os indivíduos na gestão de projetos, programas e serviços. Segundo 

a OGC (2011) o PRINCE2 é extensivamente utilizado em mais de 150 países, em 

todas as regiões do mundo, e sua adoção cresce diariamente. Trata-se de um 

método não proprietário e genérico podendo ser aplicado a qualquer projeto, 

independentemente de seu porte, tipo de organização, região geográfica ou cultura. 

A OGC (2009) destaca que isto é possível “porque o PRINCE2 isola os aspectos do 

gerenciamento de trabalho do projeto das contribuições especializadas, como 

design, construção, etc.” 

  

Segundo a OGC (2011) para o gerenciamento do projeto utilizando o PRINCE2, os 

projetos devem aderir em alguns princípios. Os princípios bases da metodologia tem 

origem em lições aprendidas positivas e negativas de projetos. Os projetos devem 

necessariamente aderir a estes princípios que são: 

 Justificativa do negócio contínua (“Business Case”): deve ser revisada 

durante todo ciclo de vida do projeto 

 Aprender com a experiência: utilizar o aprendizado para evitar novos erros e 

manter acertos.  

 Papéis e responsabilidades definidos: claros, acordados e compartilhados 

com todos os stakeholders. 

 Gerenciar por estágios: os estágios ou fases do projeto devem ser planejados 

e executados para adequada governança do projeto.  

 Gerenciar por exceção: Segundo a OGC (2011) significa que “um projeto 

PRINCE2 tem tolerâncias definidas para cada objetivo do projeto, para 

estabelecer os limites da autoridade delegada”. 

 Foco em produtos: “Um projeto PRINCE2 concentra o foco na definição de 

entrega de produtos, particularmente no que diz respeito a requisitos da 

qualidade OGC (2011) 
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 Adequar ao ambiente do projeto: o método deve ser customizado respeitando 

as características do projeto. 

 

2.2.9.1 A Estrutura do PRINCE 2 

 

A estrutura do PRINCE2™ é fundamentada em oito processos e 45 subprocessos 

que definem o trabalho que é realizado ao longo do ciclo de vida do projeto. Estes 

processos são complementados com oito componentes que são como áreas de 

conhecimento, que devem ser aplicadas de acordo com a necessidade, dentro das 

atividades de cada processo. A Figura 56 mostra uma visão da estrutura do 

PRINCE2™. Diferentemente do PMBOK o PRINCE2 não descreve ferramentas e 

técnicas devem ser aplicadas. 

 

Figura 56 - Estrutura do Prince 2 
Fonte: OGC (2007) 

 

2.2.9.2 Os Processos do PRINCE 2 

 

O PRINCE2 é uma metodologia estruturada, baseada em processos distribuídos em 

componentes que quando utilizados de forma eficaz ajudam a reduzir os riscos em 

todos os tipos de projetos. O PRINCE2 é baseado nos princípios e práticas do 

PMBOK como qualquer metodologia de gerenciamento de projetos deve ser. 

Segundo OGC (2011) “o objetivo do PRINCE2 é fazer com que as informações 

certas estejam disponíveis na hora certa, para pessoas certas tomarem as decisões 

certas” conforme representado pela Figura 57. 
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Figura 57 - Modelo dos Processos do PRINCE2 
Fonte: Murray (2011) 

 

“Starting up a Project” - Viabilidade do Projeto: Contempla as atividades de pré-

projeto requeridas, para ter um entendimento prévio do projeto e obter o 

comprometimento do comitê de gestão da organização que possibilite investir na 

iniciação do projeto respondendo à pergunta: "Será que temos um projeto viável que 

agregue valor para a organização”? 

 

“Directing a Project” - Dirigindo um Projeto: São as atividades da equipe 

responsável pelo gerenciamento do Projeto – também chamado de Comitê Gestor 

ou Comitê Diretivo do Projeto - em exercer um controle global sobre o mesmo. O 

gerenciamento das atividades do projeto e as decisões do dia a dia serão delegados 

ao gerente do projeto. O conselho gestor do projeto encontra-se em um nível 

hierárquico acima do gerente de projetos e deve concentrar-se na tomada de 

decisões que afetem de alguma maneira, com aumento ou redução, o escopo, o 

orçamento, o cronograma, a qualidade das entregas, que impliquem em maiores 

riscos e/ou se relacionem aos recursos alocados, aos produtos, serviços e 

resultados que se espera criar com o projeto, e que, de alguma forma, tenham 

impacto no projeto. 
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“Initiating a Project” - Iniciando um Projeto: Descrevem as atividades iniciais que 

constroem os fundamentos para o ciclo de vida do projeto. Todo projeto PRINCE2 

tem um estágio de iniciação. A entrega fundamental desse estágio é a 

documentação de iniciação do projeto, que inclui um plano global de projeto com as 

bases de referência para as seis metas de desempenho do projeto (tempo, custo, 

qualidade, escopo, risco e benefícios). 

 

“Managing a Stage Boundary” - Gerenciando a Fronteira de Estagio - Os 

projetos PRINCE2 são planejados, executados e gerenciados em estágios ou fases. 

Quando um projeto vai passar de uma fase para outra ele está em uma fronteira. 

Nesse momento são tomadas decisões “go” ou “no go” onde se questiona se o 

projeto deve ou não prosseguir. O projeto ainda se justifica? Os riscos envolvidos 

ainda continuam aceitáveis? As atividades desenvolvidas neste incluem o 

fornecimento de informações suficientes, revisadas e atualizadas, para que o 

desempenho do atual estágio seja avaliado e assim permitir a tomada de decisão 

pelo comitê gestor do projeto. Será também apresentado o plano de execução do 

próximo estágio do projeto para ser submetido à aprovação do comitê gestor do 

projeto. 

 

“Controlling a Stage” - Controlando um Estágio: Descreve como o gerente de 

projeto gerencia a execução dos trabalhos, que produz as entregas do projeto, 

durante um determinado estágio. Descreve também os relatórios de progresso e das 

exceções que devem ser fornecidos para o conselho gestor do projeto. 

 

“Managing Product Delivery” - Gerenciando a Entrega do Produto: Descreve o 

papel do gerente de projeto na gestão do trabalho detalhado de criação dos 

produtos do projeto e fornece a integração entre o gerente de projeto e as equipes 

que realizam o trabalho do projeto. 

 

“Closing a Project” - Encerramento do Projeto: Contempla as atividades 

necessárias para o adequado encerramento do projeto, que deve ser conduzido pelo 

gerente de projeto, e incluindo a obtenção de aceitações pendentes, o handover, 

que é a passagem de responsabilidade para as áreas operacionais. Esta atividade 

significa que a responsabilidade do produto que estava sendo criado no projeto e 
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era, portanto, do gerente de projetos, passa para outra pessoa, uma vez que o 

produto já foi criado e está pronto para ser usado. 

 

2.2.9.3 Os Componentes do PRINCE 2 

 

O PRINCE2 é composto por oito elementos, ou "componentes". Eles são: business 

case, organização, planos, controles, gestão de risco, qualidade no ambiente de 

projeto, gerenciamento de configuração e controle de mudanças. Esses 

componentes não são definidos como as áreas de conhecimento. Por exemplo, 

PRINCE2 aborda a gestão de tempo e custos (áreas de conhecimento do PMBOK) 

dentro do componente plano, mas apenas na medida em que o desenvolvimento de 

informações de tempo e custos é necessário, no nível de plano relevante. A seguir 

resumimos os componentes PRINCE2:   

 

 “Business Case” – Um dos pontos fundamentais na metodologia 

PRINCE2™ é a concepção de que o business case é que deve direcionar o 

projeto. Ao longo do ciclo de vida do projeto, ele é revisado e validado para 

garantir que o projeto seja alinhado aos objetivos organizacionais 

(estratégicos ou não). Um business case consistente irá auxiliar no 

alinhamento do progresso do projeto aos objetivos do negócio, mantendo-o 

relevante para a organização. Um projeto somente deve ser iniciado se um 

business case for satisfatório. Ele é a principal ferramenta que será utilizada 

pelo comitê do projeto em sua avaliação do longo ciclo de vida. 

 

 Organização – Uma estrutura adequada de gestão e suporte organizacional 

do projeto deve ser estabelecida de acordo com a definição de papéis e 

responsabilidades e o relacionamento entre os diversos papéis atuantes no 

projeto.   

 

 Planos - Disponibiliza um conjunto de planos que podem ser adaptados às 

características do projeto. O planejamento é vital para o sucesso de um 

projeto, e o plano deve conter informações detalhadas o suficiente para deixar 

claros os resultados que se quer alcançar. 
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 Controles – Tem como objetivo suportar o processo diário de tomada de 

decisão, visando garantir que o projeto: (a) está gerando os produtos 

necessários que satisfaçam os critérios de aceitação definidos; (b) se a 

execução está ocorrendo conforme e em caso de desvios, ações corretivas 

e/ou preventivas são tomadas; e (c) se o projeto permanece viável contra seu 

business case. 

 

 Gestão de Riscos - Define a sistemática para identificação, análise, 

respostas aos riscos e onde os riscos devem ser avaliados e revisados, além 

da abordagem a ser aplicada em seu controle. 

 

 Qualidade no ambiente do projeto - Apresenta uma abordagem para o 

controle de qualidade dos aspectos técnicos e de gerenciamento do projeto 

durante todo seu ciclo de vida. 

 

 Gerenciamento da Configuração - Define as funções essenciais e 

informações necessárias para a gerência de configuração do projeto, 

garantindo o correto versionamento dos produtos a serem entregues. 

Constitui uma proteção para os produtos do projeto. 

 

 Controle de Mudanças – Visa identificar e avaliar o impacto das mudanças 

potenciais, sua importância, custo, impacto sobre o business case 

estabelecendo um processo para aprovação ou não destas mudanças. 

 

2.2.9.4 Pontos fortes PRINCE 2 

 

O PRINCE2 tem uma série de características que o distinguem de outras 

metodologias de gerenciamento de projeto. Sua força reside na sua abordagem de 

senso comum e no forte direcionamento para uma gestão voltada a decisões 

conjuntas e avaliações constantes. A seguir são destacados os principais pontos 

fortes da metodologia: 
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 Organização e gestão do projeto: Talvez a mais importante das características 

do PRINCE2 é o conceito do comitê de projeto. PMBOK refere-se a um 

patrocinador do projeto e sugere que patrocinador tem o papel natural em apoiar 

o projeto. O PRINCE2 é mais específico, ele responsabiliza um comitê de projeto 

pelo apoio claro e estruturado ao projeto.  O comitê do projeto baseia-se na 

representação de negócios (falando de como o projeto beneficiará a organização 

como um todo), o usuário (para valor e usabilidade do projeto em um nível 

funcional) e o fornecedor (para quem vai entregar a solução). Estas são as 

funções que podem garantir a disponibilidade de recursos (se eles estão no nível 

organizacional adequado), e são o tipo e nível de recursos que precisa de um 

gerente de projeto para resolver questões que surgem durante um projeto. 

