
 
 

Fundação Pedro Leopoldo 
Mestrado Profissional em Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso do Design Thinking na Gestão de Projetos: 
Um estudo de caso na FCA – Fiat Powertrain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sérgio de Araújo Costa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Leopoldo 
2016



 
 

Sérgio de Araújo Costa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso do Design Thinking na Gestão de Projetos: 
Um estudo de caso na FCA – Fiat Powertrain 

 
 
 
 
 
Dissertação apresentada ao curso de 
Mestrado Profissional em Administração, da 
Fundação Pedro Leopoldo, como requisito 
parcial para obtenção do grau de Mestre em 
Administração. 
 
Área de concentração: Gestão em 
Organizações 
 
Linha de Pesquisa: Inovação e Organizações 
 
Orientador: Prof. Dr. Frederico Cesar Mafra 
Pereira 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Leopoldo 
2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

658.5         COSTA, Sergio de Araujo 
C837u              Uso do Design Thinking na Gestão de Projetos:  
                   um estudo de caso na FCA- Fiat Powertrain / Sergio 
                   de Araujo Costa. 
                   - Pedro Leopoldo: FPL, 2016. 
 
                               102 p. 
 
                       
                                            
                     Dissertação Mestrado Profissional em Administração.    
                     Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo – FPL, Pedro  
                     Leopoldo, 2016. 
                     Orientador. Prof. Dr. Frederico Cesar Mafra Pereira 
                   
       
                                   
                    1. Gestão de Projetos. 2. Design Thinking. 
                    3. Gestão da Inovação. 4. Gestão das Partes Interes- 
                    sadas. 
                     I. PEREIRA, Frederico Cesar Mafra, orient. II. Título. 
                    
                    
                                      
                                                CDD: 658.5                     

                        
        Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

     Ficha Catalográfica elaborada por Maria Luiza Diniz Ferreira – CRB6-1590 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico esta conquista à minha mais que esposa e companheira Cris, aos meus  

amados filhos Artur e Isabela, todos fontes da minha motivação. 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Primeiramente à Deus que, através da fé, proporcionou sabedoria e perseverança, 

sempre se fazendo presente em minha caminhada. 

 

Aos meus pais pelos princípios e valores de vida. 

 

Aos meus amores Cris, Artur e Isabela pelas ausências nos finais de semana, noites 

e momentos de lazer...o incentivo e a compreensão de vocês foram muito 

importantes para a superação também deste desafio! 

 

Ao sempre atencioso e paciente prof. Dr. Frederico Mafra. Meu sincero obrigado 

pelo incentivo, orientações e apoio ao longo desta jornada.  

 

Aos professores e funcionários do Mestrado Profissional em Administração da 

acolhedora Fundação Pedro Leopoldo, em especial à equipe da secretaria pela 

atenção e presteza. 

 

Aos colegas de mestrado, pelo companheirismo, solidariedade e troca de 

experiências e informações. 

 

A todos que, de forma direta ou indireta, fizeram parte desta valiosa conquista.  

Acredito que valeu todo meu esforço e sacrifício! 

 

   



 
 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho foi desenvolvido tendo como base um ambiente  organizacional 

que vem apresentando um alto nível de competitividade impondo às empresas uma 

busca por diferenciais que possam alavancar seus negócios de forma estratégica, 

organizada e com resultados positivos. Diante deste cenário, a aplicação de 

métodos inovadores em gestão de projetos, em substituição ou suporte às 

metodologias tradicionais, vem sendo objeto de estudo de vários autores e 

pesquisadores. O propósito desta pesquisa foi identificar se fundamentos de design 

thinking, método empregado na inovação de processos, são (ou podem ser) 

utilizados na metodologia de gerenciamento de projetos de uma empresa 

multinacional do ramo automobilístico, a FCA – Fiat Powertrain. Sendo assim, a 

partir de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas para levantamento de informações que permitiram o 

entendimento do modelo atual e os motivos para utilização do mesmo. Também foi 

questionado como é realizado o envolvimento das partes interessadas em todo o 

ciclo de vida dos projetos para correlacionar as percepções aos princípios do design 

thinking que estão sendo ou podem ser aplicados. Com um amostra direcionada de 

forma não probabilística intencional aos principais membros do time de gestão de 

projeto da empresa, foi possível observar, após análise das respostas, que o modelo 

atual tem adotado alguns destes fundamentos de inovação de processos. Dentre 

eles destacaram-se a criação de war rooms para uma maior participação dos 

stakeholders e a realização de protótipos e testes durante algumas fases de 

desenvolvimento. Pontos fortes e fracos do modelo atual de gestão também 

puderam ser identificados, evidenciando a necessidade de um maior envolvimento 

destas partes interessadas no projeto e uma revisão dos padrões e métodos 

praticados. Com a pesquisa foi confirmada, através do referencial teórico, a 

relevância dos temas gestão de projetos e inovação nos meios acadêmico e 

corporativo, destacando a importância do alinhamento dos objetivos organizacionais 

e projetos às expectativas e necessidades das suas partes interessadas.  

 

Palavras-chave: Gestão da Inovação; Design Thinking; Gestão de Projetos; Gestão 

das Partes Interessadas.       

 



 
 

 

ABSTRACT 

 
This professional master's thesis was based on an organizational environment that 

has shown a high level of competitiveness and globalization, establishing for the 

companies a search for differentials that can leverage their business strategically 

organized and with positive results. In this scenario, the application of innovative 

methods in project management to replace or support the traditional methodologies, 

has been studied by several authors and researchers. The purpose of this work was 

to identify whether thinking design fundamentals, method used in innovation 

processes are used (or could be) in the project management methodology of a 

multinational company in the automotive industry, the FCA - Fiat Powertrain. Thus, 

from a descriptive qualitative approach, semi-structured interviews were conducted to 

collect information that allowed the understanding of the current model and the 

reasons for using it. It was also asked how is done the involvement of stakeholders 

throughout the life cycle of projects to correlate perceptions to the principles of 

design thinking being or can be applied. With a directed sample of non-probabilistic 

intentional way to the main members of the company's project management team, 

was observed, after analysis of the responses, the current model has adopted some 

of these processes innovation fundamentals. Among them highlighted the war rooms 

creation for greater involvement of stakeholders and prototyping and testing during 

some stages of development. strengths and weaknesses of the current management 

model could also be identified, evidencing the need for greater involvement of these 

stakeholders in the project and a review of the current standards and methods. With 

the research was confirmed through the theoretical framework, the relevance of 

project management issues and innovation in academic and corporate, highlighting 

the importance organizational goals and projects alignment with the stakeholders 

expectations and requirements. 

 

Keywords: Innovation Management; Design Thinking; Project Management; 

Stakeholder Management.       
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1 Introdução 

 

Este capítulo inicia-se por uma contextualização do tema abordado, ressaltando a 

importância do mesmo e a problemática geradora do estudo. Segue destacando 

também os objetivos, geral e específicos, assim como as justificativas e a 

estruturação proposta para a dissertação. 

 

1.1 Contextualização e problema da pesquisa  

 

No cenário atual, o termo “projeto” vem se tornando comum no ambiente corporativo 

e saber gerenciá-lo de modo metodológico e racional, sempre alinhado com a 

cultura da organização, é um diferencial competitivo importante nos resultados das 

empresas. Como definição, projeto é “um esforço temporário empreendido para criar 

um produto, serviço ou resultado exclusivo” (PMBOK, 2013, p.3). Bomfin, Nunes e 

Hastenreiter (2012) consideram os projetos como mecanismos utilizados para que 

as organizações alcancem seus objetivos e enfatizam a importância do 

gerenciamento de projetos como ferramenta de gestão na era de mudanças. 

 

Um projeto é um instrumento fundamental para qualquer atividade de mudança e 

geração de produtos e serviços. Ele pode envolver desde uma única pessoa a 

milhares delas organizadas em times e ter a duração de alguns dias ou vários anos 

(Dinsmore & Cavalieri, 2005). 

 

Desta forma, para que um projeto possa alcançar todos os objetivos pretendidos 

pelas partes interessadas, necessita-se de uma metodologia de gerenciamento, que 

é a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas para projetar atividades que 

visam atingir ou exceder as necessidades e expectativas de todos os envolvidos na 

tarefa (PMBOK, 2013). 

 

Entre os principais benefícios do gerenciamento de projetos, Vargas (2009) destaca: 

estruturação de uma metodologia aplicada, permitindo o desenvolvimento de novas 

técnicas e diferenciais competitivos; antecipação de situações desfavoráveis, para 

que ações preventivas e corretivas possam ser tomadas; aumento do controle 
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gerencial de todas as fases a serem implementadas, visando agilizar ações, adaptar 

os trabalhos ao mercado consumidor e ao cliente e otimizar a alocação de recursos. 

 

No contexto do gerenciamento de projeto e das áreas necessárias para o seu 

desenvolvimento, o gerenciamento das partes interessadas se concentra na 

comunicação contínua com os envolvidos diretamente ou não com o projeto. Busca 

entender as necessidades e expectativas destes, abordando as questões conforme 

elas ocorrem, gerenciando os interesses conflitantes e incentivando o 

comprometimento das partes com as decisões e atividades do projeto (PMBOK, 

2013). 

 

De certa forma, é também um meio de coletar um feedback permanente para a 

equipe, que irá reduzir o nível de risco do projeto. Mais importante ainda, permitirá 

uma melhor gestão dos stakeholders1 efetivamente e ativamente, além de incluí-los 

no ciclo de vida do projeto. 

 

Davila & Epstein (2006) enfatizam que em um cenário organizacional voltado para a 

globalização e um alto nível de competitividade, a estratégia dos negócios de 

qualquer empresa é sempre voltada para ganhar, fazendo com que a inovação 

também se constitua elemento fundamental do sucesso a médio-longo prazo. 

 

Há algum tempo, Barbieri (2004) destaca que as inovações estão presentes em 

qualquer atividade humana que por sua vez necessite de renovação e atualização, 

desempenhando um papel importante para as organizações. As empresas buscam a 

inovação, porém nem sempre a conseguem de forma efetiva e sustentável. Então, 

pensar diferente passou a ser um caminho a ser seguido na busca por bons 

resultados e até mesmo para a sobrevivência e, corroborando este pensamento, 

Conforto (2015) destaca que utilizar o moderno conceito do design thinking pode ser 

um bom caminho para dar maior agilidade estratégica e organizacional sendo o seu 

foco promover a antecipação das demandas e expectativas das partes interessadas. 

 

                                            
1 Stakeholders: Palavra em inglês utilizada nas áreas de comunicação, administração e tecnologia da 
informação. Significa público estratégico ou partes interessadas em determinado negócio ou projeto. 
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O propósito do design thinking é que as ideias sejam geradas em conjunto com as 

pessoas que serão impactadas por elas, e que necessidades e expectativas sejam 

levantadas no momento certo do projeto e entendidas antes da execução. Com este 

propósito, as partes interessadas estariam à procura da solução correta, definitiva e 

alinhada com o objetivo do projeto, perseguindo de forma antecipada o caminho que 

pode conduzir à melhor maneira de fazer com que a experiência seja significativa e 

importante (Brown, 2010). Assim, este tipo de pensamento se sobressai aos 

conflitos, que certamente acontecem, mas que seriam superados com a criatividade, 

talento e capacidade de tomada de decisões compartilhadas que levariam o time a 

resultados ajustados com as expectativas de todos os stakeholders (Viana, 2012). 

 

Atualmente, mudanças estão ocorrendo em velocidade cada vez maior e, 

independente da motivação, seja ela econômica, social, política, organizacional, 

tecnológica ou legislativa, é comum associarmos estas alterações aos resultados 

positivos ou negativos de um projeto ou até mesmo das ações alavancadas pelas 

empresas. 

 

Diante deste contexto, o gerenciamento de projetos vem se tornando ferramenta 

essencial às organizações, passando a ser um fator crítico de sucesso sob o ponto 

de vista de competitividade e alcance dos objetivos estratégicos. Sendo assim, 

entender as necessidades e/ ou expectativas dos stakeholders de cada projeto 

(partes interessadas) passa a ser o ponto chave para que os resultados sejam 

alcançados de forma rápida e abrangente. 