Apoiar o gerente de projeto é parte do papel do comitê, dando autoridade dentro 

da organização e acesso de gerente de projeto aos recursos necessários para 

garantir o sucesso.  

  

 Processo decisório baseado em casos de negócios: O business case é um 

componente de PRINCE2, mas sua importância não pode ser subestimada. A 

responsabilidade pelo business case pertence ao comitê do projeto e o gerente 

de projeto. O comitê do projeto cria e tem a propriedade sobre o business case; 

o gerente de projeto fornece a informação que permite o comitê de projeto 

avaliá-lo e também garante que o business case seja considerado nas decisões 

de projeto.   

   

 Planejamento baseado em produtos: O elemento inicial da técnica de 

planejamento baseado em produto, estrutura de divisão de produto, tem como 

principal referência a Estrutura Analítica do Projeto (EAP). A lógica do PRINCE2 

foca em resultados práticos (e não nas atividades), fornecendo um passo 

adicional para esta técnica: explicitação desses resultados através de descrições 

de produto. O PRINCE2 insere uma descrição do produto (para cada 

produto/resultado final), compreendendo características importantes: por que ele 

está sendo criado; composição; fonte dos materiais e as tarefas necessárias 

para criá-lo; como quando ele é feito; os recursos e competências necessários; 

os critérios para aceitá-lo; e como vamos ter certeza que ele atende aos 

critérios. 
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 Gerenciamento de problema: Um princípio básico de gestão da qualidade é 

que informações importantes não deveriam se perder. PRINCE2 também nos 

lembra que a gestão das questões é fundamental para qualquer sistema de 

qualidade. O PMBOK não faz referência à existência de problemas que precisa 

ser gerenciado e não estabelece nenhum mecanismo ou abordagem para 

gerenciá-las. O PRINCE2 recomenda o uso de um “Log” ou registro mostrando 

detalhes de cada questão: descrição, ação, decisões sobre a questão e o status. 

O PRINCE2 recomenda identificar, atualizar e revisar questões durante o 

processo de execução e na conclusão de cada etapa. 

 

 Pacotes de trabalho: O pacote de trabalho é a definição elemento do sistema 

de autorização de trabalho do PRINCE2: o pacote de informações relevantes 

para a criação de um ou mais produtos. O pacote de trabalho do PRINCE2 

também detalha quaisquer restrições, tais como tempo e custo, interfaces e 

confirmação (entre o gerente de projeto e do recurso para entregar o pacote de 

trabalho). O conteúdo do pacote de trabalho pode ser mais detalhado, contendo: 

o risco; ferramentas sugeridas (ou necessárias); técnicas ou normas para o 

trabalho; como o trabalho será revisto, verificado e aprovado; e como questões, 

problemas e status devem ser tratados e relatados.  

 

 Gerenciamento de exceções: No PRINCE2, o processo para lidar com 

situações de exceção é definido antes da execução, na descrição do pacote de 

trabalho. O PRINCE2 prevê a comunicação interativa. As ações corretivas e 

preventivas devem ser tomadas de forma mais proativa possível, de maneira a 

não prejudicar o alcance dos objetivos do projeto. O comitê de projeto define 

limites de desempenho por meio do conceito de "tolerância", que concede a 

critério do gerente de projeto para executar o trabalho dentro de limites de 

custos e tempo acordados. As tolerâncias são definidas durante o planejamento 

do projeto na fase de iniciação para cada fase do projeto. 

  

 Controle de alterações e gerenciamento de configuração: “Ambas 

características são identificadas como componentes. Estes itens não podem ser 

negligenciados e tem um valor significativo na redução do risco do projeto."  
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2.2.10 RBM 

 

O Results based Management (RBM), ou Gestão de Projetos com Base em 

Resultados, é uma metodologia utilizada pela Agência Canadense para o 

Desenvolvimento Internacional e seus projetos são orientados objetivamente para os 

resultados. A metodologia RBM segundo Valente (2010) “busca aproximar a 

estratégia de negócio às pessoas e aos processos, com vistas a obter o resultado 

pré-determinado, no menor espaço de tempo possível”. 

 

Segundo a Agência Canadense, a abordagem centra-se na obtenção de resultados, 

na implementação de medição de desempenho, aprendizagem e adaptação, bem 

como relatórios sobre o desempenho. A Agência Canadense afirma ainda que “RBM 

não é uma ferramenta, mas sim uma forma de trabalho que vai além das atividades 

e resultados para se concentrar em resultados reais; os resultados de projetos e 

programas”. 

 

Essa metodologia é utilizada há mais de 30 anos pela Agência Canadense, porém a 

primeira política oficial RBM foi lançada em 1996, e a última atualização foi em 2008.  

Os propósitos da política da RBM são: 

 Padronizar e proporcionar uma maior coerência no RBM, definições e 

metodologia utilizados para investimentos internacionais de 

desenvolvimento e projetos; 

 Alinhar o RBM para a assistência ao desenvolvimento internacional com a 

abordagem do governo canadense; 

 Harmonizar o RBM no Departamento de Relações Exteriores, Negócios, 

Comércio e Desenvolvimento (DFATD) com a comunidade internacional de 

colaboradores. 

Com a metodologia RMB classifica-se os resultados em três tipos: 

 Resultado imediato (curto prazo): Esta é uma mudança que seja 

diretamente atribuível às saídas de uma organização, a política, 

programa ou iniciativa. Em termos de prazo e nível, estes são 
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resultados de curto prazo, e são geralmente ao nível de um aumento 

do conhecimento / competência da ... ou o acesso a ... entre os 

beneficiários. 

 Resultado intermediário (médio prazo): Esta é uma mudança que 

está prevista para ocorrer de forma lógica, uma vez ter sido alcançado 

um ou mais imediatos resultados. Em termos de prazo e nível, estes 

são os resultados de médio prazo, que geralmente são alcançados 

pelo fim de um projeto/programa e, geralmente, quando há uma 

mudança de comportamento ou nível de prática entre os beneficiários. 

 Resultado final (longo prazo): Esta é a mudança de nível mais alto 

que pode ser razoavelmente atribuído a uma política, programa ou 

iniciativa de forma causal, e é a consequência de um ou mais 

resultados intermediários. Um resultado final geralmente representa a 

razão de uma política, programa ou iniciativa, e toma a forma de uma 

mudança sustentável do estado entre os beneficiários. 

 

Figura 58 - Diagrama da metodologia RMB 
Fonte: UNESCO (2011) 
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Segundo o Departamento de Planejamento Estratégico da UNESCO:  

A RBM ajuda a mudar o foco do programa, da gestão e das tomadas de 
decisão, que antes eram baseados em insumos e em processos, para os 
objetivos a serem atingidos. Na etapa de planejamento, a abordagem assegura 
que exista um volume suficiente e necessário de ações para que o resultado 
esperado seja alcançado. Durante a etapa de execução, a RBM ajuda no 
monitoramento e assegura que todos os recursos humanos e financeiros 
disponíveis continuem a contribuir para os resultados esperados (UNESCO, 
2011). 

 

A metodologia RBM possui um ciclo dos resultados que é o impacto, efeito, produtos 

e atividades que serviram de subsidio para a criação do quadro lógico por resultados 

adaptado da metodologia ZOPP que será estudada no próximo tópico desta 

pesquisa. 

 

2.2.11 ZOPP 

 

Segundo Thiry-Cherques (2010) o acrônimo ZOPP, originário do alemão (Ziel 

Orientierte Projekt Planung), significa "planejamento de projetos orientado por 

objetivos". Esta metodologia foi adotada pela Agência Alemã de Cooperação 

Técnica (GTZ - GmbH- Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) em 1981, e 

posteriormente utilizado por instituições internacionais, como o Banco Mundial e 

a Comissão Europeia. O ZOPP tem como finalidade:  

 

 Permitir visão clara dos objetivos do projeto, com uma perspectiva de longo 

prazo; 

 Melhorar a comunicação e cooperação entre as partes interessadas no 

projeto por meio de um planejamento conjunto, utilizando documentos 

precisos e com definições claras; 

 Definir a área de responsabilidade da equipe do projeto; 

 Estabelecer indicadores de monitoramento e avaliação do projeto. 

 

Thiry-Cherques (2010) destaca que o ZOPP se utiliza de três princípios básicos: 

1. Consenso entre as partes interessadas, em função dos objetivos 

formulados claramente; 
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2. Foco na causa raiz dos problemas, analisando suas causas e efeitos, e 

formulando objetivos factíveis e efetivos; 

3. Participação de pessoas, grupos e instituições afetadas no planejamento. 

 

Como consequência, o projeto será beneficiado por:  

 

 Maior envolvimento de todos com as ações planejadas; 

 Maior comprometimento de cada membro com os resultados projetados; 

 Desejo comum de mudanças orientado pelos objetivos definidos; 

 Desenvolvimento de projetos mais consistentes e mais transparentes; 

 Definição de objetivos claros e realistas, com base na análise de 

problemas que reflita uma situação atual; 

 Definição de indicadores objetivamente comprováveis, para acompanhar 

e avaliar as ações, resultados e os objetivos previstos; 

 Melhoria na comunicação, integração e cooperação entre as instituições 

parceiras, grupos e pessoas envolvidas; 

 Integração entre os diferentes níveis dos parceiros; 

 Definição das responsabilidades e deveres de todos os parceiros; 

 Maior probabilidade de êxito do plano; 

 Aumento das garantias de sustentabilidade dos efeitos das ações 

realizadas.  

 

2.2.11.1 Processo 

 

O ZOPP é executado em etapas sucessivas e interligadas. O processo todo, 

conforme, Figura 63, contido no ciclo de vida do projeto, compreende diversas fases, 

representadas por: 

 

 Planejamento; 

 Monitoramento e avaliação (implementação das ações); 

 Informe de avanço (com acompanhamento das ações); 

 Controle do Avanço (avaliação dos resultados com os respectivos ajustes, 

que são necessários para manter o rumo do projeto). 
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Quando os objetivos são alcançados, o projeto termina, embora um bom projeto seja 

aquele cujos efeitos têm sustentabilidade após seu encerramento. Isto só é possível 

se houver uma real participação dos envolvidos e dos parceiros com suas ações. 

 

O ZOPP é dividido em duas etapas: Análise e Matriz do Plano do Projeto. 

 

Figura 59 - O processo do ZOPP no ciclo de vida de um projeto 
Fonte: Thiry-Cherques (2010)   
 

A primeira etapa (Análise) é dedicada à elaboração do plano que vai orientar a 

segunda etapa (Matriz do Plano do Projeto). Ambas são interligadas e intimamente 

relacionadas. Estas duas etapas têm como premissa a execução de passos a 

serem seguidos, visando a atingir os benefícios esperados. 

2.2.11.2 Passos da Análise 

 

Analisar Problema (Árvore de Problemas): Instrumento que permite a ordenação 

e hierarquização das causas e efeitos de um problema escolhido para dar início ao 

processo de planejamento. A escolha do problema central deve ser feita de forma 

muito objetiva e criteriosa e deve refletir o cerne da questão em relação a uma 

situação que se quer modificar ou melhorar. 

 

http://www.rosamilha.com/
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Analisar Interessados (Stakeholders): Este é um processo delicado e deve ser 

conduzido com muito critério, para que os envolvidos não se tornem meros 

espectadores, mas sim agentes de transformação. Existem vários métodos e/ou 

ferramentas disponíveis no mercado que podem ajudar nesta análise. 

 

Analisar Objetivo (análise da situação atual): A análise da situação atual deve 

propiciar um retrato fiel da situação para a qual se reivindicam mudanças. Ela deve 

não apenas identificar os problemas referentes ao tema em questão, suas causas e 

efeitos, mas também as oportunidades que podem ser aproveitadas para solucioná-

los, as ameaças que podem se transformar em oportunidades e o que já vem sendo 

realizado se for o caso, para mudar a situação problemática. Normalmente a escolha 

do objetivo pretendido pela comunidade, ou pelo segmento social envolvido, é que 

dá origem ao tema a ser discutido e analisado e reflete o objetivo de 

desenvolvimento a ser alcançado. Neste ponto, deve-se utilizar 

a Matriz Analítica e/ou Árvore de Problemas e a Árvore de Objetivos. 

 

Analisar Alternativas: Embora se tenha uma lista grande de soluções propostas, 

nesta etapa que se definem as prioridades, segundo critérios preestabelecidos, que 

vão compor a estratégia do projeto em fase de planejamento. É essa análise que 

nos permite escolher entre as diversas possíveis abordagens para resolução de um 

problema, qual é a mais indicada e com maiores chances de êxito. 

 

2.2.11.3 Matriz do Plano de Projeto 

 

A segunda etapa do processo de planejamento refere-se à concepção do plano do 

projeto, criando-se um documento chamado MPP (Matriz do Plano do Projeto), que 

representa o documento central do projeto, o qual possui a estratégia, o objetivo 

global (também chamado de superior ou estratégico), objetivo, resultados esperados 

(correspondentes aos objetivos específicos) e as atividades ou ações, que são os 

meios para que se atinjam os resultados. Além disso, traz ainda: (i) os indicadores 

de impacto, também chamados de indicadores de benefício, ou de resultados, e que 

servem para medir os benefícios ou impactos desejáveis do projeto; (ii) as fontes de 

verificação, que representam os documentos onde são encontrados os dados para 
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avaliação (medição dos indicadores); e (iii) as premissas, além da apresentação 

sucinta dos custos e insumos do projeto. 

 

 

Figura 60 - Matriz Plano de Projeto 
Fonte: Thiry-Cherques (2010) 

 

Fase de execução do projeto (implementação das ações) 

Às etapas de planejamento e concepção do projeto, segue-se a da execução, que é 

a implementação das ações. Nesta etapa, com base na MPP, são detalhadas as 

subatividades, tarefas e rotinas, a partir das atividades descritas. Também 

são identificadas as metas (também chamadas de indicadores de processo) para 

cada uma, com a descrição dos responsáveis e executores, o cronograma de 

realização das atividades, subatividades e tarefas, além de considerar as premissas 

(ou suposições) importantes para que o nível dos resultados seja alcançado. Nesta 

etapa são ainda definidos, detalhadamente, os recursos humanos, materiais e 

financeiros necessários para a operação do projeto. 

 

Ainda na fase de implementação do projeto, outras análises podem se fazer 

necessárias, de acordo com o tipo de projeto que está sendo trabalhado. Além 

disto, é elaborado o planejamento da monitoria e avaliação do projeto. 
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Monitoramento e avaliação do projeto 

A monitoria e avaliação do projeto não se realizam apenas uma vez no decorrer do 

ciclo de vida do projeto. Os resultados e demais objetivos do projeto devem ser 

cuidadosamente monitorados, de acordo com o plano pré-estabelecido. A partir do 

monitoramento e do informe de avanço, são avaliados os desvios encontrados, e 

posteriormente são realizados os ajustes, por meio da adoção de medidas 

corretivas, representadas por ações que são incorporadas ao plano original e 

devidamente controladas. 

 

Dentro do princípio do enfoque participativo, é estruturada a organização interna do 

projeto, sua relação com o ambiente externo e interno, a formação de um comitê 

gestor participativo, além de se elaborar as descrições individuais de tarefas a serem 

executadas pelos parceiros. 

 

Esta prática pode ser adotada em ambientes de projetos onde há forte participação 

da sociedade, governo e terceiro setor, onde os princípios básicos do ZOPP se 

encaixam como se vê na comprovada utilização deste método em agências 

do governo (Banco Mundial e a Comissão Europeia). 

 

2.3 Comparativo das Metodologias Estudadas  

 

Nesta pesquisa foram descritas as principais metodologias e padrões para 

gerenciamento de projetos e programas utilizados por organizações no Brasil e no 

mundo. Estas metodologias e padrões possuem particularidades e principalmente 

muitas semelhanças que permitem estabelecer um quadro comparativo. Este quadro 

foi elaborado a partir da escolha de alguns aspectos chaves presentes nas 

metodologias e que serão avaliados na organização estudada. O quadro 

comparativo contém nas colunas as metodologias ou padrões e nas linhas os 

aspectos a serem comparados conforme descritos a seguir: 

 

 A primeira linha do Quadro 5 descreve a tipologia, a fim de pontuar se estamos 

comparando uma metodologia ou padrão para gestão de projetos ou programas. 

Segundo Ribeiro (2011) que discerne sobre o conceito de metodologia, 
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previamente abordado nesta pesquisa, refere-se “a um conjunto ou sistema de 

métodos, princípios e regras para regulamentar uma disciplina, que no caso 

desta pesquisa é a gestão de projeto ou programas”. Em contrapartida, o 

padrão, segundo PMI (2013) é um documento elaborado por um processo 

consensual, que fornece diretrizes, regras e características para o tópico que 

está tratando. 

 

 A segunda linha descreve a classificação como metodologia ou padrão, podendo 

ser descritivos ou prescritivos. Kerzner (2011) descreve a classificação 

prescritiva e descritiva para metodologias e padrões de gestão de projetos e 

programas: 

 

 Prescritivo: prescrevem como o processo de desenvolvimento deve 

acontecer, sugerindo os melhores caminhos e práticas para a execução. 

Geralmente são definidas técnicas, ferramentas, templates e 

procedimentos que deverão ser utilizados na gestão do projeto ou 

programa. Geralmente já são previamente estruturados; 

 Descritivo: são baseados em estudos e boas práticas sobre as soluções 

para gerenciamento do projeto ou programa desenvolvidos, ou seja, quais 

os processos, estratégias, métodos e princípios podem ser utilizados para 

no gerenciamento destes projetos ou programas. Geralmente são 

estruturadores. 

 

 A terceira linha descreve o foco, metodologia ou padrão, podendo este estar 

direcionado a entregas, negócios, resultados, cliente ou outro item observado 

nos princípios fundamentais da metodologia ou padrão. 

 

 A quarta linha descreve se a metodologia ou padrão é de aplicação geral ou 

especificação de algum segmento ou área de negócio.  

 

 Na quinta é descrita a estrutura ou composição da metodologia ou padrão. São 

descritos número de processos, áreas de conhecimento, agrupamentos, 

princípios, entre outros itens que este autor julgou relevante. 



122 

 

 Na sexta linha são descritos os aspectos de governança identificados na 

metodologia ou padrão. 

 

 A sétima linha descreve os aspectos relacionados a riscos e a oitava linha sobre 

mudanças, contidos na metodologia ou padrão. 
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Quadro 5 - Comparação de Metodologias e Padrões 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para elaboração desta pesquisa foi utilizado o método de pesquisa descritiva 

qualitativa. “As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2002, p.42). 

 

Esta pesquisa busca verificar e relacionar as principais metodologias e práticas da 

gestão de projetos e programas com a metodologia de gestão de programas e 

projetos da empresa XBM Automotive, a fim de identificar melhorias necessárias 

adequando ao modelo global de gestão de projetos da organização. Segundo Matar 

(2001) é necessário no caso de pesquisas descritivas o pressuposto básico que o 

pesquisador possua profundo conhecimento acerca do problema a ser estudado. “O 

pesquisador precisa saber exatamente o que pretende com a pesquisa, ou seja, 

quem (ou) o que deseja medir, quando e onde fará, como o fará e porque deverá 

fazê-lo” (Mattar, 2001, p.23). 

 

3.1 Técnica de Pesquisa  

 

A técnica de pesquisa utilizada foi o estudo de caso. “O estudo de caso é 

caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um, ou de poucos objetos, de 

maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado” (GIL,1999, p.72). O 

estudo de caso se caracteriza por ser empírico e buscar investigar um fenômeno 

dentro de seu contexto prático e atual. Gil (2002) descreve os propósitos do estudo 

de caso:  

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; 

b) preservar o caráter unitário do objeto estudado; c) descrever a situação do 

contexto em que está sendo feita determinada investigação; d) formular 

hipóteses ou desenvolver teorias; e) explicar as variáveis causais de 

determinado fenômeno em situações muito complexas que não possibilitam a 

utilização de levantamentos e experimentos (GIL,2002, p.54). 
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A principal vantagem deste método de pesquisa é mostrar a realidade do setor 

estudado e as razões que causaram tais fatos. Sua contribuição será a identificação 

dos problemas e das possíveis soluções. Quanto às limitações, esta modalidade de 

pesquisa pode gerar dificuldade de generalização, segundo Gil (2002): 

 

A análise de um único ou poucos casos de fato fornece uma base muito frágil 

para a generalização. No entanto os propósitos do estudo de caso não são os 

de proporcionar o conhecimento preciso, mas sim proporcionar uma visão 

global do problema ou de identificar possíveis fatores que o influenciam ou são 

por eles influenciados (GIL, 2002, p.55). 

 

3.2 Instrumentos de Pesquisa 

 

Para a realização desta pesquisa foi utilizado a observação participante e a 

Pesquisa-ação. “A observação participante, ou observação ativa, consiste na 

participação real do conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma 

situação determinada” (GIL, 1999, p.113). 

 

 Já a pesquisa ação segundo Tripp (2005 p. 446), é um tipo de investigação-ação, 

que é um temo geral para qualquer processo que siga um ciclo no qual se aprimora 

a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar a 

respeito dela seguindo o fluxo apresentado na Figura 65. 

 

 

Figura 61 - Representação em quatro fase do ciclo base na Pesquisa-Ação 
Fonte: Tripp (2005, p. 446) 
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Segundo Tripp (2005 p. 447) a “pesquisa-ação é um termo que se aplica a projetos 

em que os práticos buscam efetuar transformações em suas próprias práticas, é 

uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisa consagradas para 

informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática. ” Nesse sentido, a 

pesquisa-ação requer ação tanto nas áreas da prática quanto da pesquisa, ou seja, 

poderá estar próxima da prática rotineira quanto da pesquisa científica. 