 

Com base nas considerações anteriores e partindo do princípio de que a gestão de 

projetos e a inovação são essenciais para as organizações, a dissertação em 

questão descreve uma pesquisa na FCA - Fiat Chrysler Automobiles (empresa 

multinacional do ramo automobilístico formada em 2014 a partir da fusão da Fiat e 

Chrysler) buscando responder a seguinte questão norteadora: Quais os 

fundamentos de design thinking são (ou podem ser) aplicados no 

gerenciamento de projetos da FCA – Fiat Powertrain? 

 

Na sequência deste capítulo será apresentado o objetivo geral da pesquisa, assim 

como os objetivos específicos que levaram ao desenvolvimento de todo o trabalho. 
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1.2 Objetivos (Geral e Específicos) 

 

Com base na questão norteadora, o objetivo deste trabalho foi analisar quais os 

fundamentos de design thinking são (ou podem ser) aplicados no gerenciamento de 

projetos da FCA – Fiat Powertrain.  

 

Como meio de buscar todas as respostas à questão norteadora de forma mais 

detalhada e direcionada, os objetivos específicos foram: 

 

a) Descrever o modelo atual de gerenciamento de projetos utilizado pela FCA - 

Fiat Powertrain; 

b) Identificar os motivos para a escolha do modelo atual de gerenciamento de 

projetos da FCA - Fiat Powertrain; 

c) Identificar de que forma o modelo atual de gerenciamento de projetos da FCA 

- Fiat Powertrain envolve as partes interessadas nas fases do projeto; 

d) Correlacionar a percepção das partes interessadas no ciclo de vida dos 

projetos com base nos fundamentos de design thinking. 

 

A seguir, são apresentadas as justificativas do trabalho, a fim de demonstrar a 

relevância do tema pesquisado no cenário atual, assim como em âmbito profissional, 

acadêmico e pessoal. 

 

1.3 Justificativas 

 

Os projetos são frequentemente utilizados como um meio de, direta ou 

indiretamente, alcançar os objetivos do plano estratégico de uma organização, 

sendo estes, normalmente, aprovados e autorizados a partir de necessidades de 

demanda de mercado, oportunidade e/ ou necessidade estratégica de negócios, 

avanço tecnológico, requisitos legais e solicitações de clientes (PMBOK, 2013). 

Ainda com base nestes aspectos, o PMBOK (2013) destaca também que com uma 

crescente competitividade entre as empresas, o gerenciamento de projetos é uma 

forma de administração de negócios capaz de integrar esforços complexos, reduzir 
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burocracias e viabilizar a implementação de estratégias alinhadas às necessidades e 

expectativas dos stakeholders. 

 

Contudo, novos modelos de gestão de projetos vêm sendo estudados com o intuito 

de combinar diferentes abordagens e ferramentas para uma maior busca de 

resultados (Conforto, 2015). Este autor ainda reforça que, atualmente, existe um 

consenso entre as organizações de que a inovação é a melhor estratégia para se 

manterem competitivas. 

 

Desta forma, sendo a inovação um dos tópicos mais comentados e relevantes no 

contexto organizacional, como propulsor de bons resultados nas empresas e às 

vezes até base para sobrevivência de muitas, no ponto de vista de diversos autores 

pesquisados, a aplicação do tema design thinking alinhado ao gerenciamento de 

projetos pode trazer resultados importantes em vários âmbitos. 

 

Do ponto de vista acadêmico, o tema é atual e relevante. Poucos foram os trabalhos 

publicados com uma abordagem do design thinking às práticas de gestão de 

projetos, tendo como base resultados de busca em plataformas como CAPES, 

ProQuest, SciELO e ICAP. Em sua grande parte os temas analisados foram 

trabalhados à parte com cada metodologia sendo empregada isoladamente. Sendo 

assim, a pesquisa em questão pode fortalecer o campo científico da administração 

fornecendo subsídios para a contribuição de pesquisas futuras com base à análise 

do uso de um processo inovador aplicado ao modelo tradicional de gerenciamento 

de projetos de uma empresa multinacional. 

 

Para o ambiente organizacional nota-se que fundamentos de gerenciamento de 

projetos e gestão da inovação estão tendo maior aplicação e importância nas 

empresas sendo, para muitas destas, fatores-chave na busca dos objetivos 

estratégicos. Brown (2010) afirma que o caminho para conseguir a solução ideal 

passa por desvendar a necessidade dos clientes, avaliando soluções 

tecnologicamente confiáveis e por uma estratégia de negócio viável. Desta forma, 

aplicar fundamentos de design thinking no gerenciamento de projetos pode ser visto 

como um possível caminho de converter necessidades e expectativas em valor para 
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o consumidor e em oportunidades de mercado para a empresa, alinhados aos 

objetivos estratégicos da organização. 

 

Pessoalmente, trabalhando e desenvolvendo atividades acadêmicas na área de 

gestão de projetos e estratégias organizacionais, a pesquisa certamente contribuirá 

para um enriquecimento teórico e prático do pesquisador, consolidando algumas 

competências atuais e desenvolvendo novos conhecimentos importantes num 

cenário de mudanças e desafios. 

 

No subcapítulo seguinte é apresentada a estruturação do trabalho para um melhor 

entendimento e visualização de como o mesmo foi desenvolvido e abordado em 

todas as suas fases. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

O presente trabalho foi estruturado em cinco capítulos, sendo este primeiro, 

denominado introdução, responsável por descrever e elencar todo o contexto e 

problematização da pesquisa, os objetivos (geral e específicos), justificativas do 

trabalho e a sua estruturação. 

 

No segundo capítulo é apresentado o referencial teórico que, com base científica, 

destaca em um primeiro momento os conceitos, as características e a história do 

gerenciamento de projetos, finalizando com um enfoque maior no gerenciamento 

das partes interessadas. No segundo momento o referencial aborda a gestão da 

inovação e os modelos aplicados à gestão de projetos, buscando contextualizar a 

evolução do conceito da inovação e seus tipos, com um maior detalhamento do 

design thinking e a sua aplicação em gestão de projetos. 

 

Os procedimentos metodológicos desenvolvidos na pesquisa são apresentados no 

terceiro capítulo. O quarto capítulo apresenta a análise dos resultados da pesquisa, 

destacando o cruzamento de todas as informações com o referencial teórico e 

metodologia aplicada. 
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As considerações finais e recomendações são destacadas no quinto capítulo, bem 

como as contribuições, limitações e propostas de trabalhos futuros acerca do tema. 

 

Finalizando a dissertação, todas as referências das obras consultadas para 

elaboração do referencial teórico e os apêndices e anexos aplicados durante as 

fases da pesquisa são também elencados. 

 

Dando continuidade ao trabalho, o capítulo que segue visa discorrer sobre o 

referencial teórico, com base em conceitos e definições de vários autores e 

pesquisadores que se dedicaram ao tema. Neste, a fim de dar sustentação às fases 

posteriores da pesquisa, foram abordados os temas de Gestão de Projetos, Gestão 

da Inovação e Design Thinking, áreas chaves do trabalho em questão.  
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2 Referencial Teórico 

 
Neste capítulo, conceitos sobre gestão de projetos e gestão da inovação são 

desenvolvidos e confrontados com base em pesquisas de importantes referências 

destas áreas. Inicialmente, é apresentada a evolução do gerenciamento de projetos 

e como as partes interessadas devem ser envolvidas nos mesmos. Na sequência o 

referencial aborda a gestão da inovação e seus modelos aplicados à gestão de 

projetos, abordando alguns conceitos e tipologias da inovação, sua evolução no 

decorrer do tempo e finalizando com o design thinking, através de sua compreensão 

enquanto método e aplicabilidade na gestão da inovação e na gestão de projetos. 

 

2.1 Gestão de Projetos: Conceitos e Metodologias 

 
O termo projeto na literatura apresenta algumas variações, porém grande parte dos 

trabalhos pesquisados considera o sentido de desejo ou necessidade de alcançar 

algum resultado, meta ou objetivo específico, em um conjunto de atividades 

temporárias. O PMI, Project Management Institute, através do seu guia de 

conhecimento sobre gerenciamento de projetos (PMBOK, 2013, p.3) descreve 

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

resultado exclusivo”. 

 

A metodologia PRINCE 2, da OGC - Office of Government Commerce2 (2009), órgão 

do governo britânico, caracteriza também projeto como um empreendimento 

temporário alinhado com objetivos estabelecidos. Com maior detalhe, define projeto 

como uma organização temporária criada com o propósito de entregar um ou mais 

produtos de negócio, de acordo com um Business Case3 pré-acordado.  

 

A partir do entendimento do que é projeto, o gerenciamento de projetos passa a ser 

inserido no contexto como a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e 

técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos (PMBOK, 

2013. A OGC (2009) acrescenta à gestão de projetos o planejamento, a delegação, 

o monitoramento e o controle de todos os aspectos do projeto, bem como a 

                                            
2
Office Government Commerce (OGC): organização do governo do Reino Unido responsável por 

iniciativas que aumentam a eficiência e efetividade de processos de negócio do governo. 
3
Business Case: ideia que gerará valor para organização, fazendo com que esta mantenha o foco. 
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motivação dos envolvidos para atingir os objetivos do projeto dentro das metas de 

desempenho esperadas de tempo, custo, qualidade, escopo, riscos e benefícios. 

 

Cleland e Ireland (2007) destacam que, na antiguidade, relatos demonstram 

vestígios do gerenciamento de projetos arcaicos e princípios de engenharia básica. 

Exemplos clássicos podem ser percebidos na construção das pirâmides do Egito 

(2500 a.c), da Muralha da China (220 a.c) e do Coliseu de Roma (70 a.c), assim 

como em diversas técnicas sofisticadas de engenharia e gestão aplicadas nas 

instalações de sistemas de esgoto e irrigação, embarcações, canais, palácios e 

templos.  

 

Os vestígios de gerenciamento de projetos encontrados no império romano há mais 

de dois mil anos apresentam muitas características da atualidade, mas foi a partir da 

revolução industrial, no século XVIII, que o uso de técnicas gerenciais de forma 

empírica passou a ser conhecido por um seleto grupo de profissionais, tais como os 

construtores de estradas de ferro e navios (Prado, 2011). Scoderlund e Lenfle (2013) 

comentam que a história da gestão de projetos é uma mistura entre a história dos 

negócios e história da gestão, enquanto Garel (2013) acrescenta que, por volta de 

1765, a França já utilizava técnicas associadas à gestão de projetos para 

racionalizar ferramentas e máquinas na construção de prédios e navios, 

demonstrando assim evidências de métodos de gestão de projetos.  

 

Ainda sobre o histórico do gerenciamento de projetos, Maximiano (2007) descreve 

que o mesmo se desenvolveu em conjunto com as técnicas de gestão 

organizacional apresentadas por Taylor, que em 1895 apresentou à sociedade o que 

é considerado o primeiro trabalho da administração científica, o qual se tratava de 

um método para administrar o tempo das tarefas, controlando, assim, seu tempo e 

seu custo. Mas foi no século XX que se desenvolveram os principais métodos e 

ferramentas utilizadas na gestão de projetos atual. Meredith e Mantel (2003) 

consideram que neste século surgiram ferramentas que marcaram o 

desenvolvimento da gestão e do gerenciamento de projetos. As mais importantes e 
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que constituem marcos na história são o Diagrama ou Gráfico de Gantt e o PERT4/ 

CPM5, ambas associadas ao planejamento de tempo. Destacam que o Diagrama de 

Gantt é um dos métodos mais antigos e mais eficazes de se apresentar informações 

de cronogramas, desenvolvido por volta de 1917 por Henry L. Gantt, um pioneiro no 

campo do gerenciamento científico. O diagrama por ele desenvolvido, representado 

na figura 1, ilustrava o progresso planejado e atualizado para determinado número 

de tarefas, dispostas em uma escala de tempo horizontal. Valle (2010) reforça que a 

ferramenta ficou popularizada em todo o mundo como uma das mais importantes 

técnicas de planejamento e controle. 

 

 

Figura 1 - Exemplo de Diagrama de Gantt 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na figura 1 é demonstrado como se pode planejar e controlar eventos/ atividades em 

determinada duração de tempo de modo simples e visual em uma gestão de 

projetos.  

 

Associada ao Diagrama de Gantt, a técnica PERT/CPM revolucionou o 

planejamento e controle de empreendimentos. Prado (2011) afirma que o 

desenvolvimento da técnica PERT/CPM foi um fato que exerceu forte influência na 

ascensão do assunto gerência de projetos no final da década de 1950. 

 

                                            
4 PERT: sigla da técnica de Program Evaluation and Review Technique (Programa de avaliação e 
revisão técnica) que utiliza o conceito de redes (grafos) para planejar e visualizar a coordenação das 
atividades do projeto. 
5 CPM: sigla do Critical Path Method (Método do Caminho Crítico) que identifica o caminho que 
consome mais tempo no projeto, através da rede de atividades como base para o planejamento e o 
controle do mesmo. 
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A Program Evaluation and Review Technique  (PERT) visa estimar prazos a partir de 

três durações em diferentes cenários. A técnica dispõe de uma fórmula onde é 

possível obter uma duração mais próxima do que será realizado. Já o Critical Path 

Method ou Método do Caminho Crítico (CPM) é uma forma de representar o projeto 

em uma rede com atividades associadas através de flechas, objetivando determinar 

caminhos com menor folga e que tomará maior tempo para sair do início até chegar 

ao fim do cronograma. 

 

A PERT, sendo uma técnica de programação, revisão e avaliação, foi desenvolvida 

pela Marinha americana, com cooperação das consultorias Booz-Allen Hamilton e da 

Lockheed Corporation para o projeto do míssil e submarino Polaris, em 1958 

(Kerzner, 2009 & Garel, 2013). 

 

O Projeto Polaris da Marinha dos EUA é um dos projetos mais lendários do século 

XX. Em 1957, foi dada a ele a mais alta prioridade nacional possível, com o 

propósito de fechar a suposta "lacuna de mísseis" entre os EUA e a União Soviética. 

Sua gestão enfrentou uma tarefa extraordinária. O escopo foi desenvolver e 

implantar os submarinos da frota transportando mísseis nucleares intercontinentais o 

mais rápido possível. Kerzner (2009) coloca que mais ou menos ao mesmo tempo 

em que a PERT se desenvolvia, a DuPont Company iniciou uma técnica semelhante 

conhecida como o método do caminho crítico (CPM - Critical Path Method), 

particularmente concentrado nas indústrias de construção e processos industriais. 

Valle (2010) acrescenta que os métodos PERT (Program Evaluation and Review 

Technique) e CPM (Critical Path Method) com o passar do tempo se fundiram 

passando a se chamar PERT/ CPM. 

 

A Figura 2 exemplifica a aplicação de uma rede PERT/ CPM, demonstrando a rede 

de atividades com suas correspondentes durações. 
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Figura 2 – Exemplo de aplicação do método PERT/ CPM 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na figura 2 é possível identificar, através da técnica PERT/ CPM, a visualização do 

caminho crítico da rede de atividades, evidenciado na cor em destaque. Isto é, o 

percurso onde a folga na execução das atividades é zero. Qualquer atraso neste 

caminho significa risco de postergação na duração final do projeto. 

 

A partir da década de 1950, diversas ferramentas associadas à gestão de projetos 

se desenvolveram pelo mundo. Prado (2011) comenta que neste período a 

necessidade de planejamento surgiu de forma intensa, motivadas pelas duas 

grandes guerras e pelo surgimento das grandes fábricas. Garel (2013) corrobora 

afirmando que a Corrida Espacial e a Guerra Fria levaram à uma multiplicação de 

programas aeronáuticos militares na década de 1950. A iminente guerra levou à 

progressiva padronização dos métodos de gerenciamento de projetos, 

particularmente devido à necessidade do cumprimento de prazos apertados, 

coordenação de um grande número de fornecedores e exigente controle de custos. 

 

Cleland e Ireland (2007) destacam que o artigo “The Project Manager” publicado na 

Harvard Business Review em maio de 1959 por Paul Gaddis, elencou ideias 

essenciais sobre a disciplina como, por exemplo, a organização por tarefas e a 

integração organizacional, e a unidade de autoridade, responsabilidade e controle. 

 

Em meados da década de 1960 surgiram nos EUA e na Europa as principais 

instituições dedicadas exclusivamente ao estudo, consolidação e disseminação de 
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práticas de gestão de projetos. Dentre as principais podemos citar o IPMA6 

(International Project Management Association), criado em 1965, e o PMI7 (Project 

Management Institute), criado em 1969. 

 

Atualmente, estes órgãos constituem importantes veículos para promoção das 

práticas de gerenciamento de projetos pelo mundo, sendo o PMI o mais utilizado 

(Cleland & Ireland, 2007).  

 

O PMI excede quinhentos mil associados e profissionais certificados em cerca de 

185 países, (htpp://brasil.pmi.org/brazil/aboutus.aspx, recuperado em 24, novembro, 

2015). Possui doze padrões globais para gerenciamento de projetos, além da 

certificação de mais alto reconhecimento no meio, a certificação Project Manager 

Professional (PMP). Esta propagação proporcionou facilidade para os profissionais e 

unificou repertórios de comunicação entre os mesmos. Na sua quinta edição, o Guia 

PMBOK é a publicação que dita os padrões e melhores práticas segundo a lógica do 

PMI. Bomfin, Nunes e Hastenreiter (2012) ressaltam que o PMI se constituiu de uma 

série de sucessos e fracassos expostos pelos profissionais de gerenciamento de 

projetos, somados a lições aprendidas que acarretaram no Guia PMBOK. Kerzner 

(2009) destaca também que, adquirindo maturidade empresarial, as organizações 

acabam assim implicitamente expandindo seus conceitos de gerenciamento de 

projetos. 

 

Conforme o PMBOK (2013), diversos fatores acarretam no término de um projeto, 

sendo eles: quando os objetivos são alcançados; quando eles não serão alcançados 

ou não podem ser alcançados; quando a demanda pelo projeto perde a 

necessidade; e ainda, quando o cliente determinar pelo término. 

 

Tratando-se do caráter temporário dos projetos, não indica fundamentalmente uma 

curta duração; entretanto, comumente os mesmos produzem resultados duradouros 

(PMBOK, 2013). Individualmente os projetos geram resultados únicos e esta 
                                            
6 IPMA (International Project Management Association): rede Internacional de Associações de 
Gerenciamento de Projetos fundada na Suíça e atualmente localizada na Holanda. É de certa 
maneira o “instituto europeu” de gerenciamento de projetos. 
7 PMI (Project Management Institute): é uma organização sem fins lucrativos que visa disseminar as 
melhores práticas de gerenciamento de projetos em todo o mundo, fomentando o debate sobre o 
tema por meio de publicações, eventos e reuniões. 
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exclusividade de produto remete a envolver elementos submissos às variações, 

acarretando em uma significativa gama de possibilidades mediante uma sensível 

alteração de algum destes fatores.  

 

A metodologia PMI indica 47 processos de gerenciamento de projetos coligados em 

5 grupos de processos, que são: iniciação (início), planejamento, execução, 

monitoramento e controle, encerramento, conforme apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Os Processos do Gerenciamento de Projeto 

Fonte: Adaptado de PMBOK, 2013. 

 

Nesta Figura 3 os 47 processos de gerenciamento de projetos estão distribuídos na 

linha do tempo de acordo com cada fase (fase de iniciação, fase de planejamento, 

fase de execução, fase de monitoramento e controle e fase de encerramento) e 

apresentados de forma gráfica o grau de intensidade dos processos de acordo com 

a evolução do projeto. 

 

PMBOK (2013) complementa ainda que esses 47 processos também se agrupam 

em 10 áreas de conhecimento, elencadas abaixo: 

 

� Gerenciamento da integração do projeto, 

� Gerenciamento do escopo do projeto, 

� Gerenciamento do tempo do projeto, 

� Gerenciamento dos custos do projeto, 

� Gerenciamento da qualidade do projeto, 
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� Gerenciamento dos recursos humanos do projeto, 

� Gerenciamento das comunicações do projeto, 

� Gerenciamento dos riscos do projeto, 

� Gerenciamento das aquisições do projeto, 

� Gerenciamento das partes interessadas do projeto, todas representadas na 

Figura 4, a seguir.  

 

Figura 4 – Áreas de conhecimento 

Fonte: Adaptado de PMBOK, 2013. 

 

A Figura 4 ilustra a relação das 10 áreas de conhecimento em gerenciamento de 

projetos, conforme a visão do PMI, destacando também a tríplice restrição (ou 

triângulo das restrições em projetos) evidenciada pelo triângulo verde. Neste, vale 

ressaltar a importância do equilíbrio das áreas de conhecimento tempo, custo e 

escopo para que demandas que competem entre si não comprometam os requisitos 

de qualidade e/ ou expectativas e necessidades das partes interessadas. 

 

Nos dias de hoje, a gestão de projetos se tornou uma importante ferramenta no 

cotidiano empresarial, permeando todas as dimensões organizacionais. Prado 

(2011) coloca que os projetos guardam características comuns, como por exemplo: 

� Está associado a um ciclo de vida e cercado por incertezas; 

� Agrega possibilidades de adequações e mudanças; 
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� Promove o aumento do conhecimento com o tempo; 

� Permite e exige muitas vezes interfuncionalidade. 

 

Cleland e Ireland (2007) afirmam que o gerenciamento de projetos trouxe mudanças  

durante sua evolução, tais como: 

� Constituição de um meio de delegar autoridade e responsabilidade para o 

gerenciamento dos recursos dos projetos; 

� Alternativa estratégica para o atendimento de problemas emergenciais 

visando o uso de equipes alternativas na administração operacional e 

estratégica da organização; 

� Instituição de uma legitimidade da dimensão horizontal nas organizações 

contemporâneas; 

� Importância de gerenciá-los ao longo do projeto; 

� Influência dos interessados no projeto.  

 

Para uma gestão eficiente de projetos, uma das variáveis que precisam ser 

consideradas e entendidas é o gerenciamento das partes interessadas (Hurtado, 

2014). Isto corrobora PMBOK (2013, p. 394) que destaca “a importância da 

identificação das partes interessadas para o sucesso em projetos”, a autora ainda 

enfatiza que muitas vezes o que impede a organização a alcançar seus objetivos em 

seus ambientes, projetos, relacionamentos e modelos de gestão é a quebra de 

braço entre as mesmas. 

 

Desta forma, o subcapítulo seguinte aprofunda na discussão sobre o processo de 

gerenciamento das partes interessadas para um maior embasamento da sua 

influência nos resultados dos projetos. 

 

2.2 Gestão de Projetos: identificação e gerenciamento das partes 

interessadas nos projetos 

 

O gerenciamento das partes interessadas do projeto consiste na identificação de 

todos os indivíduos, grupos ou organizações que impactam ou são impactados pelo 

projeto (PMBOK, 2013). Analisar a influência e expectativas desenvolvendo uma 
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estratégia adequada para lidar com as partes interessadas é vital para atendimento 

das normas estabelecidas pelo PMI, garantindo conforme o método, a conclusão de 

todas as etapas. É comumente utilizado o termo stakeholders para remeter-se às 

partes interessadas. 

 

Ricardo Vargas, especialista, autor de diversos livros e referência em gerenciamento 

de projetos de grande porte no Brasil e no mundo, relata (http://www.ricardo-

vargas.com/pt/podcasts/stakeholder-mgmt-pmbok-5ed-part-1-of-2) que todas as 

pessoas capazes de exercer influências no projeto, sejam elas positivas ou 

negativas, são consideradas partes interessadas. Sendo responsável nos últimos 20 

anos por mais de oitenta projetos de grande porte em diversos países nas áreas de 

petróleo, energia, infraestrutura, telecomunicações, informática e finanças, com um 

portfólio de investimentos gerenciado superior a 20 bilhões de dólares e sendo 

também o primeiro latino-americano a ser eleito para exercer a função de presidente 

do conselho diretor do Project Management Institute (PMI), Ricardo Vargas também 

enfatiza a importância  de compreender estas partes interessadas e como as 

mesmas devem ser tratadas durante o ciclo de vida do projeto, reforçando que é 

essencial conhecer como envolvê-las e gerenciá-las na gestão dos projetos. 