 

Trip (2005 p. 448) destaca que “na pesquisa-ação, tendemos a nos engajar em 

teorização indutiva apenas quando não há uma explicação preexistente ou uma 

teoria que explique satisfatoriamente o que quer que tenhamos observado ou 

estejamos tentando observar, de modo que os pesquisadores de pesquisa-ação 

frequentemente operam dedutivamente, especialmente nos estágios iniciais. ” 

 

A modalidade de pesquisa ação utilizada para esta pesquisa será a “Pesquisa-ação 

prática” onde, segundo Trip (2005 p. 457) “o pesquisador escolhe ou projeta as 

mudanças feitas.” Nesta modalidade os tipos de decisão que são tomadas pelo 

pesquisador são informadas pelas concepções profissionais que tem sobre o que 

será melhor para seu grupo. 

 

3.3 Técnicas de Coleta e Análise de Dados 

 

Segundo Gil (2002) o estudo de caso é o que apresenta maior carência de 

sistematização, análise e interpretação de dados. “Como o estudo de caso vale-se 

de procedimentos de coleta de dados, os mais variados, o procedimento de análise 

e interpretação pode, naturalmente, envolver diferentes modelos de análise” 

(GIL,2002, p.141). 

 

O contexto é relevante, pois se trata de uma proposta para a implementação da 

gestão de portfólio. Tem-se, então, a oportunidade de relatar e analisar como foi 

conduzida a proposta a partir do estabelecido na literatura, e o tema é 

contemporâneo, pois nota-se uma discussão mais intensa pela literatura ao longo da 

última década. 
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A seleção da empresa analisada foi intencional, pelo fato do pesquisador atuar nesta 

organização e ter acesso aos desafios e oportunidades do contexto da pesquisa. A 

possibilidade de fácil acesso aos dados e informações, em função do pesquisador 

ser membro do comitê de gestão de projetos e programas da organização, 

resultaram em uma grande oportunidade para a condução da pesquisa, justificando, 

então, a escolha da empresa analisada. Além dos fatores anteriormente apontados, 

os dados são de natureza qualitativa, o que também direciona a abordagem 

metodológica para a condução de um estudo de caso, devido ao caráter usual da 

natureza dos dados nesse tipo de abordagem.  

 

Diferentes fontes de evidência foram utilizadas, enfatizando-se o acompanhamento 

das reuniões com a alta direção e a análise documental a partir do acesso a 

documentos tais como: sistema de gerenciamento de projetos da empresa, registros 

de projetos de novos produtos, relatórios de gestão, atas, e-mails internos entre 

outros documentos. Além dessas fontes, algumas entrevistas espontâneas foram 

feitas com gerentes de programa nas unidades globais da empresa e com alguns 

membros das equipes de desenvolvimento de novos projetos.  

 

Os dados de caráter qualitativo foram interpretados a partir dos meios de registros 

citados, principalmente com base nas anotações em um diário próprio. Essa análise 

seguiu uma lógica indutiva, ou seja, pelo estabelecimento de uma cadeia de 

raciocínio partindo-se de dados restritos para tentar-se chegar a fatos gerais, 

conforme definido por Andrade (2001).  

 

Por fim, visando à credibilidade e a qualidade do trabalho, os seguintes tipos de 

validade foram considerados: a validade interna foi observada para averiguar se a 

interpretação dos dados e as conclusões obtidas eram decorrentes das fontes de 

evidência; a validade descritiva para garantir que o relato ocorrido das fontes 

representava a situação pesquisada; e a validade interpretativa, visando garantir que 

a interpretação era decorrente do que estava sendo investigado. A partir desses 

dados, decorrente das fontes de evidência adotadas e da consideração dos tipos de 

validade anteriormente apontados, o caso foi construído posteriormente, cujo 

conteúdo é particularizado na sequência. 
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A análise dos dados deste estudo de caso foi feita a partir das informações obtidas 

através das observações, textos e análise de documentos. A partir deste conjunto de 

informações e dos referencias teóricos, o pesquisador estabeleceu o conjunto de 

inferências para a conclusão da pesquisa. 
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4 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DA XBM 

 

4.1 O sistema de Gerenciamento de Projetos da XBM Mercosul – XBM-PMS 

 

O XBM Mercosul Project Management Systems – XBM-PMS é uma ferramenta 

utilizada pelo grupo XBM Mercosul, no qual é composto por tarefas que são 

responsáveis pelo acompanhamento e controle do andamento do projeto durante o 

lançamento de projetos complexos.  

 

O propósito do XBM-PMS é estabelecer as etapas necessárias para gerenciar o 

desenvolvimento de produtos do grupo XBM Mercosul, oferecendo estratégias de 

controles e incorporando as iniciativas de desenvolvimento de produto durante todos 

os estágios do ciclo de desenvolvimento de produto. O XBM-PMS traz uma 

abordagem comum para comunicação e acompanhamento do status ao longo do 

projeto para todo grupo XBM Mercosul. 

 

O XBM-PMS é impulsionado pelas necessidades e requisitos dos clientes, 

obedecendo e controlando as metas e objetivos estratégicos e financeiros da XBM 

Mercosul para alcançar a satisfação do cliente. O XBM-PMS é fundamentado nos 

seguintes princípios: 

 

 Foco no Cliente. 

 Gerenciamento Buy-in4. 

 Utiliza uma metodologia matricial para equipe multifuncional  

 Utilização de técnicas de gerenciamento de projeto 

 Incorpora práticas de engenharia simultânea do PDP 

 Inclui o Planejamento e Gerenciamento da qualidade total (APQP) 

 Promove a integração e desenvolvimento do fornecedor 

 

O XBM-PMS foi desenvolvido para atender quatro classificações do projeto 

conforme descrito abaixo e representado na figura 62: 

                                            

4 Este termo descreve o apoio da alta administração no projeto. 
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1. Projeto com desenvolvimento de novo produto 

2. Derivado de projeto existente 

3. Grandes modificações de um projeto já existente 

4. Pequenas modificações de um projeto já existente 

 

 

Figura 62 - Classificação de Projetos XBM-PMS 
Fonte: documentação da pesquisa  

 

4.1.1 Definições do XBM-PMS 

 

As seguintes definições ou abreviaturas são encontradas no XBM-PMS sendo 

necessárias para o adequado entendimento da metodologia: 

 

 AM (“Account Manager”)– Gerente de Conta 

 APD (Advanced Purchace Departament”) – Departamento de Compras 

Avançadas 

 APQP (“Advanced Planning Quality Product” – Planejamento Avançado de 

Qualidade do Produto 

 EC (“Executive Committee”) – Comitê Executivo 

 ECM (“Executive Committee Meeting”) – Reunião do Comitê Executivo 

 GAF (“Gateways Approval Form”) – Formulário de Aprovação de revisão  

 IT – Departamento de Tecnologia da Informação 

 LP (“Logistic Planner”) – Planejador de Logística  

 ME (“Manufacturing Engineer”)  – Engenharia de Manufatura 
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 Mfg PL – Líder de projeto da Manufatura 

 PC (“Program Committee”) – Comitê do Programa 

 PL – Líder do Projeto do Desenvolvimento 

 PLFR – Project Launch Final Report 

 PM – Gerente do Programa 

 POL – Project Objectives Letter 

 PSR – Project Status Report 

 QP – Analista de Qualidade na Planta de Manufatura 

 R&D – Pesquisa e Desenvolvimento 

 RFQ – Requisição de Cotação 

 SOP (“Start Of Production) – Início de Produção 

 SQM – Gerenciamento da Qualidade do Fornecedor 

 MPL – Líder da Planta de Manufatura 

 

As tarefas do XBM-PMS são distribuídas em fases. Cada fase tem estágios e nestes 

estágios existem algumas etapas que devem ser concluídas obrigatoriamente para 

fechamento do estágio. XBM-PMS tem a flexibilidade para se adequar ao Plano de 

Lançamento de produtos dos clientes (desde a fase de conceito, produção em 

massa e posteriormente). As fases de desenvolvimento estão divididas em sete 

estágios estando alinhadas com a fases do cliente conforme demonstrado na Figura 

63. 
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Figura 63 - Fases do XBM-PMS e relação dom fase dos principais clientes 
Fonte: documentação interna da empresa 

 

4.1.2 Fases do XBM-PMS 

 

<S1> - Concessão do negócio  

 

Stage #  Main Input
Mandatory Tasks 

/Documents
Main Output Stage Approver Stage Promoter

YBL ECM YBL Sales  

Project Objectives Letter (POL) EC approval

YM-PMS Outlook

Business Award

Stage#1

A-  RFQ Package

1 - ECM RFQ  Approval

 

2 - RFQ Kickoff presentation - 

AM

 3 - Project Payback 

calculation

(CPPL) - AM

Final Commercial 

Offer

Project Management Office

S1
 

Figura 64 - XBM-PMS Fase de Concessão do negócio 
Fonte: documentação interna da empresa 
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<S2> - Início do Projeto  

Stage #  Main Input
Mandatory Tasks 

/Documents
Main Output Stage Approver Stage Promoter

TRY OUT

YBL Product 

Development

STAGE 2 <S2> Gate Way EC approval

Project Start

Stage #2

A- Project 

Obejctives Letter - 

AM

B- LOI/

Nommination Letter

1- Project kickoff presentation 

- PM

2 - PSR's

1- Detailed Master 

Timing Plan (MTP) - 

PL / PM

2- Project Org Chart - 

PM

3-Obeya Meeting 

Schedule - PL

4-CPA Targets - 

CPM(PM)

5-70% Tasks 

Completed - 

PCommittee

YBL ECM

S2
 

Figura 65 - XBM-PMS Fase Inicio do Projeto 
Fonte: documentação interna da empresa 

 

<S3> - Preparação para Validação do Protótipo 

 

Stage #  Main Input
Mandatory Tasks 

/Documents
Main Output Stage Approver Stage Promoter

STAGE 3 <S3> Gate Way EC approval

Validation 

Prototype 

Readiness 

Stage #3

A- <S2> Gate 

approval 

B- Master Timing 

Plan (MTP)

1 -  PSR's

2 - Project Payback 

Calculation (CPPL) - Costing

1 - Prototype Delivery 

- PL

2 - Project Payback 

Calculation (CPPL) - 

Costing

3-CPA Updated - CPM

4-70% Tasks 

Completed - 

PCommittee

YBL ECM
YBL Program 

Committee

S3
 

Figura 66 - XBM-PMS Fase Preparação para Validação do Protótipo 
Fonte: documentação interna da empresa 

 

<S4> - Validação do produto  
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Stage #  Main Input
Mandatory Tasks 

/Documents
Main Output Stage Approver Stage Promoter

 

Product 

Validation

Stage #4

A- <S3> Gate 

approval

B- Prototype Vehicle 

build

1 - PSR's

YBL ECM
YBL Program 

Committee

1 - Tooling Status 

Report - PL

2 - Vehicle Build 

Feedback - PM

3-70% Tasks 

Completed - 

PCommittee

STAGE 4 <S4> Gate Way EC approval
S4

 

Figura 67 - XBM-PMS Fase Validação do Produto 
Fonte: documentação interna da empresa 

 

<S5> - Validação de Processos  

Stage #  Main Input
Mandatory Tasks 

/Documents
Main Output Stage Approver Stage Promoter

YBL ECM
YBL Program 

Committee

A- <S4> Gate 

approval

1 - PSR's

2- Project Payback Calculation 

(CPPL)

1 - Gemba Check 

Sheet Approved - 

PL/PM

2 - Project Payback 

Calculation (CPPL) - 

Costing

3-CPA Updated - CPM

4-70% Tasks 

Completed - 

Pcommittee

STAGE 5 <S5> Gate Way EC approval - GEMBA

Process 

Validation

Stage #5

S5
 

Figura 68 - XBM-PMS Fase Validação de Processos 
Fonte: documentação interna da empresa 

 

<S6> - Prontidão para SOP  

Stage #  Main Input
Mandatory Tasks 

/Documents
Main Output Stage Approver Stage Promoter

1 - Start of Production

 

2-70% Tasks 

Completed - 

Pcommittee

3 - 100% Gemba 

Check Sheet - PL/PM

4 - CPA Updated - 

CPM

YBL ECM
YBL Program 

Committee

STAGE 6 <S6> Gate Way EC approval

A- <S5> Gate 

approval

B- PPAP approved

1 - PSR's
SOP Readiness

Stage #6

S6
 

Figura 69 - XBM-PMS Fase Prontidão para SOP 
Fonte: documentação interna da empresa 
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<S7> - Relatório de Lançamento Final 

 

Stage #  Main Input
Mandatory Tasks 

/Documents
Main Output Stage Approver Stage Promoter

Project Launch Final Report (PFR) EC approval

1- PSR's

2- Project Payback Calculation 

(CPPL)

3- Start of Production + 90 

days

1- Project Launch 

Final Report (PFR)

2- Lessons Learned 

List (LLL)

3 - CPA Final Report - 

CPM

4- Project Payback 

Calculation (CPPL) - 

Costing

YBL ECM
YBL Program 

Committee

Launch Final 

Report

Stage #7

A- <S6> Gate 

approval

B- Start of 

Production 

S7
 

Figura 70 - `Relatório de Lançamento Final 
Fonte: documentação interna da empresa 

 

Cada estágio XBM-PMS é finalizado por aprovações formais da gestão: 

 

 <S1> - Autorização da Carta de objetivos do projeto EC 

 <S2> ~ <S6> - Autorização para passagem de estágio EC 

 <S7> - Relatório final do projeto 

 

4.1.3 Responsabilidades no XBM-PMS 

 

As responsabilidades dos principais “stakeholders” estão delineadas conforme o 

RASIC (Responsável, Aprovador, Suporte, Informado e Consultado) na Figura 68  
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Figura 71 - RASIC XBM-PMS 
Fonte: documentação interna da empresa 

 

Gerente do Programa (PM) 

 Planejar o projeto, incluindo as datas das revisões; 

 Avaliar os resultados das revisões juntamente com o AM e MPL (caso ocorra 

uma controvérsia na avaliação); 

 O Diretor da Engenharia Central decidirá sobre o resultado final; 

 Assegurar que medidas adequadas incluindo responsabilidades e prazos 

limites estejam planejados e documentados; 

 Acompanhar a realização das ações planejadas. 

 

Líder da Planta de Manufatura (MPL) 

 Participar das reuniões de projetos; 
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 Suportar o PM nas questões de gerenciamento do projeto no que diz respeito 

à planta de manufatura; 

 Agendar qualquer reunião de atualização/acompanhamento, que sejam 

necessários; 

 Dever assegurar que todas as questões dos Checklists estejam atualizadas; 

 Ter o cuidado de que os documentos adequados estão sendo aplicados para 

a atualização do projeto; 

 Avaliar o resultado das atualizações juntamente com o PM e AM. 

 

Gerente da Conta (AM) 

 Participar das reuniões de projetos; 

 Suportar o PM nas questões de gerenciamento do projeto no que diz respeito 

a assuntos comerciais e estratégicos; 

 Agendar qualquer reunião de atualização/acompanhamento, que sejam 

necessários; 

 Dever assegurar que todas as questões dos Checklists estejam atualizadas; 

 Ter o cuidado de que os documentos adequados estão sendo aplicados para 

a atualização do projeto; 

 Avaliar o resultado das atualizações juntamente com o PM e MPL. 

 

Membros do Time Multifuncional 

 Participar das reuniões de revisão do projeto; 

 Deverão estar preparados quando atender as reuniões de revisão. 

 

Comitê Executivo (EC) 

 Nomeação do comitê de gestão do projeto: 

o PM - Program Manager (Gerente de Programa) 

o AM - Account Manager (Gerente de Contas) 

o Mfg PL -Manufacturing Project Leader (Líder de Projeto da Manufatura) 

 Autorização da carta de objetivos do projeto (POL);  

  Revisões do status de projeto (PSR); 

 Aprovação da passagem do estágio; 

 Aprovação do processo na linha de produção; 
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 Aprovação do relatório final de lançamento do projeto (PFR); 

 Revisão financeira do projeto (CPPL); 

 Em caso de uma situação crítica, o comitê executivo composto pela Alta 

Direção analisará a situação e tomará decisões juntamente com o PC. 

 

4.1.4 Etapas do XBM-PMS 

 

O XBM-PMS pode ser descrito em etapas que descrevem um conjunto de atividades 

que devem ser executadas dentro das fases previstas na metodologia. Algumas das 

atividades ocorrem somente nas fases iniciais e outras são atividades transversais 

que ocorrem em várias fases. A Figura 72 ilustra o fluxo de processo do XBM-PMS: 
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Inicio

1- YBL identifica uma oportunidade de 

Negócio (Novo RFQ)

1.1- AM elabora “Plano Empresarial 

Financeiro” 

2 - Submete proposta ao Comitê 

Executivo aprovação nas reuniões do 

ECM

Comitê Executivo  

aprova? 

3- O representante de vendas com o 

suporte das áreas funcionais organiza a 

reunião de RFQ kickoff e prossegue com 

o processo de cotação.

Sim

Não

4- O Cálculo do RFQ (CPPL) é submetido 

para aprovação nas reuniões do ECM

Comitê Executivo 

aprova?

4.2- Emite a proposta para o cliente

Sim

Não

4.4- Recebe nomeação do cliente  através 

da carta de intenção

Cliente aceita 

proposta? 

Sim

Não

5- Comitê Executivo define Comitê do 

Projeto que será responsável pelo 

Desenvolvimento

6- Comitê do Projeto prepara a POL e  

submete-a para a aprovação formal do 

Comitê Executivo nas reuniões do ECM 

Comitê Executivo 

aprova? 
Não

Sim

7- O representante de  R&D organiza a 

reunião de Kickoff  do projeto com a 

participação de todas as áreas funcionais 

afetadas

8- O PM com suporte de todas as áreas 

funcionais afetadas ajustará os estágios 

do YM-PMS, o marco inicial e as tarefas 

de acordo com Plano de Lançamento de 

Produto do Cliente e os marcos principais, 

e da origem a o MTP

2.1- Declina ou 

submete uma 

proposta estimada

9- O PM em conjunto com o gerente de 

Manufatura da planta e gerentes 

funcionais, configuram a equipe 

multifuncional do projeto.

A

4.3- Prepare 

lições aprendidas 

de RFQ para a 

melhoria da 

competitividade

4.1- Revisa o 

CPPL 

6.1- Comitê do Projeto 

revisa  POL e resubmete 

para aprovação

10- O Comitê do Projeto apresenta o 

progresso das tarefas do projeto através 

dos relarórios periódicos de status do 

projeto (PSR) nas reuniões do ECM.

Comitê Executivo  

aprova?

13- A Gerência Executiva concede sua 

aprovação para prosseguir com o projeto 

Sim

Não

14- As etapas de 10 a 13 são repetidos 

até  a passagem Para o  estágio <S7>

15- A passagem do estágio <S7>  é 

representada pela Submissão do Relatório 

de Lançamento Final na reunião de ECM 

finalizando com as devidas evidências

16- Após a aprovação do encerramento 

do projeto, o mesmo passa a ser 

reportado pelo AM nas reunião de 

diretoria

12.1- Solicita algum 

trabalho adicional a ser 

realizado juntamente com 

o esclarecimento que 

deverá ser apresentado 

na próxima reunião de 

ECM ou em circunstâncias 

extremas requisitar a 

parada (bloqueio) do 

projeto.

Fim

A

11- Antes de cada estágio o Comitê do 

Projeto completa o respectivo formulário 

de aprovação. Para completar o formulário 

é necessário registrar o progresso de cada 

tarefa e identificar qualquer preocupação, 

possíveis itens bloqueados e a avaliação 

dos riscos; Também destacando qualquer 

tarefa que foi contornada e as razões . 

12- O Comité do Projeto apresenta o 

Formulário de Aprovação de Passagem na 

Reunião do ECM. 

 

Figura 72 - Fluxograma de Processo XBM-PMS 
Fonte: documentação da empresa. 

 

1ª Etapa: Quando as oportunidades de negócio forem identificadas (por ex., novo 

RFQ), o representante de vendas da unidade de negócio (Business unit) desenvolve 
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um “Plano de Negócio” que inclui boas razões pelas quais a oportunidade seria 

benéfica a XBM Mercosul.  

 

2ª Etapa: O plano de negócio e os documentos complementares são submetidos ao 

Comitê Executivo para aprovação, a fim de prosseguir com cálculo do RFQ. 

  

3ª Etapa: O representante de vendas com o suporte das áreas funcionais afetadas 

organiza a reunião de RFQ kickoff (chute inicial) e prossegue com o processo de 

cotação. 

 

4ª Etapa: O Cálculo do RFQ (CPPL) é submetido para aprovação ao comitê 

Executivo, antes de emitir a oferta ao cliente. 

 

5ª Etapa: Depois da concessão do negócio, o Comitê Executivo elege o Comitê do 

Projeto responsável pelo desenvolvimento do projeto. 

 

6ª Etapa: O Comitê do Projeto prepara a carta de objetivos do projeto (POL) 

apresentada na figura e submete-a para a aprovação formal do Comitê Executivo na 

reunião do Comitê Executivo (ECM). 
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Figura 73 - POL (Project Objectives Letter) 
Fonte: documentação interna da empresa 

 

7ª Etapa: O representante de R&D da BU organiza a reunião de Kickoff do projeto 

com a participação de todas as áreas funcionais afetadas. 

 

8ª Etapa: O gerente de projeto (PM) com suporte de todas as áreas funcionais 

afetadas ajustará os estágios do XBM-PMS, o marco inicial e as tarefas de acordo 

com o Plano de Lançamento de Produto do Cliente e os marcos principais, dando 

origem ao cronograma principal de planejamento do projeto (MTP).  
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9ª Etapa: O Gerente de Projeto (PM) em conjunto com o gerente de planta e 

gerentes funcionais, determinam a equipe multifuncional do projeto conforme Figura 

71. 