 

Conforme PMBOK (2013, p.391), gerenciamento das partes interessadas é a mais 

nova área de conhecimento das dez aplicadas na metodologia de gestão de projetos 

com base ao PMI. Conhecer seus processos é fundamental para “identificar todas as 

pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados pelo 

projeto, analisar as expectativas das partes interessadas e seu impacto no projeto, 

além de desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento 

eficaz das mesmas nas decisões e execução do projeto”. Tendo a metodologia 

PMBOK como base para o gerenciamento das partes interessadas, são elencados a 

seguir os quatro macroprocessos que compõem esta área, ainda de acordo com 

PMBOK (2013). 

a) Identificação das partes interessadas: remete à atividade de identificar as 

pessoas, grupos ou organizações que impactam ou sofrem impacto pela ação 

do projeto. É necessário documentar a influência de cada um e seus 
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respectivos interesses, nível de engajamento, interdependências e impacto 

possível na empreitada do projeto; 

b) Planejamento do gerenciamento das partes interessadas: a estratégia para 

gerir os stakeholders deve considerar possibilidades de engajá-los e garantir 

que todos os aspectos identificados apresentarão uma resposta; 

c) Gerenciamento do engajamento das partes interessadas: plano de 

comunicação apropriado e direcionado para os stakeholders, além de 

informar também a capacidade de influência dos mesmos no decorrer do ciclo 

de vida do projeto; 

d) Controle do engajamento das partes interessadas: fundamentalmente 

contempla o monitoramento das partes interessadas, além do ajuste das 

estratégias para atender os itens anteriormente listados. 

 

Estes processos interagem entre si e com as demais áreas do conhecimento, pois 

lidam com entidades que possuem características próprias e fatores emocionais que 

estão relacionados com inúmeras situações abordadas pelos projetos. Ressalta-se 

que, além da influência real que as partes interessadas afetam ou são afetadas, o 

sentimento de ser impactado com o projeto também caracteriza uma entidade como 

stakeholder, visto que esses sentimentos necessitam de administração adequada 

para que não se torne um potencial risco no decorrer do projeto. Os interesses dos 

stakeholders podem ser classificados como positivos ou negativos em relação ao 

projeto. Essa mensuração aborda o fato de que o sucesso do projeto está 

diretamente ligado às ações das pessoas que estão participando do mesmo, ou que 

podem ser beneficiadas, influenciadas ou se sentirem prejudicadas por uma decisão, 

atividade ou resultado de um projeto (PMBOK, 2013). 

 

No termo de abertura do projeto, que é um documento divulgado pelo gerente do 

projeto contendo informações gerais para se iniciar o projeto, são abordados 

elementos sobre as partes interessadas, que podem ser, ainda segundo PMBOK 

(2013): patrocinadores, clientes, membros da equipe, grupos e departamentos, ou 

mesmo pessoas ou organizações com estas características. Hurtado (2014) 

acrescenta que as partes interessadas e seu bom gerenciamento são de extrema 
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relevância para a construção da confiança, da integração e do comprometimento do 

desenvolvimento dos projetos.  

 

Para identificar as partes interessadas do projeto se faz necessário considerar 

alguns fatores, dentre eles os fatores ambientais, que podem influenciar neste 

processo (PMBOK, 2013). Em relação aos fatores ambientais cita-se a cultura e 

estrutura da organização, padrões governamentais ou do setor e tendências globais, 

regionais/ locais, ou práticas/ hábitos. Estes pontos afetam o processo de 

identificação e são determinantes para que a etapa ocorra corretamente. 

 

Outros fatores que impactam na identificação das partes interessadas do projeto, 

conforme PMBOK (2013), são os ativos de processos organizacionais. São citados 

também os modelos para registro das partes interessadas, lições aprendidas em 

projetos em fases anteriores e registros dos stakeholders. 

 

Outro ponto importante no gerenciamento das partes interessadas é conhecer a 

influência de cada uma no projeto. Para tal, PMBOK (2013, p. 395) destaca a 

importância da análise de partes interessadas, que “é uma técnica de coleta e 

análise sistemática de informações quantitativas e qualitativas para determinar os 

interesses que devem ser considerados durante todo o projeto”.  

 

Esta etapa mensura os interesses, as expectativas e a influência dos stakeholders e 

delibera seu relacionamento com o escopo do projeto (http://www.ricardo-

vargas.com/pt/podcasts/how-to-do-stakeholder-analysis-in-practice-part-1-of-2/). 

Vargas (2016) ainda ressalta que esta análise produz condições de identificar 

afinidades das partes interessadas, que podem ser utilizadas para formar alianças e 

parcerias e maximizar a probabilidade de sucesso do projeto. Contudo, os anseios 

das partes interessadas podem mudar no decorrer do projeto, o que implica em 

estratégias diferentes para cada fase. 

 

A análise das partes interessadas é descrita seguindo alguns passos determinados 

pelo PMI (PMBOK, 2013): 

 



33 
 
 

 
a) Identificar todas as possíveis partes interessadas do projeto e os dados 

pertinentes, como papéis, setores, interesses, conhecimentos, perspectivas e 

níveis de influência. Sabe-se que os principais stakeholders apresentam 

menores dificuldades de identificação, visto que são alvos mais difundidos no 

projeto. O patrocinador, o gerente de projetos e o(s) cliente(s) são facilmente 

identificados, já os demais necessitam de abordagens diferentes como 

entrevistas, levantamentos de documentação, etc.; 

b) Identificar o impacto ou contribuição possível que cada parte interessada 

poderia gerar e classifica-los a fim de determinar uma estratégia de investida. 

Com isso é possível gerenciar o nível de atenção do gerente de projetos para 

investir maior força nas partes interessadas que apresentarem maiores níveis 

de impacto no projeto; 

c) Ponderar como os stakeholders possivelmente reagirão ou responderão em 

diferentes circunstâncias, para influenciá-los a contribuir com os objetivos do 

projeto e conseguir apoio para executar as entregas. Também é possível 

planejar os impactos negativos de cada parte interessada e preparar-se para 

tal. 

 

O PMBOK (2013) também descreve alguns modelos classificatórios para análise das 

partes interessadas:  

a) Grau de poder/ interesse, agrupando as partes interessadas com base ao seu 

nível de autoridade (poder) e preocupação (interesse) em relação aos 

objetivos do projeto; 

b) Grau de poder/ influência, agrupando as partes interessadas com base ao seu 

nível de autoridade (poder) e engajamento ativo (influência) em relação aos 

objetivos do projeto; 

c) Grau de influência/ impacto, agrupando as partes interessadas com base ao 

seu nível de engajamento ativo (influência) e nas suas perícias em efetuar 

alterações no planejamento ou na execução do projeto (impacto); 
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d) Modelo de relevância, descrevendo as partes interessadas com base ao seu 

poder (capacidade de impor seus anseios), na urgência (necessidade de 

cuidado imediato) e na legitimidade (se nível de envolvimento é adequado). 

 

A figura 5 demonstra a maneira classificatória em grau de poder/ interesse. As letras 

A à H representam o enquadramento de partes interessadas em um determinado 

projeto fictício de acordo com o grau de poder e interesse das mesmas. 

 

 

Figura 5 – Exemplo de rede de poder/ interesse com as partes interessadas 

Fonte: PMBOK (2013, p. 397) 

 

Essa matriz ilustrada na Figura 5 demonstra como adotar a melhor estratégia 

mediante o posicionamento de cada parte interessada em relação ao seu grau de 

poder versus seu grau de interesse no projeto. Neste caso fictício, os stakeholders 

representados pelas letras “B”, “F” e “H” precisam ser gerenciados com atenção para 

não comprometer os objetivos do projeto. 

 

Sabe-se que fatores diferentes nas pessoas geram modelos diferentes. De acordo 

com PMBOK (2013) algumas pessoas podem ajudar o gerente de projetos a 

gerenciar as partes interessadas, tais como a alta administração, membros da 

equipe do projeto, outras unidades ou pessoas dentro da organização, assim como 

demais gerentes de projetos, especialistas e profissionais no tema. O conhecimento 

destas entidades auxilia o gerente de projetos a obter êxito em atingir os objetivos 
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do projeto. Reuniões com especialistas e a equipe do projeto são outros ferramentas 

utilizadas para definir o engajamento adequado das partes interessadas do projeto. 

 

Outra forma é o uso das técnicas analíticas. Existe uma demanda adequada do 

engajamento das partes interessadas para que o projeto seja bem sucedido. Os 

níveis de engajamento, segundo PMBOK (2013) são: 

a) Desinformado: Não tem conhecimento do projeto e dos impactos possíveis; 

b) Resistente: Tem conhecimento do projeto e dos possíveis impactos, porém 

resiste às mudanças; 

c) Neutro: Conhece o projeto mas não se envolve; 

d) Dá apoio: Tem conhecimento do projeto e dos impactos possíveis apoiando a 

mudança; 

e) Lidera: Além de ter conhecimento do projeto e dos possíveis impactos, é 

ativamente engajado com os objetivos. 

 

O PMBOK (2013) também sugere uma matriz de nível de engajamento sendo que o 

caractere “C” indica o nível atual de engajamento, enquanto o caractere “D” o nível 

de engajamento desejado. 

 

O exemplo da Figura 6 remete a matriz de engajamento com as partes interessadas, 

representadas de forma fictícia. 

 

 

Figura 6 - Matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas 

Fonte: PMBOK (2013, p. 403) 

 

Neste exemplo demonstrado pela Figura 6, observa-se que a parte interessada “3” 

está no nível de engajamento desejado, enquanto as partes interessadas “1” e “2” 
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necessitam de comunicações e ações adicionais para chegarem ao nível de 

engajamento pretendido. 

 

A subseção que segue aborda a gestão da inovação e como a mesma está sendo 

aplicada à gestão de projetos como metodologia estratégica organizacional. 

 

2.3 Gestão da Inovação e Modelos Aplicados à Gestão de Projetos 

 

Com a evolução tecnológica e dos meios de comunicação, e com o cenário 

globalizado, as organizações a cada momento se preocupam mais com as 

atividades e processos que lhes garantam a inovação em um determinado produto 

ou serviço (Gil & Silva, 2013). Tendo em vista os mercados mais competitivos e seus 

clientes mais exigentes, faz-se necessária a utilização de medidas que podem ser 

tomadas para alcançar estas demandas de modo eficiente. Ainda segundo Gil e 

Silva (2013 p.2), o “gerenciamento de projetos pode ser uma opção para que as 

empresas superem seus desafios e obstáculos relacionados à inovação e, ao 

mesmo tempo, alcancem seus objetivos de resultados e crescimentos almejados”. 

 

2.3.1 Inovação: Conceitos e Tipologias 

 

Dando início aos estudos sobre a inovação, serão apresentados, primeiramente, a 

origem e o significado da palavra “inovar” para, em seguida, compor uma definição 

do que é uma “inovação”.  

 

Barbieri (2004) descreve que o verbo inovar vem do latim innŏvo, innovāre, que 

significa renovar ou introduzir novidades de qualquer espécie e, inovação, da 

palavra innŏvātus, que significa renovado ou tornado novo. Sakar (2007), com base 

a suas pesquisas, retrata a palavra “inovar” também derivando do latim “in+novare”, 

que significa “fazer novo”, renovar ou alterar. Em resumo, conforme estes autores, 

inovação significa ter uma nova ideia ou, em outras palavras, desejar fazer algo de 

forma diferente. 

 

Entretanto, com base nos diversos autores referenciados neste trabalho, nota-se 

que o termo inovação é muito variado, dependendo, principalmente, da sua 



37 
 
 

 
aplicação. É considerado um fenômeno de não estabilidade responsável por 

introduzir algo diferente ou algo novo na sociedade (Villela, 2013).  