 

 

 

Figura 74 - Composição equipe multifuncional 
Fonte: documentação interna da empresa 

 
 

10ª Etapa: O Comitê do Projeto apresenta o progresso das tarefas do projeto através 

dos relatórios periódicos de status do projeto (PSR) mensalmente, nas Reuniões do 

Comitê Executivo (ECM). 
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Figura 75 - PSR (Project Status Report) 
Fonte: documentação interna da empresa 

 
  

11ª Etapa: Antes de cada fechamento de Gate, o Comitê do Projeto preenche o 

respectivo formulário de aprovação do Gate. Para completar o formulário é 

necessário registrar o progresso de cada tarefa e identificar qualquer preocupação, 

possíveis obstáculos e a avaliação dos riscos, também destacando qualquer tarefa 

que não foi cumprida e o motivo do não cumprimento. O XBM-PMS fornece as 
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tarefas que são necessárias para serem concluídas antes da passagem de cada 

estágio. 

 

12ª Etapa: O Comité do Projeto apresenta o Formulário “Gate Approval” na Reunião 

do Comitê Executivo (ECM). 

 

Figura 76 - Requisito para aprovação de Gates 
Fonte: documentação interna da empresa 

 
13ª Etapa: A Gerência Executiva concede sua aprovação para prosseguir com o 

projeto ou solicita algum trabalho adicional a ser realizado juntamente com o 

esclarecimento que deverá ser apresentado na próxima reunião de ECM ou em 

circunstâncias extremas requisitar a parada (bloqueio) do projeto. 

 

14ª Etapa: As etapas de 10 a 13 são repetidos até a passagem do estágio <S7>.  

 

15ª Etapa: Na reunião de Gateway é apresentado o Relatório de Lançamento Final 

do Projeto na reunião de ECM. E o Fechamento do projeto é formalmente 

encerrado. 

 

16ª Etapa: Após a aprovação do encerramento do projeto, o mesmo passa a ser 

reportado pelo AM nas reuniões de diretoria. 
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4.1.5 Monitoramento e Controle no XBM-PMS 

 

O monitoramento e controle no XBM-PMS são realizados através do “Master 

Checklist”, que é uma lista geral de tarefas que devem ser preenchidas durante o 

projeto para verificar se todos os requisitos das etapas do projeto estão sendo 

alcançados. Cabe ao Time Multifuncional atualizar as tarefas do Master Checklist 

conforme estágio do projeto correspondente. 

 

 

Figura 77 - Master Checklist 
Fonte: documentação interna da empresa 

 

O Master Checklist deve ser revisto nos sete estágios do XBM-PMS (S1 a S7). Os 

“Review Checklists” possuem questões ordenadas em 9 (nove) categorias: 

 

1. Revisões de Documentos Gerais 

2. Vendas 

3.  Custos 

4. Compras/ SQM 

5. Gerenciamento do Projeto 

6. Desenvolvimento do Produto 

7. Planejamento da Qualidade 

8. Logística / CSC 
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9. Planejamento da Manufatura 

 

Em cada questão é informada a porcentagem (%) de conclusão de cada atividade. 

Todas as questões do Review Checklist são analisadas pelo time multifuncional que 

decide sobre o conteúdo das questões em relação à sua aplicabilidade no projeto. 

 

Após a revisão o projeto é classificado segundo a classificação de status a seguir: 

 

 Vermelho status do projeto (alto risco do projeto) 

o SOP está comprometido; 

o Qualidade do produto não é garantida; 

o Segurança do produto não é garantida; 

o As exigências do cliente não são atendidas. 

 

 Amarelo status do projeto (baixo risco do projeto) 

o Exigências para passar da etapa não estão sendo cumpridas, porém 

não compromete a evolução do projeto. 

 

 Verde status do projeto (não apresenta riscos) 

o Nenhuma questão maior em aberto referente ao projeto; 

o Qualidade do Produto; 

o Segurança do Produto; 

o Atendimento do SOP; 

o Atendimento ao Timing das fases do Programa; 

o Cronograma de uma etapa. 

 

Os relatos dos projetos são acompanhados pelo Relatório de Status do Projeto - 

PSR e sinalizados no Relatório de Saídas. Caso a primeira sinalização do projeto 

tenha sido avaliada como vermelha ou amarela, uma revisão de acompanhamento 

deve ser planejada e conduzida. Cada status avaliado como vermelho deve ser 

notificado ao EC para decidir sobre futuras ações. Uma etapa só poderá ser 

passada, caso o estágio correspondente tenha sido avaliado como verde. 
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As datas das revisões são determinadas no Cronograma do Projeto e devem 

observar a correlação com as datas chaves dos clientes. Uma verificação e possível 

atualização do planejamento das atividades deve ser realizada nos casos de 

mudança de cronograma por parte do cliente. O status e as consequentes 

atualizações do cronograma do projeto são notificadas ao EC, caso o status seja 

classificado como vermelho; A lista de distribuição dos relatórios PSR deve conter, 

mas não se limitar ao time multifuncional. 
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5 DIAGNÓSTICO E OPORTUNIDADES DE MELHORIA DO XBM-PMS 

 

O XBM-PMS é uma metodologia para gestão de projetos e programas, resultado da 

adaptação do sistema global de gerenciamento de projeto da XBM (GPMS – Global 

Project Management Systems). Em 2009 foi identificada a necessidade de 

alinhamento do sistema de gerenciamento de projeto no Mercosul com o sistema 

Global. Foi verificada a necessidade de adequação do sistema Global a fim de 

respeitar as particularidades da região e o nível de maturidade em gerenciamento de 

projetos e programas. 

 

Após adequação feita pelo escritório de Pesquisa e Desenvolvimento em São Paulo 

e aprovação da XBM Corporation (Japão) e Diretoria do Mercosul (Brasil) foi liberada 

a primeira versão do sistema que estava em utilização até o início deste trabalho em 

julho de 2015.  Na época não existia um PMO para gestão centralizada do portfólio 

de projetos e programas e também, apesar de ser um requisito do XBM-PMS, 

gerentes de projetos e programas dedicados, pelo menos, para os projetos novos e 

de alta complexidade. 

 

O diagnóstico dos problemas e desafios do XBM-PMS, que será apresentado nas 

próximas seções, tem como base a participação deste autor no trabalho de revisão e 

melhoria do sistema como membro do time de especialistas, a correlação e 

comparação com as metodologias e padrões descritos na revisão bibliográfica e a 

discussão internas feitas com colegas da XBM Mercosul e Global.  Este diagnóstico 

está dividido em três etapas:  

 

1. Comparação do XBM-PMS com metodologias e padrões descritas no 

referencial teórico desta pesquisa: o objetivo desta comparação é identificar 

potenciais oportunidades de melhorias na metodologia da XBM. Esta etapa 

do diagnóstico será realizada somente em relação às metodologias e padrões 

aplicados a projetos de desenvolvimento de produto e de alta complexidade 

conforme quadro elaborado pelo autor.  

2. Alinhamento da metodologia XBM-PMS com a última versão do GPMS 

(Global Project Management Systems) da XBM Corporation com base em 
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pesquisa realizada com Gerentes de Programas nos continentes onde a XBM 

atua. 

 

Após esta análise serão sugeridas ações de melhoria e estruturar plano de 

implementação. As ferramentas, documentos e técnicas a serem implementadas 

serão elaboradas como resultado desta pesquisa. 

 

5.1 Comparação do XBM-PMS com Padrões e Metodologias 

 

Os quadros a seguir buscam comparar as metodologias e padrões aplicáveis ao 

contexto organizacional da XBM e sua metodologia XBM-PMS. Utilizando como 

referência o aspecto aplicado no Quadro 6, somente algumas metodologias e 

padrões podem ser utilizados para comparação com o XBM-PMS da XBM. Serão 

comparadas as seguintes metodologias de aplicação mais genérica, voltadas a 

projetos grandes e complexos, e também utilizadas na indústria de autopeças: 

 

 No APQP (Abraham, 1998; AIAG, 2000; Kaminski, 2000; Hartley. 1998) 

analise do alinhamento com fases (Miguel e Gonzalez, 2000);  

 No PMBOK (PMI, 2013), análise do alinhamento com os processos previstos 

nas áreas de conhecimentos; 

 No PRINCE2 (OGC, 2011) análise do alinhamento com os componentes; 

 

5.1.1 Comparativo APQP e XBM-PMS 

 

No quadro 6 é analisado o alinhamento do APQP com a metodologia XBM-PMS. É 

possível observar total alinhamento, com 100% dos requisitos atendidos pela 

metodologia: 
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Quadro 6 - Comparação entre XBM-PMS e APQP 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.1.2 Comparativo PMBOK e XBM-PMS 

 

No Quadro 7 é analisado o alinhamento do PMBOK (PMI, 2013), seus processos, 

ferramentas e técnicas com a metodologia XBM-PMS. Observar-se oportunidades 

de melhorias nas áreas de escopo, tempo, custo e riscos: 
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Quadro 7 - Comparativo entre PMBOK e XBM-PMS 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.1.3 Comparativo PRINCE2 e XBM-PMS 

 

No Quadro 8 é analisado o alinhamento dos componentes do PRINCE2 (OGC, 

2011), com a metodologia XBM-PMS. Observar-se oportunidades de melhorias nas 

áreas de planos, gestão de riscos  

 

Quadro 8 - Comparativo entre PMBOK e XBM-PMS 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



153 

 

5.2 Diagnostico de Práticas da Organização 

 

A XBM do Brasil, organização pesquisada, necessita estar alinhada com o Sistema 

Global de Gerenciamento de Projetos utilizado pela empresa globalmente. Este 

alinhamento se faz necessário, pelo fato que a empresa desenvolve vários projetos 

globais e alguns projetos locais são desenvolvidos por times globais. Um dos lemas 

da empresa é “Think Globally act locally” ou em uma tradução pense Global aja 

local.  Desta forma o autor desta pesquisa conduziu em conjunto com o time global 

de gerenciamento de programas e projetos uma pesquisa a fim de comparar 

aspectos chaves da gestão de programas no Mercosul e no restante das regiões do 

mundo e desta pesquisa identificar ações para melhor alinhamento do XBM-PMS. 

 

A pesquisa realizada com o time global de gerenciamento de projetos e programas 

tem o nome de “GAP Analisys” e foi feita com um representante de cada região onde 

a XBM atua: um representante do Mercosul (LATAM), um representante da Europa 

(EMEA), dois representantes da Ásia (e um representante da América do Norte. As 

Questões incluídas no “GAP Analisys” foram elaboradas levando em consideração 

os aspectos chaves na gestão de projetos e programas com foco no cliente FCA 

(Fiat Crysler Automotive). O item “Risk” não foi incluindo na pesquisa pois foi 

reconhecido como uma deficiência global na XBM. Os seguintes itens foram 

pesquisados: 

 

1. “Timing” – Cronograma; 

2. “PM Authority and Decision Making Structure” - Autoridade do Gerente de 

Projeto/Programa a estrutura de decisão; 

3. “Financial Tracking” – Acompanhamento Financeiro; 

4. “Roadmap” – Itens a serem acompanhados no projeto para garantir 

rentabilidade; 

5. YPMS – Status da implantação globalmente; 

6. “Forecasting” – Envolvimento do gerente de projeto/programa na elaboração 

do orçamento do período; 

7. “Management Involvement” – Envolvimento da alta gerência; 

8. “Functional Groups” – Grupos funcionais;  
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9. “Organization Structure” – Estrutura Organizacional; 

10.  “KPIs – Key Performance Indicators” – Indicadores chaves de Performance; 

11. “Meeting Schedule” – Cronograma de reuniões; 

12.  Meeting Minutes / Action Item Lists – Atas de reuniões e ações para itens 

abertos. 

 

Analisamos a seguir os 12 pontos da pesquisa que foi realizada em Inglês devido ao 

caráter global da mesma. A Pesquisa completa está disponível no apêndice deste 

trabalho. 

 

1. “Timing” – Cronograma 

 

 

Figura 78 - Respostas ao item "Timing" 
Fonte: dados da pesquisa na XBM 

 

No item 1 “timing” foi identificado que a XBM Mercosul está desalinhada com as 

demais regiões que utilizam modelos padrões para todos os projetos baseados na 

WBS (Work Breakdown Structure) ou EAP (Estrutura Analítica do Projeto). Este foi 

um item verificado também no comparativo com metodologia e padrões de 

gerenciamento de projeto PMBOK (PMI, 2013) e PRINCE2 (OGC, 2011). 

 

Observa-se na XBM que alguns aspectos fundamentais destacados pelo PMI (2013) 

na área de conhecimento gerenciamento de tempo em projeto não são seguidos no 

sistema de gerenciamento de projeto da empresa. A identificação das atividades e 

feita observando excessivamente os pacotes de trabalho técnicos, relegando as 

atividades relacionadas aos pacotes de trabalho “gerenciais” que delineiam 

atividades relacionadas a gestão operacional do projeto. Somente alguns gerentes 

de projeto/programa tem acesso a uma ferramenta de gerenciamento de tempo, o 

que dificulta o adequado sequenciamento das atividades. Os recursos e duração das 
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atividades são estimados com base na experiência e percepção da equipe não 

observando lições aprendidas e projetos anteriores. 

 

Um outro item perceptível na XBM é a não existência de cultura de cálculo e 

identificação do caminho crítico do projeto. Segundo PMI(2013) o caminho crítico e o 

caminho dentro do diagrama de rede de maior duração, que com consequência 

indica a duração do projeto e não tem folgas. Qualquer atraso no caminho critico irá 

gerar atraso no projeto. Identificar o caminho critico permite a equipe do projeto 

relaciona atividades que devem ser priorizadas no decorrer do projeto. 

 

Como a organização pesquisada não tem plano de investimento em uma ferramenta 

para gerenciamento de tempo em projetos, foi proposta a utilização de uma WBS 

padrão, já utilizada em outras unidades das empresas em outras regiões, contendo 

os pacotes de trabalho necessários para desenvolvimento do produto e gestão do 

projeto. A WBS apresenta durações estimadas (baseado em projetos anteriores) e 

automaticamente pode gerar o cronograma preliminar do projeto baseado nas datas 

chaves do cliente. 

 

Como complemento a WBS, será definida uma planilha adicional contendo a 

disposição gráfica do cronograma do projeto, demostrando a distribuição das 

atividades no tempo e facilitando a gestão dos prazos no projeto. 

 

 

2. “PM Authority and Decision Making Structure” - Autoridade do Gerente de 

Projeto/Programa   
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Figura 79 - Respostas ao item "PM Authority and Decision Analysis Assesment" 
Fonte: dados da pesquisa na XBM 

 

No item relacionado a autoridade do gestor de projetos/programas, observou-se que 

na XBM Mercosul este gerente de projeto possui uma autoridade media sobre a 

estrutura organizacional não tendo autoridade para realizar decisões críticas sem o 

aval de gerente funcionais de alto nível ou membros do comitê executivo.  O 

Gerente de projeto/programa também é visto por outras áreas e grupos funcionais 

como responsável pelo projeto, mas com autoridade limitada para tomada de 

determinadas decisões. 

 

Parece que, como em outras organizações, a XBM é caracteriza por possuir uma 

estrutura matricial na gestão de projetos, o que provoca uma diluição no processo 

decisório e perda de autoridade e poder do gerente de projetos/programas sobre os 

recursos. Esta situação foi observada nas respostas das demais regiões onde a 

empresa atua.  

 

O fato do gerente de projeto/programa possuir uma autoridade media ou balanceada 

provoca lentidão e ineficácia nos processos decisórios do projeto, criando uma forte 

dependência dos gerentes funcionais. Nesta dissertação não foi possível tratar 

problemas relacionados a estrutura, pelo caráter político e global da questão. 

 

3. “Financial Tracking” – Acompanhamento Financeiro 
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Figura 80 - Respostas ao item "Financial Tracking" 
Fonte: dados da pesquisa na XBM 

 

O acompanhamento financeiro do projeto no nível P&L (Product & Level) não são 

feitos numa frequência regular. O monitoramento somente é feito nas revisões do 

projeto no nível geral do projeto e existem problemas no levantamento e 

compartilhamento das informações financeiras dos projetos.  

 

Parece que neste momento, a empresa precisa melhorar sua estrutura para 

atualização da situação financeira dos projetos provendo aos gerentes de 

projeto/programa informação no momento necessário. São observadas dificuldades 

em obter determinadas informações financeiras inclusive para realização de revisões 

de fase com o comitê executivo. 

 

4. “Roadmap” – Acompanhamento da evolução técnica do projeto. 

 

Figura 81 - Respostas ao item "Roadmap" 
Fonte: dados da pesquisa na XBM 

 

O sistema de gerenciamento de projetos da XBM é suportado por outros sistemas 

no que tange ao desenvolvimento do produto. A empresa possui um avançado 

sistema de gerenciamento das evoluções e mudanças de produtos que permite que 
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todas as áreas envolvidas a partir que uma mudança ou novo nível informado pelos 

clientes, possam verificar o impacto e prover informações para o desenvolvimento. 

Neste quesito acredito que a empresa estela alinhada com boas práticas em seu 

segmento de atuação. 

 

O Roadmap e suportado por este sistema e representa uma das entregada 

essenciais no sistema de gerenciamento de projeto da empresa XBM.  

 

5. YPMS – Status da implantação globalmente 

 

Figura 82 - Respostas ao item "YPMS" 
Fonte: dados da pesquisa na XBM 

 

Na XBM Mercosul foi identificado a necessidade de adequação do XBM-PMS em 

questões relacionadas a ferramentas de desenvolvimento de produto como “Run at 

Rate” (avaliação de capacidade) e atividades de transferência de unidade fabril que 

podem acontecer no decorrer do desenvolvimento do produto. 

 

A explicação para tal desalinhamento, está no fato que o sistema de gerenciamento 

utilizado pela XBM está em uma versão anterior ao atualmente utilizado por outras 

unidades da organização globalmente. Sugere-se nesta pesquisa um alinhamento 

do sistema através das ações que serão sugeridas na seção de Melhorias sugeridas 

e plano de ação. 

 

6. “Forecasting” – Envolvimento do gerente de projeto/programa na elaboração do 

orçamento do período 
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Figura 83 - Respostas ao item "Forecasting" 
Fonte: dados da pesquisa na XBM 

 

Na elaboração do orçamento de projetos, identificado aqui como “Forecasting” o 

gerente de programa no Mercosul não participa e não tem responsabilidade no 

atingimento deste orçamento. O envolvimento do gerente nesta atividade não é um 

fator chave, visto que, os orçamentos são definidos por projeto e diluídos nos preços 

das cotações para os clientes, quando não são pagos pelos mesmos. 

 

7. “Management Involvement” – Envolvimento da alta gerência 

 

Figura 84 - Respostas ao item "Management Involvement" 
Fonte: dados da pesquisa na XBM 

 

No item envolvimento da gerência, a XBM Mercosul está totalmente alinhada com as 

demais regiões. Como parte da governança de projetos são realizadas reuniões 

mensais para revisão dos PSR´s de todos os projetos da região. Existe também um 

fluxo definido de “escalation” ou escalonamento dos problemas críticos do projeto.  

 

8. “Functional Groups” – Grupos funcionais  
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Figura 85 - Respostas ao item "Functional Groups" 
Fonte: dados da pesquisa na XBM 

 

Os papeis e responsabilidades estão definidos claramente para cada grupo funcional 

participante no projeto conforme demonstrado na figura 68. Este item faz parte dos 

aspectos chaves de governança dos projetos e programas. 

 

9. “Organization Structure” – Estrutura Organizacional 

 

 

Figura 86 - Respostas ao item "Organization Structure" 
Fonte: dados da pesquisa na XBM 

 

Em praticamente todas as regiões, exceto Nafta foi identificada a necessidade de 

melhoria neste item. Os times são estabelecidos, mas necessitam de treinamento 

para atingir os objetivos dos projetos e requerimentos dos clientes. Neste item foi 

desenvolvido um modelo de treinamento que será apresentado na seção de 

melhorias sugeridas desse trabalho. 

 

10. “KPIs – Key Performance Indicators” – Indicadores chaves de Performance 
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Figura 87 - Respostas ao item "KPI´s" 
Fonte: dados da pesquisa na XBM 

 

 

Em todas as regiões existem indicadores estabelecidos, porém, exceto em YCIC é 

necessário melhorar o plano de ação em cima de desvios identificados nos 

indicadores. Na XBM Mercosul foram definidos três indicadores ligados as áreas de 

Qualidade, Custo e Entrega (Delivery) que serão melhor apresentados na seção de 

melhorias deste trabalho. 

 

11. “Meeting Schedule” – Cronograma de reuniões 

 

 

Figura 88 - Respostas ao item "Meeting Schedule" 
Fonte: dados da pesquisa na XBM 

 

Todas as regiões pesquisadas realizam reuniões regulares para revisão das 

entregas do programa e tratamento de itens abertos. Também são realizadas 

reuniões regulares de revisão do programa com clientes e se necessário com 

fornecedores. 

 

12.  Meeting Minutes / Action Item Lists – Atas de reuniões e ações para itens 

abertos 

 

 

Figura 89 - Respostas ao item "Meeting Minures / Action Item List" 
Fonte: dados da pesquisa na XBM 
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Em todas as regiões são elaboradas atas de reuniões e planos de ação para sem 

um padrão definido o que dificulta o acompanhamento de atividades que precisam 

ser realizadas pelos times globais. É necessária melhoria na padronização das atas 

de reuniões e acompanhamento das ações para itens abertos. 