 

A partir de um estudo bibliográfico mostrando a evolução da inovação, esta 

pesquisadora ainda relata, em sua tese de doutorado, que a origem do significado 

de inovação é difusa. No entanto, as primeiras definições remetem à antiguidade 

grega e romana, onde a novidade era relativamente rotineira e prontamente aceita, 

pois não alterava a ordem presumida das coisas como “natural”. Complementa 

descrevendo que a inovação foi considerada ruim e pejorativa por cerca de 2.500 

anos. Nesta época, os conceitos de novidade e inovação eram apartados, sendo a 

novidade considerada como “boa” e inovação como “má”. 

 

Ainda segundo Villela (2013), somente no século XIX a inovação passou a ser vista 

como algo positivo, graças às consequências da Revolução Francesa, ocorrida no 

século anterior, quando gradualmente começou a ganhar novos significados, 

deixando de ser associada à ação de mudança de costumes estabelecidos para ser 

relacionada à criatividade e à invenção de alguma coisa de utilidade para a 

sociedade e para o mundo. Desde então, o novo passou a fazer parte do cotidiano 

da sociedade. 

 

Continuando, Villela (2013) aborda o interesse pelo assunto inovação no meio 

acadêmico, enquanto fenômeno econômico e social, ocorrendo a partir dos estudos 

de Joseph Alois Schumpeter, em seu artigo de 1928, “The Instability of Capitalism”, 

que já considerava a inovação como a força que dirigia o capitalismo. Schumpeter 

(1942, p.82-83) reforçou esta ideia em seu livro “Capitalism, Socialism and 

Democracy” afirmando que “o impulso fundamental que põe e mantém o mecanismo 

capitalista em movimento provém de novos consumidores, de novos bens, de novos 

métodos de produção ou de transporte, de novos mercados, de novas formas de 

organização industrial que a empresa capitalista cria”. 

 

Inicialmente extraído da pesquisa de Villela (2013), a Tabela 1 mostra a evolução do 

conceito sobre inovação na ótica de alguns autores estudiosos do assunto, tendo 

sido a mesma adaptada e atualizada pelo pesquisador deste trabalho: 
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Tabela 1 – Conceitos de Inovação 

Autor Conceito de Inovação 

Schumpeter 

(1934) 

Nova combinação de meios de produção que incluem a introdução de novos 

bens, novos métodos e novos mercados.  

Maclaurin 

(1953) 

Quando uma invenção é introduzida comercialmente como um novo ou 

aprimorado processo ou produto, ela se torna uma inovação.  

Barnett 

(1953) 

Qualquer pensamento, comportamento ou coisa que é nova por ser 

qualitativamente diferente das formas existentes.  

Robertson 

(1967) 

É definida como o processo onde  um novo pensamento, comportamento ou 

coisa é concebido ou trazido à realidade.  

Myers e 

Marquis 

(1969) 

Não é uma ação simples, mas um processo totalizante de subprocessos inter-

relacionados. Não é apenas a concepção de uma nova ideia, nem a invenção de 

um novo dispositivo, muito menos o desenvolvimento de um novo mercado. É o 

processo de todas estas coisas agindo de uma forma integrada.  

Zaltman et al. 

(1973) 

É a percepção de uma unidade social que decide a sua inovatividade.  

Drucker 

(1974) 

Processo de equipar em novas e aprimoradas capabilities ou em aumentar a 

utilidade de algum bem, serviço ou estrutura.  

Rogers e Kim 

(1985) 

Alguma coisa percebida como nova pelas pessoas que trabalham com isto.  

Van de Ven 

(1986) 

O desenvolvimento e implementação de novas ideias por pessoas que ao longo 

do tempo se envolvem em transações com outras dentro de uma ordem 

institucional.  

Souder 

(1987) 

Refere-se às ideias de alto risco que são novas para a organização que as 

patrocinam, e que ela acredita que tenham alto potencial de lucro e outros 

impactos comerciais que lhe sejam favoráveis. 

Scott e Bruce 

(1994) 

É o processo envolvendo ambas, a geração e a implementação de ideias.  

Edquist 

(1997) 

São novas criações de significância econômica, normalmente conduzidas por 

empresas.  

Padmorea et al. 

(1998) 

É qualquer mudança nas entradas, métodos ou saídas que melhoram a posição 

comercial de uma firma e que seja nova para o mercado em que realiza as suas 

operações.  

Afuaf 

(1998) 

É o uso de novos conhecimentos para ofertar um novo produto ou serviço que o 

consumidor deseja. É invenção + comercialização.  

Ahmed 

(1998) 

É o processo de comercializar uma ou mais ideias que podem ser trocadas por 

alguma coisa de valor econômico ou competitivo. 

Narayanan Refere-se tanto ao resultado quanto ao processo de chegar a uma solução 
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(2001) tecnologicamente viável para um problema disparado por uma oportunidade 

tecnológica ou necessidade do consumidor.  

Trott 

(2002) 

É o gerenciamento de todas as atividades envolvidas no processo de geração 

de ideia, desenvolvimento de tecnologia, manufatura e marketing de um novo 

(ou aprimorado) produto ou processo de manufatura ou equipamento.  

Abrunhosa 

(2003) 

É a capacidade de aplicar novos conhecimentos, ou de recombinar o 

conhecimento existente, de forma a melhorar a produtividade e criar novos 

produtos e processos.  

Crawford e Di 

Benedetto 

(2003) 

Refere-se a todo o processo onde uma invenção é transformada em produto 

comercial e pode ser vendida lucrativamente.  

OCDE 

(2005) 

Introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado no que 

concerne a suas características ou usos previstos.  

Ismail e 

Abdmajid 

(2007) 

Criação e implementação de uma nova ideia em um contexto social com o 

propósito de entregar benefícios comerciais.  

Fórum de 

Inovação (2009) 

É a introdução de qualquer novidade ou nova ideia para uma organização.  

Raich e Dolan 

(2010) 

É uma função da insatisfação ou curiosidade, onde uma ideia, um conceito ou 

uma visão alternativa passa pela implementação que leva ao valor.  

Tidd & Bessant 

(2015) 

A inovação é movida pela habilidade de estabelecer relações, detectar 

oportunidades e tirar proveito delas. Não consiste apenas na abertura de novos 

mercados, mas também novas formas de servir a mercados já existentes. 

Fonte: Adaptado de Villela, C. (2013). Inovação Organizacional: uma proposta de método para a 
inovação sistemática (Tese de Doutorado, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 
Brasil), e atualizado pelo autor. 
 
Com base aos conceitos de inovação, Villela (2013) destaca que a capacidade de 

uma organização para inovar é, conforme os resultados obtidos em estudos 

realizados por Lam (2011), uma pré-condição para a utilização bem sucedida de 

recursos inventivos e novas tecnologias. Na mesma linha de argumentação, Lopes & 

Barbosa (2010) afirmavam que a partir de inovações gerenciais e organizacionais, 

uma empresa pode alcançar novos patamares de competitividade por meio de 

vantagens competitivas sustentáveis baseadas em novas rotinas, recursos, 

capacidades dinâmicas e competências. 

 

Furtado (2012), por sua vez, destaca que inovação é uma iniciativa, modesta ou 

revolucionária, que surge como uma novidade para a organização e para o mercado 
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e que, aplicada na prática, traz resultados econômicos para a empresa – sejam eles 

ligados à tecnologia, gestão, processos ou modelo de negócios. 

 

2.3.2 Tipos de Inovação 

 

Assim como os conceitos de inovação evoluíram no decorrer do tempo, sua 

classificação e tipologias associadas também, no ponto de vista de alguns autores. 

 

Em sua pesquisa bibliográfica para inovação de processos em empresas de 

serviços, Furtado (2012) propõe uma primeira abordagem de classificação de 

inovações baseada no modelo proposto pela OCDE (2005) e corroborada por Hipp & 

Grupp (2005), conforme ilustrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Tipos de Inovação e Características 

 

Fonte: Furtado, I.M.T. (2012). Proposta de um processo de análise para caracterizar a inovação e 
seus diferentes tipos. (Dissertação de Mestrado em Tecnologia, Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil). 

 

 

Nesta Tabela 2 pode-se observar que a inovação é classificada em quatro tipos de 

acordo com a esfera de aplicação e suas características. 

 

Outros autores, como Bessant & Tidd (2009), apresentam uma tipologia diferente, 

bastante utilizada na literatura de inovação e com relativa semelhança com o 
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resultado encontrado por Furtado (2012), entretanto com um nível de abrangência 

diferente. 

 

Na Tabela 3 são demonstrados os tipos de inovação e sua essência com base a 

Bessant & Tidd (2009).  

 

Tabela 3 – Tipos de Inovação e Essência da Inovação 

 
Fonte: Bessant, J., & Tidd, J. (2009). Inovação e empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman. 

 

Diferentemente do propósito apresentado na Tabela 2, esta ilustração destaca 

também quatro tipos de inovação, porém apenas a inovação de processo como 

nomenclatura comum. Contudo, quando comparada a essência de cada tipo 

basicamente temos as mesmas definições elencadas por Furtado (2012). 

 

Tidd e Bessant (2015) determinam estes tipos de inovação através de um modelo de 

4”P” (produto, processo, posicionamento e paradigma), abordando as quatro 

dimensões da inovação, conforme apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Tipos de Inovação 

Tipo de Inovação Definição Exemplo 

Inovação de Produto Mudanças em produtos e/ ou 

serviços oferecidos por uma 

empresa 

Mudanças sofridas ao longo dos tempos 

nos automóveis (sensor de chuva, GPS, 

etc.), lâmpadas de LED, substituição do 

vinil pelo CD 

Inovação de Processo Mudanças na forma ou método de 

como os produtos e/ ou serviços 

são criados ou disponibilizados 

Sistema Toyota de Produção (TPS) ou o 

uso do conceito de manufatura enxuta 

Inovação de 

Posicionamento  

Mudanças no contexto em que 

produtos e/ ou serviços são 

Compras pela Internet, passagens 

aéreas a baixo custo 
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(ou marketing) introduzidos 

Inovação de 

Paradigma (ou de 

modelos de gestão) 

Mudanças nos modelos mentais 

que direcionam a organização na 

busca de seus objetivos 

IBM: de fabricante de máquinas a 

empresa de serviços e soluções 

Fonte: Adaptado pelo autor de Tidd & Bessant (2015, p.28). 

 

Com base na Tabela 4, pode-se concluir que a inovação é capaz de diminuir tempo, 

recurso, matéria-prima, insumos e mão de obra agregando valor aos produtos e 

tornando, assim, a empresa mais competitiva, comparada ao concorrente. Desta 

forma, as definições citadas estão interligadas à gestão de processos, e essa, 

segundo Balzani (2008, p. 30) “é uma sequência de atividades que recebe entradas, 

agrega-lhes valor e as transforma em resultados. Os processos têm início e fim bem 

determinados, numa sucessão clara e lógica de ações interdependentes que geram 

resultados”. Portanto, a inovação de processos é uma sequência de atividades que 

tem por objetivo gerar resultados através dos processos do dia a dia das empresas. 

 

2.3.3 A Inovação em Processos e sua relação com a Gestão de Projetos 

 

Aspirando um melhor entendimento do termo Inovação de Processos, se faz 

necessário compreender bem o significado da palavra “processo”, que tem a sua 

origem do latim proceder. Muitas são as explicações para a palavra. Tomando como 

base somente aquelas mais ligadas ao tema inovação e gestão de projetos, Aurélio, 

em seu dicionário virtual (http://dicionariodoaurelio.com/processo) descreve como 

sendo uma metodologia, sistema ou modo de fazer uma coisa. O dicionário 

Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues) reforça a explicação 

definindo a palavra processo como um conjunto de medidas tomadas para atingir 

algum objetivo ou uma série de ações sistemáticas que visa buscar um certo 

resultado. Com um conceito mais pertinente ao tema, Bachmann e Destefani (2011, 

p. 99) enfatizam que processos são “as configurações das atividades usadas na 

condução das operações internas à empresa e que a inovação, nesta dimensão, 

parte do pressuposto de um novo desenho de seus processos ou métodos na busca 

de maior eficiência, qualidade ou um tempo de resposta menor”. 

 

Sendo a inovação uma forma ou ferramenta para melhorar o desempenho de uma 

empresa com o ganho de uma vantagem competitiva, Oslo (2007, p. 20) ainda 
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complementa que “a inovação de processos visa à adoção de métodos novos ou 

significativamente melhorados”. Tais métodos podem envolver mudanças no 

equipamento ou na organização da produção, ou uma combinação dessas 

mudanças, podendo derivar do uso de novos conhecimentos.  

 

Independente do negócio ou do segmento, muitas empresas crescem mais e mais a 

cada dia demonstrando um potencial muito grande de acordo com o negócio em que 

atuam e, para controlar esse crescimento, é necessário planejamento para 

estabelecer um alicerce concreto rumo ao cenário que a empresa almeja no futuro. 

Para que esses objetivos sejam alcançados é necessário que a empresa tenha seus 

processos bem estruturados e competências bem desenhadas referentes ao 

processo de inovação no ambiente interno da empresa.  

 

Analisando inovação de processos, Araujo & Araujo (2013) destacam a importância 

das pessoas no alcance dos resultados. A partir do momento em que existe a 

intenção de implantar uma cultura de inovação de processos, existe a necessidade 

de conscientizar os colaboradores sobre a importância das mudanças que ocorrerão 

com o processo de inovação, atestando Sousa & Carvalho (2012, p. 306) que 

afirmam que “o sucesso da implementação da inovação de processos está 

intimamente ligado à estratégia empresarial e às diretrizes estabelecidas pela 

organização”. Todos os envolvidos devem estar comprometidos com as atividades, 

com o desempenho e com o resultado esperado na implementação desta técnica, 

buscando o alcance dos objetivos almejados pela organização. 

 

A gestão de inovação em processos visa simplificar as atividades da empresa; 

procura fazer com que tarefas, antes complexas para empresa, passem a ser mais 

simples, tornando a empresa mais independente e dinâmica (Araujo & Araujo, 2013). 

 

Existem, simplificadamente, dois modelos sintéticos de processos de inovação: um 

que traz a visão linear e outro que traz a visão interativa, tomando como base 

Grizendi (2012). O mesmo aborda esses modelos a partir de definições de Oslo 

(2007) e destaca que o modelo linear surgiu a partir do fim da 2ª guerra mundial e 

dominou o pensamento sobre inovação por cerca de três décadas. 
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O outro modelo, o interativo, ou do elo da corrente, se contrapõe ao modelo linear. 

No modelo linear, o desenvolvimento, a produção e a comercialização de novas 

tecnologias são vistos como uma sequencia de tempo bem definida, que se origina 

nas atividades de pesquisa, envolvidas na fase de desenvolvimento do produto 

levando à produção e, eventualmente, à comercialização. Já no modelo interativo, o 

centro da inovação é a empresa. Ele combina interações no interior das empresas 

com interações entre as empresas individuais e o sistema de Ciência e Tecnologia 

mais abrangente em que elas operam. A inovação passa a ser atividade da 

empresa. Da empresa derivam as iniciativas que vão possibilitar a inovação, 

partindo-se de necessidades do mercado, apoiando-se no conhecimento científico já 

existente ou buscando um novo.  

 

A inovação é vista como uma das melhores estratégias para as empresas se 

manterem competitivas (Conforto, 2015). Por sua vez, Rego & Irigaray (2011) já 

remetiam a ideia que projetos representam a operacionalização da estratégia, e o 

gerenciamento de projetos uma metodologia para que os mesmos alcancem seus 

objetivos estratégicos.  

 

Observa-se que ao longo dos anos os modelos de gerenciamento de projeto 

passaram por inovações. Fica evidente a importância de combinar diferentes 

abordagens e ferramentas na busca de melhores resultados organizacionais 

(Conforto, 2015). Modelos de agilidade em projetos, métodos híbridos e agilidade 

organizacional são alguns exemplos de formas diferentes de se gerenciar projetos 

hoje em dia. Entretanto, a inovação de processos traz um conceito diferente de gerir 

projetos baseado em conhecimento, exploração e experimentação que utiliza as 

competências de todos os envolvidos no projeto (Brown, 2010). A aplicação deste 

modelo, ou processo de inovação chamado design thinking, está sendo considerado 

uma competência estratégica para as organizações que buscam a diferenciação e 

vantagem competitiva por meio da inovação (Conforto, 2015). O autor ressalta ainda 

que design thinking pode ser útil para dar maior presteza aos resultados de projetos, 

visto que seu foco é antecipar oportunidades e demandas dos clientes através da 

interação das partes interessadas na busca das necessidades e expectativas 

alinhadas aos objetivos dos projetos. 
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Para estudar com mais detalhes este tipo de inovação em processos - o design 

thinking, - a seção seguinte descreve suas definições e fases de implementação 

para um maior embasamento teórico. 

 

2.4 Design Thinking como Método para Inovação em Processos 

 

Na busca de maiores vantagens competitivas ou até mesmo como forma de 

sobrevivência no mercado, a inovação tem demonstrado ser um tema atual e de 

grande interesse para os pesquisadores e empresas (Bueno, 2014). Dentre as 

grandes discussões a seu respeito, uma pergunta sempre vem à tona: “como 

inovar?” Diante deste questionamento, o autor ainda destaca que estudiosos tem 

demonstrado que o design thinking – um novo método para inovação em processos 

– vem se destacando de forma efetiva na obtenção de inovações. 

 

Ainda evidenciando a relevância deste novo conceito, Conforto (2015) reforça a total 

ligação do design thinking à estratégia organizacional, sendo uma ferramenta 

poderosa na geração de inovações e ideias de solução de problemas. Mas afinal, o 

que é design thinking? 

 

“Pensar como um designer pensa”! Esta pode ser uma tradução no sentido mais 

genérico do termo, entretanto várias são as conceituações do design thinking 

(Bueno, 2014). Bonini e Endo (2011) destacam que há mais de 30 anos o uso do 

design para o desenvolvimento de soluções tem sido estudo em diversas escolas de 

pensamento, tais como ciências, artes e arquitetura. Contudo, nos últimos anos a 

sua aplicação tomou rumos diferentes e se estendeu em direção ao ambiente de 

negócios. 

 

Buscando um pouco de história sobre o tema, Terres (2015) aponta em sua 

pesquisa bibliográfica que durante as últimas décadas o entendimento do design 

thinking foi introduzido nas organizações como uma forma de criar soluções que vão 

além de métodos analíticos convencionais. O termo teve a sua origem na 

Universidade de Stanford na década de 1960, conforme Brown (2010), utilizando em 

sua base o pensamento do design “como ferramenta de trabalho mental de uma 

forma holística, usando ideias de criatividade e inovação numa abordagem holística 
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e interativa” (Nitzsche, 2012 p.33). Sendo inserido nas organizações como um 

importante recurso para a ampliação de eficiência e competitividade, a abordagem 

de Martins (2011) reforça que o design vislumbrava na contribuição da diferenciação 

de produtos e serviços. 

O design atua como ferramenta competitiva e estratégica, pois insere 
elementos estéticos, de qualidade e valor; concretiza identidade e fortalece 
marcas; materializa culturas corporativas e pode atuar na redução de 
complexidade, tempo e custo de produção. É uma atividade articuladora e 
multidisciplinar que atua nos planos estratégicos e operacionais de acordo 
com a visão e missão da empresa, desenvolvendo produtos de acordo com 
as tendências vigentes [...] Pode ser aplicado tanto no contexto global quanto 
em uma unidade, procurando criar e organizar ambientes favoráveis para 
novos produtos, proporcionando meios para o sucesso de sua produção. 
(Martins, 2011, p.21) 

 

Mas foi a partir da década de 1970 que se torna notória a introdução da aplicação do 

design thinking na abordagem estratégica, buscando um caminho mais ágil para a 

inovação organizacional e de alta performance. Terres (2015) evidencia esta 

passagem como chave na aplicação dos conceitos na área de gestão. 

 

Fundada em 1991 na Califórnia por David Kelley e atualmente com vários escritórios 

espalhados no mundo (Boston, Nova Iorque, Londres, Munique, Xangai, Tóquio, 

dentre outros), a IDEO tem papel importante na disseminação dos conceitos atuais 

de design thinking. A empresa, que atua no desenvolvimento de produtos, serviços e 

trabalhos nas áreas de consultoria em gestão, tem como CEO um dos grandes 

pensadores da atualidade sobre inovação e design thinking e autor de diversos livros 

sobre o tema: Tim Brown. Em seu próprio livro, Brown (2010) relata que a partir de 

observações e conversas diárias com seu então amigo David Kelley, percebeu que o 

mesmo incluía sempre a palavra “thinking” quando era questionado a respeito de 

design. Desta forma, no ano de 2003 o termo design thinking começou a ser 

difundido no meio empresarial como “uma forma de descrever um conjunto de 

princípios que podem ser aplicados por diversas pessoas a uma ampla variedade de 

problemas”. (Brown, 2010, p. 6). 

 

Ainda segundo Brown (2010) a definição de design thinking envolve atender as 

necessidades dos clientes, desvendando as melhores alternativas, levando em 

conta as restrições e a estratégia do negócio, com criação de valor às partes 
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interessadas. Viana (2012) complementa que é uma abordagem centrada no ser 

humano e que o envolvimento das pessoas é fundamental para seu resultado, assim 

como a interação e aprendizado constante.  

 

Na busca pela aplicação de design thinking, Julian, Cavalieri e Machado (2015) 

ligaram três palavras ao termo: pensamento, raciocínio e pesquisa. Descrevem que 

o objetivo principal é envolver os consumidores, designers e os empresários em um 

processo de integração, o qual pode ser aplicado a produtos, serviços e projetos de 

negócios. Os autores ainda destacam uma outra contribuição para o entendimento 

do design thinking, descrevendo alguns artifícios importantes para se trabalhar com 

tal ferramenta: 

� Transferir métodos, ferramentas e processos para outras áreas; 

� Concentrar-se na resolução de problemas que podem levar ao erro; 

� Envolver os participantes multidisciplinares e não somente “designers”; 

� Fazer uso de certa metodologia do design como ferramenta de aplicação e 

utilização para todos os envolvidos, de forma explícita, disponível e visual; 

� Criar a inovação, principal objetivo do design thinking. 

 

Desta forma, de acordo com os pressupostos elencados, Julian et al. (2015) 

constatam que um dos principais aspectos que diferencia este método das demais 

abordagens de inovação é a capacidade de descobrir as necessidades e 

expectativas das partes interessadas de acordo com os objetivos dos projetos, tendo 

em vista que elas são colocadas como prioridade para encontrarem as soluções de 

maneira integrada e participativa. 

 

Acrescentado um pouco mais de embasamento sobre o contexto do design thinking, 

Bonini e Endo (2011) destacam a importância da aplicação do design thinking no 

desenvolvimento de soluções impecáveis esteticamente e com novas 

funcionalidades, criando novas experiências, valor e, principalmente, significado 

para os consumidores.  

 



48 
 
 

 
Desta forma, dentro da abordagem atual da gestão da inovação, este processo 

deixa de ser um funil para ser um espiral, na qual as fases evoluem até que o todo 

se torne viável. 

 

2.4.1 As Fases do Design Thinking 

 

O entendimento das etapas da aplicação do design thinking se faz necessário para o 

alcance dos objetivos estratégicos. Na visão de Brown (2011), o termo é também 

chamado de Humam Centered Design – HCD, que seria uma forma do design 

centrado no ser humano. Desta forma, o desenvolvimento do método relaciona esta 

filosofia às etapas: 

� H - “Hear” (ouça): escutar, observar, compreender e investigar o problema � 

fase de Inspiração; 

� C - “Create” (crie): a partir das informações levantadas em campo criar 

alternativas de solução � fase de Ideação; 

� D - “Deliver” (entregue): com processos de prototipagem e aprendizagem 

constante a solução deve ser refinada e implementada � fase de 

Implementação. 

 

A Figura 7 representa as etapas do processo HCD na visão de Brown (2011). 