 

 

5.3 Melhorias sugeridas e plano de implementação 

 

Com base na análise comparativa do XBM-PMS com as metodologias e padrões 

estudados e a pesquisa realizada internamente na XBM Corporation torna-se 

possível listar as oportunidades de melhoria no atual sistema e o plano de 

implementação conforme proposto nesta pesquisa: 

 

1. Definição de uma Estrutura Analítica de Projetos ou WBS (“Work Breakdown 

Structure), PMI (2013), relacionando os pacotes de trabalho e atividades 

essenciais ao desenvolvimento do projeto contendo durações estimadas e 

áreas responsáveis. A EAP será baseada no modelo utilizado nas outras 

regiões em que a XBM atua sendo base para o modelo de cronograma 

conforme demonstrado na figura abaixo. Para elaboração do cronograma do 

projeto a EAP utilizara as datas chaves do cliente do projeto e durações 

estimadas para definição do cronograma do projeto. A introdução da EAP 

atendera as melhorias identificadas em relação ao gerenciamento de escopo 

e tempo (PMI, 2013) e em relação ao item planos do PRINCE2 (OGC, 2011). 
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Figura 90 - WBS 
Fonte: dados da pesquisa na XBM 

 

 

Figura 91 – Cronograma Padrão 
Fonte: dados da pesquisa na XBM 
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2. No que tange ao Gerenciamento de Riscos em projeto, ponto de melhoria 

identificado na análise comparativa com o PMBOK (PMI, 2013) e PRINCE2 

(OGC, 2011) a proposta e implantação no primeiro momento de uma matriz 

de riscos conforme figura abaixo seguida da implantação de um procedimento 

para identificação, análise, resposta e controle de riscos. Esta matriz de riscos 

deverá ser apresentada em todas as revisões de fase e nas reuniões mensais 

de revisão do projeto. 

 

 

Figura 92 – Matriz de Riscos 
Fonte: dados da pesquisa na XBM 

 

 

3. Como base na pesquisa global realizada na XBM foi possível identificar as 

seguintes oportunidades de melhoria: 

a. Revisão do “Master Checklist” deletando questões duplicadas e 

desnecessárias e inclusão de questões relacionadas a avaliação de 

capacidade produtiva (Run at Rate) conforme figura abaixo: 
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Figura 93 – Novas tarefas no Master tasklist 
Fonte: dados da pesquisa na XBM 

 

b. Adicionar o status da revisão funcional, entre membros de equipe e 

gerência a fim de melhorar o gerenciamento e governança do projeto; 

c. Criar um formulário de inclusão ou alteração de tarefas no XBM-PMS 

d. Criar padrão de treinamentos para os gerentes de programa conforme 

figura abaixo: 
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Figura 94 – Plano de Treinamento Gerente de Programa 
Fonte: dados da pesquisa na XBM 

 

e. Definir os indicadores chaves para avaliar as áreas de qualidade, 

custos e entregas (QCD – “Quality, Cost and Delivery”) conforme figura 

abaixo: 

 

Figura 95 – KPIs Qualidade, Custo e entrega. 
Fonte: dados da pesquisa na XBM 

 

f. Estabelecer padrão de minuta de reunião e acompanhamento das 

ações abertas do projeto/programa. 
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Figura 96 – Registro de Reuniões 
Fonte: dados da pesquisa na XBM 

 

Para implementação destas e outras ações de melhorias foi estabelecido um plano 

designando as ações, responsáveis e datas conforme abaixo: 

 

Figura 97 – Plano de implementação das ações 
Fonte: dados da pesquisa na XBM 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação buscou identificar oportunidades de melhoria e adequação no 

sistema de gerenciamento de projetos de uma indústria de autopeças à luz das 

principais metodologias e padrões de gerenciamento disponíveis do mercado. A 

motivação para realização da pesquisa partiu da percepção em muitos profissionais 

que atuam na indústria de autopeças que apesar dos sistemas robustos e 

estruturados em padrões impostos pelas montadoras, existem oportunidades de 

melhorias expressivas quando confrontamos estes sistemas com as metodologias, 

padrões e boas práticas de gerenciamento de projetos. 

 

A pesquisa-ação ou trabalho aplicado que constitui a dissertação foi desenvolvido 

em uma indústria de autopeças, de grande porte, com atuação global, fornecedora 

de sistemas elétricos, de origem Japonesa. Por estar submetida aos rígidos padrões 

para desenvolvimento de produtos da indústria automobilística a empresa implantou 

em suas unidades no Mercosul, a partir de 2009, um sistema de gerenciamento de 

projetos e programas chamado XBM-PMS. 

 

Foi comprovada através desta dissertação a necessidade de focar o sistema ou 

metodologia de gerenciamento de projetos tanto em aspectos relacionados aos 

produtos, como também a gestão do projeto. Em um universo como da indústria 

automotiva que demanda agilidade e assertividade em suas ações gerenciais, é um 

ponto importante para se manter competitividade e a inovação dos processos de 

desenvolvimento de novos produtos. 

 

Inicialmente foi realizado um estudo junto à literatura buscando identificar as 

principais metodologias e padrões, estabelecendo posteriormente um comparativo. 

Deste comparativo foi possível identificar três metodologias mais aplicáveis ao 

contexto da organização estudada, posteriormente comparando estas metodologias 

com o atual sistema de gerenciamento de projetos da empresa o XBM-PMS. O 

referencial teórico foi estruturado de forma a trazer conceitos fundamentais de 

gerenciamento de projetos, programas e governança descrevendo as principais 

metodologias e padrões para gerenciamento de projeto e programas. 
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Quando comparamos o XBM-PMS com as metodologias e padrões aplicados ao 

segmento de industrial em que a XBM atua, pudemos observar oportunidade de 

melhorias nas áreas de gerenciamento de escopo, tempo, custos, riscos e 

comunicação, quando comparado ao PMBOK (PMI, 2013). Quando comparando ao 

PRINCE2 (OGC, 2011) percebemos oportunidades de melhoria similares ao PMBOK 

destacando a gestão de riscos que foi uma área de grande relevância na análise 

comparativa. Percebemos que o XBM-PMS está totalmente alinhado com APQP 

devido a sua estrutura em fase baseada em lista de tarefas a serem realizadas e sua 

orientação para as ferramentas de qualidade do produto como FMEA.  

 

Após a identificação de oportunidades com base no comparativo, foi realizada uma 

pesquisa global buscando identificar oportunidades de melhoria do XBM-PMS. 

Foram identificadas nesta pesquisa oportunidades relativas a áreas similares a 

comparação com as metodologias e padrões.  

 

As principais oportunidades de melhorias identificadas foram: (1) implantação da 

EAP (Estrutura Analítica do Projeto) ou WBS (Work Breakdown Structute) para 

padronizar o planejamento e controle das áreas de escopo e tempo do projeto; (2) 

Implantar a matriz de registro de riscos para identificação, analise, resposta aos 

riscos e controles dos riscos identificados no projeto; (3) Revisão do “Master Task 

List” do XBM-PMS a fim de excluir questões desnecessárias e incluir questões 

faltantes como relacionada a avaliação de capacidade produtiva; (4) Estabelecer um 

plano padrão de treinamentos para os gerentes de projeto e programa; (5) Definir 

indicadores chaves para avaliar os aspectos de qualidade, custo e entregas durante 

o projeto. 

 

Para cada sugestão de melhoria, foi desenvolvido pelo autor desta dissertação em 

conjunto com um grupo de trabalho interno da empresa estudada, novos modelos 

(templates) que serão adicionados ao XBM-PMS conforme plano de implementação 

desenvolvido. 

 

Existe a expectativa de sucesso com as melhorias sugeridas, pois elas atacam os 

pontos frágeis do atual sistema de gerenciamento de projetos da empresa estudada 

e permitem ganhos de produtividade, padronização e robustez o que irá aumentar as 
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chances de alcance dos resultados dos projetos e programas. Outro ponto leva a 

concluir que a alta probabilidade de sucesso é o apoio da alta organização (diretória 

e presidente) na implantação das melhorias sugeridas nesta dissertação. 

 

Esta dissertação pode também ajudar outras empresas que precisam reformular ou 

implantar um sistema de gerenciamento de projetos e programas, pois o sistema, 

mesmo sendo específico da empresa estudada, está fundamentado em referências 

de mercado na gestão e desenvolvimento de produtos e processos. 

 

6.1 Contribuições e Limitações 

 

Como contribuição está dissertação permitiu uma comparação consistente de 

metodologias e padrões para gerenciamento de projetos e programas deixando 

claro, aspectos chaves de cada uma. Esta comparação entre várias metodologias 

permitirá ao leitor a possibilidade de verificar qual metodologia ou padrão é mais 

adequado ao seu contexto organizacional.  

 

Esta dissertação contribui para indústria de autopeças em geral ao criar uma 

referência replicável de pesquisa sobre de metodologias, padrões e sistemas de 

gerenciamento de projetos. O alinhamento do sistema de gerenciamento de projetos 

da empresa pesquisada com metodologias e padrões de mercado permitirá a 

organizações de segmentos similares também utilizar desta dissertação para 

melhoria de seus resultados em projetos e programas. 

 

Uma das limitações encontradas durante a pesquisa foi em estabelecer aspectos 

chaves para comparar metodologias e padrões diferentes, devido às diferenças nas 

proposições das mesmas. Outro ponto limitador refere-se à dificuldade em conseguir 

dados históricos de desempenho de projetos anteriores da organização estudada 

que permitisse um diagnóstico mais estruturado da situação atual e uma posterior 

verificação das ações efetivas das melhorias propostas na pesquisa. 

 

Outro limitador está relacionado às oportunidades de melhorias organizacionais 

observadas durante a pesquisa. Como exemplo, observou-se na pesquisa realizada 

com outras unidades da XBM a existência de gerentes de projetos e programas com 
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dedicação exclusiva, o que não ocorre na XBM Mercosul. Este fato dificulta vários 

aspectos de gerenciamento e governança do projeto devido à falta de foco nos 

aspectos de planejamento e controle de projeto. Por ser um sistema de 

gerenciamento robusto e completo, o XBM-PMS exige dedicação e disciplina para 

que consiga gerar os benefícios esperados nos resultados dos programas e 

projetos. 

 

6.2  Trabalhos Futuros 

 

Sugere-se para trabalhos futuros a ampliação da investigação de oportunidades de 

melhoria para outras empresas que desenvolvem produtos a fim de verificar a 

existência de similaridade de oportunidades identificadas. Outra investigação 

possível seria de verificar a aderência do sistema de gerenciamento de projeto 

proposto com as melhorias observando a influência deste nos resultados dos 

projetos e programas das organizações.   
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APÊNDICES 

Quadro 9 - Pesquisa realizada na XBM 

 

Fonte: Dados da pesquisa realizada na XBM 
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Quadro 10 - Pesquisa realizada na XBM 

 

Fonte: Dados da pesquisa realizada na XBM 
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Quadro 11 - Pesquisa realizada na XBM 

 

Fonte: Dados da pesquisa realizada na XBM
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