 

Figura 7 – O Processo HCD 

Fonte: Brown (2011) 
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Neste processo, tem-se três fases distintas. A primeira em que se pretende ouvir (H) 

o time para um melhor entendimento do problema tanto no ponto de vista concreto 

quanto abstrato. Em uma segunda fase, de criação, preocupa-se com a ideação com 

base nas observações levantadas na etapa anterior, e por último, a fase de 

implementação que testes e prototipagens são desenvolvidos para validação as 

ideias. 

 

Para o sucesso da ferramenta, Brown (2011) destaca que o uso de equipes 

multifuncionais ou multidisciplinares é de suma importância, visto que para abordar 

problemas complexos se faz necessário o “olhar sob diferentes perspectivas” e 

pessoas de experiências e formações diversas. Outros pontos chave são: definição 

de um espaço dedicado aos encontros do time, definição de prazos e estímulo a 

soluções inovadoras. 

 

Na visão da D.School em Stanford, EUA, o modelo ensinado é formado por cinco 

fases. Conforto (2015) apresenta as etapas conforme Figura 8: 

 

Figura 8 – Etapas do design thinking – Stanford University  
Fonte: Adaptado de Conforto (2015) 

 

Nestas etapas, o design thinking seria desenvolvido buscando os seguintes 

fundamentos: 

� Empatia – Criar o envolvimento e Engajamento com os problemas, 

oportunidades e realidades;  

� Definição – Definição e/ ou redefinição da perspectiva e forma de atuação; 

� Ideação – Criar e construir ideias e soluções para cumprir os objetivos do 

projeto; 
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� Prototipagem – Construção  de modelos teste e versões beta das soluções 

para pré-teste; 

� Teste – Teste das soluções no campo, os protótipos. 

 

Uma outra forma de aplicação do design thinking é abordada por Viana (2012). 

Neste contexto, o design thinking é desenvolvido em três fases distintas, que 

embora apresentadas linearmente na Figura 9, demonstram natureza bastante 

versátil e não linear, como as visões mostradas por outros autores anteriormente. 

 

Figura 9 – Esquema representativo das etapas do processo de design thinking 

Fonte: Viana (2012) 

 

Neste processo, as etapas são descritas da seguinte forma: 

� Imersão: “momento em que a equipe de projeto aproxima-se do contexto do 

problema, tanto do ponto de vista da empresa (o cliente) quanto do usuário 

final (o cliente do cliente)”; 

� Ideação: discussão exaustiva acerca dos insights para resolver o desafio de 

design. Para isso, utilizam-se as ferramentas de síntese criadas na fase de 

análise para estimular a criatividade e gerar soluções que estejam de acordo 

com o contexto do assunto trabalhado;  

� Prototipação: auxiliar a validação das ideias geradas e, apesar de ser 

apresentada como uma das últimas fases do processo de design thinking, 

pode ocorrer ao longo do projeto em paralelo com a Imersão e a Ideação. 

 

Embora apresentadas de formas diferentes, observa-se que as três visões 

consolidam uma mesma abordagem de desenvolvimento do design thinking: 
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identificação e análise do problema a ser tratado, com a participação de todo o time 

multifuncional; busca de ideias para solução do problema e teste para validação 

prática. 

 

2.4.2 O Uso do Design Thinking na Gestão de Projetos: Novas Possibilidades 

para o Gerenciamento das Partes Interessadas 

 

Uma das grandes características do design thinking é o envolvimento das pessoas 

na busca das necessidades e expectativas para solução de problemas (Conforto, 

2015). Fazendo um paralelo com o que a gestão de projetos, em especial a área de 

gerenciamento das partes interessadas, conclui-se que o engajamento apropriado 

destas figuras chaves faz com que um projeto seja bem sucedido ou não. PMBOK 

(2013, p. 391) destaca que “a satisfação das partes interessadas deve ser 

gerenciada como um objetivo essencial do projeto.” Complementa ainda que “devem 

ser geridos os “interesses conflitantes e incentivando o comprometimento das partes 

interessadas com as decisões e atividades do projeto”. 

 

Ainda fazendo uma analogia desta nova prática inovadora com a metodologia 

tradicional de gerenciamento de projetos, Bonini e Endo (2011) contextualizam a 

importância do processo de inovação na definição das premissas iniciais para o 

desenvolvimento de novas soluções, buscando responder perguntas, tais quais: 

� É sabido para quem é o produto ou serviço? 

� Quais são as necessidades e os hábitos das pessoas que podem ser 

identificados? 

� Sabe-se quem são os concorrentes? 

 

De certa forma, estes questionamentos buscam contribuir com a melhor solução que 

os clientes precisam, assim como o alinhamento com as necessidades e 

expectativas das partes interessadas (Bonini & Endo, 2011). Segundo Brown (2010), 

o caminho para conseguir a solução ideal passa por desvendar a necessidade dos 

clientes avaliando soluções tecnologicamente confiáveis e por uma estratégia de 

negócio viável. Em suma, esta definição é muito alinhada com os requisitos 
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metodológicos que direcionam o guia de gestão de projetos no gerenciamento das 

partes interessadas: 

 

As partes interessadas operacionais devem ser engajadas e as suas 
necessidades identificadas [...]  a sua influência (positiva ou negativa) deve 
ser abordada [...]. O gerenciamento das partes interessadas também se 
concentra na comunicação contínua com as partes interessadas para 
entender suas necessidades e expectativas. (PMBOK, 2013, p.13) 
 

A lista de oportunidades para aplicação do design thinking na gestão de projetos é 

extensa, segundo Conforto (2015). O autor reforça ainda que é senso comum a 

necessidade de combinar diferentes métodos e técnicas. Em seu artigo, exemplifica 

uma aplicação atual na Google em projetos de desenvolvimento de novas startups8, 

onde o uso da combinação das práticas do design thinking com o desenvolvimento 

ágil em projetos já está sendo aplicado e trazendo bons resultados no que tange 

identificação das premissas, riscos, feedbacks, dentre outros. 

 

No Brasil, a aplicação destes dois temas, de grande relevância no ambiente 

organizacional, está em desenvolvimento (Freire, 2015). O autor destaca ainda a 

relação próxima e da grande oportunidade na aplicação de ferramentas inovadoras 

para aumento da performance dos resultados em projetos. Na Figura 10, a seguir, 

Freire (2015) evidencia a forma de atuação do gerenciamento de projeto tradicional. 

Nesta são representadas algumas áreas de conhecimento importantes em 

gerenciamento de projetos atuando sem levar em consideração o projeto como 

ponto focal, mas sim os objetivos de cada área em específico.  

 

 

Figura 10 – Visão da metodologia tradicional de gerenciamento de projetos 

Fonte: Adaptado de Freire (2015) 
                                            
8 Startups: Normalmente empresas de base tecnológica formada por um grupo de pessoas à procura 
de um modelo de negócio inovador, altamente escaláveis e a baixos custos. 
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Entretanto, na Figura 11, Freire (2015) ilustra a forma de atuação do gerenciamento 

na visão do design thinking.  

 

 

Figura 11 – Visão da atuação do design thinking 

Fonte: Adaptado de Freire (2015) 

 

Na figura 11 Freire (2015) ressalta a diferença na forma de atuação do design 

thinking, que posiciona o projeto como ponto central mas sempre levando em 

consideração as expectativas e necessidades das partes interessadas no que tange 

à viabilidade do mesmo, o nível de desejo e a praticabilidade para atendimento dos 

resultados esperados, um pouco diferente da abordagem de gerenciamento de 

projetos apresentada na figura 10 que aplica a gestão de cada área de 

conhecimento de forma tradicional e  metódica com base aos fundamentos de 

PMBOK (2013). 

 

Silva e Gil (2013) apontam que a gestão de projetos teria muito a contribuir com a 

inovação, sendo esta última capaz de disponibilizar algo novo ou uma novidade a 

um mercado – seja externo ou interno (para uso da própria organização). Salientam 

ainda que vale a pena aguçar e encorajar a discussão acerca da gestão de projetos 

e inovação alinhados para que os meios busquem fins competitivos e sustentáveis 

tanto para os clientes quanto para as organizações. 
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2.5 Marco Teórico: Contribuições do Referencial para o Estudo 

 

Para construção do instrumento de coleta e pesquisa, assim como estabelecimento 

das teorias e/ ou ideias que serviram de guia em todo o processo investigativo, a 

tabela 5, a seguir, apresenta as principais referências bibliográficas aplicadas e 

agrupadas em 03 áreas distintas: a 1ª referindo à gestão de projetos e à 

identificação e gestão das partes interessadas; a 2ª área abordando a gestão da 

inovação e a inovação de processos e a 3ª retratando conceitos e definições do 

design thinking e o design thinking em gestão de projetos. 

 

Tabela 5 – Principais referências bibliográficas aplicadas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para uma maior compreensão da história e definições da gestão de projetos e a sua 

aplicação no cenário atual todo o embasamento foi dado a partir das contribuições 

de Prado (2011) e Bonfim et al (2012). Entretanto, para um melhor entendimento da 

metodologia tradicional de gestão de projetos aplicada nas organizações, o PMBOK 

5ª edição de 2013 foi a referência utilizada, pois descreve todos os processos do 

gerenciamento e as suas áreas de conhecimento, detalhando também a forma de 

identificar e gerir as partes interessadas nos projetos. Para tal, a Matriz de Avaliação 

do Nível de Engajamento das Partes Interessadas, apresentada na Figura 6, visa 

suportar na identificação de como o modelo atual envolve as partes interessadas 
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nos projetos da FCA – Fiat Powertrain. Hurtado (2014), e contribuiu para uma 

melhor compreensão da importância destas partes interessadas nos projetos, 

ressaltando que conhecer as expectativas das mesmas e criando uma relação de 

confiança, integração e participação em todo o ciclo de vida dos projetos, aspecto 

primordial para o sucesso e alcance dos objetivos dos projetos. 

 

A evolução do conceito da inovação teve como base a pesquisa de Villela (2013), 

tendo também Grizendi (2012) como referência importante pelo destaque da 

aplicação da mesma como fator chave para a sobrevivência e/ ou alavancagem das 

organizações. Bessant e Tidd (2009), Grizendi (2012) e Tidd e Bessant (2015) 

também ofereceram conceitos e definições sobre inovação e seus tipos, em especial 

sobre a inovação de processo, que teve como base para a pesquisa o modelo 

denominado 4 “P” (produto, processo, posicionamento e paradigma) apresentado 

por Tidd e Bessant (2015) como as quatro dimensões da inovação e os dois 

modelos sintéticos de inovação abordados por Grizendi (2012) que trazem uma 

visão linear e uma visão interativa da inovação, ambas servindo de base para uma 

maior investigação do tipo de modelo aplicado na organização pesquisada. 

 

Referenciando o design thinking e a sua abordagem em gestão de projetos foram 

utilizadas as etapas de aplicação do design thinking descritas por Brown (2011), 

Viana (2012) e Conforto (2015) para um maior entendimento teórico e posterior 

identificação de como estas são (ou poderiam) ser aplicadas ao modelo de 

gerenciamento de projetos da FCA – Fiat Powertrain. Bonini (2011) e Bueno (2014) 

contribuíram também para a contextualização do design thinking no cenário atual 

como método inovador de envolvimento das partes interessadas sendo corroborado 

por Terres (2015) como ferramenta competitiva e estratégica, principalmente se 

aplicados seus fundamentos na área de gestão. 

 

Desta forma, diante dos diversos autores pesquisados e referenciados neste 

trabalho, a tabela 3, já apresentada, mostra as principais citações aplicadas em cada 

grande área da pesquisa, tornando assim um marco teórico para as demais fases da 

dissertação. 
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O próximo capítulo aborda os procedimentos metodológicos aplicados no 

desenvolvimento da pesquisa, a fim de subsidiar o alcance dos objetivos propostos. 

Inicia-se pela apresentação do método de pesquisa e o caso selecionado, assim 

como o método de trabalho para operacionalizar a investigação e as técnicas e 

procedimentos de coleta e análise de dados.  
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3 Procedimentos Metodológicos 

 
A metodologia representa a escolha do método dedutivo ou indutivo, bem como as 

tipologias de pesquisa como instrumento a ser utilizado para que os objetivos 

específicos sejam respondidos e, consequentemente, a questão norteadora da 

dissertação (Cervo, Bervian & Silva, 2004).  

 

Por sua vez, Collis e Hussey (2005, p. 61) complementam que o termo se refere “à 

maneira global de tratar o processo de pesquisa, da base teórica até a coleta e 

análise dos dados”.  

 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados nesta 

dissertação, subdividindo-se em seções específicas que definem a metodologia 

aplicada na pesquisa, a sua caracterização quanto aos fins, quanto aos meios e 

quanto à sua abordagem. Também será contextualizada a unidade de análise e 

observação, assim como demonstradas as técnicas de coleta de dados e as 

estratégias para a análise dos mesmos. 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 
Existem vários tipos de pesquisas aplicadas aos trabalhos científicos. Ruiz (2013, p. 

48) define que “uma pesquisa é a realização concreta de uma investigação 

planejada, desenvolvida e redigida” abordando um determinado problema em 

estudo, corroborando, assim, com Gil (2009, p. 1) que caracteriza uma pesquisa 

“como o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 

respostas aos problemas propostos”. 

 

A pesquisa, portanto, é “um procedimento formal com método de pensamento 

reflexivo”, que requer uma análise de seus dados para que as respostas aos 

objetivos específicos sejam conhecidas e analisadas alinhando teoria e prática 

(Marconi & Lakatos, 2010, p. 139).  

 

As pesquisas podem ser classificadas quanto aos fins e quanto aos meios.  
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Quanto aos fins Vergara (2000) as classifica como exploratória, descritiva, 

explicativa, metodológica, aplicada e intervencionista. Por sua vez, Gil (2009, p.131) 

sintetiza os tipos ressaltando que “a primeira decisão importante para elaboração do 

projeto consiste em definir o nível da pesquisa: exploratório, descritivo ou 

explicativo”. Desta forma, tomando como base esses três tipos de pesquisa, tem-se 

como definição: 

 

� Pesquisa exploratória: estabelece critérios, métodos e técnicas para 

elaboração de uma pesquisa, visando oferecer informações sobre os 

objetivos desta e à formulação de hipóteses (Cervo et al., 2006). Gonçalves 

(2014) acrescenta que, atualmente, a exploração é um importante diferencial 

em termos de concorrência. Novos produtos e processos podem ser 

originados por impulsos criativos, que a partir de experimentações 

exploratórias produzem invenções ou inovações; 

� Pesquisa descritiva: para Gil (2009, p.42) é “o tipo de pesquisa mais comum 

entre os pesquisadores sociais, devido à sua preocupação com a atuação 

prática”. É caracterizada também como um processo que visa a identificação, 

registro e análise das relações entre as variáveis para uma posterior 

determinação dos efeitos resultantes (Perovano, 2014); 

� Pesquisa explicativa: exige maior investimento em síntese, teorização e 

reflexão a partir do objeto de estudo (Marconi & Lakatos, 2010). Acrescentam 

ainda que este tipo de pesquisa consegue registrar fatos, analisa-os, 

interpreta-os e identifica suas causas. Para Gil (2009) é o tipo mais complexo 

e delicado, pois aprofunda o conhecimento da realidade, explica a razão e o 

por quê das coisas. 

 

Desta forma, a pesquisa em questão é classificada como descritiva quanto aos fins. 

Este tipo de pesquisa, segundo Gil (2009, p.42), “objetiva a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, ou então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Triviños (1987, p.112) afirma que a 

pesquisa descritiva se caracteriza como “um estudo que pretende descrever fatos e 

fenômenos de determinada realidade, exigindo do pesquisador uma série de 

informações sobre o que deseja pesquisar”. 
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Quanto aos meios, Vergara (2006) classifica as pesquisas como: de campo, de 

laboratório, documental, bibliográfica, experimental, ex post fact, participante, 

pesquisa-ação e estudo de caso. A autora ainda salienta que os mesmos não são 

mutuamente excludentes. 

 

Com base à uma visão de definição da estratégia de pesquisa a ser utilizada, Yin 

(2010) destaca três condições que determinam esta escolha: 

� O tipo de pergunta; 

� O grau de controle que o pesquisador possui sobre os eventos; 

� A necessidade de utilizar eventos históricos em contraposição a eventos 

contemporâneos. 

 

A Tabela 6 apresenta o perfil de cada estratégia de acordo com estas condições. 

 

Tabela 6 – Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa 

 
 

Fonte: Adaptado de Yin, 2010 

 

Por ser um método adequado para pesquisas dentro de determinadas circunstâncias 

de vida real (Yin, 2010) e de acordo com o apresentado na tabela 6, esta pesquisa 

se caracteriza como um estudo de caso quanto aos meios. Ainda de acordo com o 

autor, o estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno atual 

dentro do contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e contexto 

não são claramente definidas e no qual são utilizadas várias fontes de evidências. 

Gil (2009) complementa que a mesma pode ser utilizada tanto em pesquisas 

exploratórias quanto em explicativas e também descritivas, foco desta dissertação. 
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Tendo como ponto principal desta dissertação um estudo aprofundado para 

identificar os fundamentos do design thinking no modelo atual de gestão de projetos 

da empresa FCA – Fiat Powertrain, não se preocupando com representatividade 

numérica, mas, sim, com o aprofundamento e compreensão de um grupo da 

organização, optou-se pela abordagem do tipo qualitativa. Conforme Deslauriers e 

Kerisit (2008) o desenvolvimento da pesquisa neste tipo de tratamento é 

imprevisível, sendo o objetivo da amostra, seja ela pequena ou grande, produzir 

informações relevantes às questões levantadas. Goldenberg (2009, p. 34) 

acrescenta que “o pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que seus 

preconceitos e crenças contaminem a pesquisa”. Ele deve utilizar de métodos 

qualitativos que buscam a explicação do por quê, exprimindo também o que convém 

ser feito, não podendo ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação 

dinâmica das relações sociais. Collis e Hussey (2005) também reforçam que a 

abordagem qualitativa possui caráter subjetivo e tem por objetivo examinar e refletir 

as percepções para obter um entendimento de atividades sociais e humanas. 

 

Na Tabela 7 é apresentada uma comparação entre o método qualitativo e o método 

quantitativo apenas para um maior embasamento e compreensão da escolha do tipo 

de abordagem adotado na pesquisa. 

 

Tabela 7 – Comparativo entre método qualitativo e quantitativo 

 

Fonte: Silveira, D.T. & Gerhardt, T.E. (2009). Métodos de Pesquisa. Rio Grande do Sul: 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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No subcapítulo a seguir será apresentada a unidade de análise, assim como o 

perímetro para observação da mesma. 

 

3.2 Unidade de análise e unidades de observação 

 

Um estudo de caso traz em sua essência a necessidade de escolha de uma unidade 

particular de análise. Collis e Hussey (2005) afirmam que a unidade de análise é o 

elemento ao qual se referem as variáveis ou fenômenos estudados, além do 

problema de pesquisa. 

 

De forma macro, a unidade de análise desta pesquisa foi a FCA (Fiat Chrysler 

Automobile), sétima maior fabricante de automóveis do mundo, formada em 2014 a 

partir da fusão de duas grandes empresas: a italiana Fiat, fundada em 1899, e a 

americana Chrysler, que teve a sua fundação em 1925 

(http://www.fiat.com.br/institucional, recuperado em 15, julho, 2016).  

 

Além de várias fábricas em todo o mundo, a FCA possui dois estabelecimentos no 

Brasil. Um mais recente, inaugurado em 2015 na cidade de Goiana - Pernambuco, 

produzindo veículos do branding Jeep®, com capacidade produtiva de 250 mil 

unidades/ ano, e um no estado de Minas Gerais, situada na região metropolitana de 

Belo Horizonte, objeto deste estudo. 

 

Neste estabelecimento, instalado em Betim/ MG desde 1976 em um terreno de 

2.250.000m² com 613.800m² de área construída, a empresa opera com capacidade 

produtiva de 800 mil veículos por ano e é considerada a maior instalação da FCA - 

Fiat Chrysler Automobiles no mundo. 

 

Produzindo automóveis da marca Fiat, a FCA Betim possui um polo de 

desenvolvimento composto por seis áreas de engenharia, capacitando a montadora 

a deter toda a tecnologia de projetar um automóvel, do design até a construção dos 

protótipos. Para tanto, estas áreas são dotadas de laboratórios com recursos de 

última geração, capazes de simulações e testes dinâmicos em escala real. 
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Possui também processos industriais com alto padrão de tecnologia e qualidade, 

que vão da estamparia, passando pela funilaria e prensas e finalizando com a 

montagem das carrocerias e testes dos automóveis, em pista específica que garante 

a segurança e a confiabilidade em 100% dos veículos fabricados. 

 

Dentro da organização, tem-se uma unidade fabril capaz de desenvolver e fabricar 

propulsores (motores e transmissões) que podem ser aplicados nos veículos de 

passeio, comerciais e especiais de todo o grupo. Esta unidade, denominada FIAT 

Powertrain, possui centro de engenharia especializado no desenvolvimento destes 

propulsores e duas fábricas: uma dedicada para produção de motores de 1.0 à 1.4cc 

e outra capaz de fabricar transmissões manuais e robotizadas (dualogic9). Juntas, as 

duas manufaturas produzem cerca de 1,5 milhões de unidades por ano 

(http://www.fiat.com.br/institucional, recuperado em 20, julho, 2016). 

 

Tendo como unidade de análise a FCA - Fiat Powertrain, em específico, o objetivo 

principal da pesquisa é identificar quais os fundamentos de design thinking são (ou 

podem ser) aplicados no gerenciamento de projetos da FCA – Fiat Powertrain, visto 

que ela desenvolve diversos projetos locais e globais com base à uma metodologia 

própria de gestão, denominada GPDP – Global Powertrain Process Development. A 

escolha desta empresa se deu devido ao fato do pesquisador fazer parte dela e 

também participar do processo de desenvolvimento da mesma. 

 

Conforme Malhotra (2006) os respondentes mais aptos para participarem da 

pesquisa devem ser selecionados com base na visão e estratégia do pesquisador, 

que neste caso tem conhecimento do funcionamento da metodologia e das partes 

interessadas atuantes. Sendo assim, a amostra foi do tipo não probabilística 

intencional, tendo como base a estrutura do time de gerenciamento de projetos da 

FCA – Fiat Powertrain, ilustrado na Figura 12 a seguir. As unidades de observação 

escolhidas foram fundamentadas nas partes interessadas que têm maior poder de 

decisão e participação estratégica dentro do time, tendo como base PMBOK (2013) 

apresentado na Figura 5 como a maneira classificatória de acordo com o grau de 

poder e interesse daquela parte interessada no projeto.   

                                            
9 Dualogic: tipo de transmissão ou câmbio que a troca da marcha é realizada de forma automatizada 
ou robotizada. 
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Figura 12 – Estrutura Funcional GPDP 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em documentação interna da empresa. 
 

Conforme demonstrado na figura 12, percebe-se que a estrutura é formada sempre 

por um responsável do time (denominado Gerente da Plataforma) e áreas ou 

funções de participação em tempo integral (Full time), ou seja, partes interessadas 

dedicadas ao projeto e tomadoras de decisão, sendo ilustradas pela cor azul 

(representados na parte de cima da estrutura funcional GPDP). Na cor verde 

destacam-se as áreas ou funções que participam do time ou das necessidades do 

projeto sob demanda ou part time (representados na parte de baixo da estrutura 

funcional GPDP). 

 

Desta forma, para compor as unidades de observação da pesquisa de acordo com 

os pressupostos da metodologia Delphi (Wright & Giovinazzo, 2000), foram 

entrevistados: 

� 02 (dois) responsáveis do time (Gerente de Plataforma), de um total de 05 

(cinco) atuantes na FCA-Fiat Powertrain; 

� 07 (sete) responsáveis por áreas dedicadas ao projeto (Full time), de um total 

de 08 (oito) áreas presentes em cada projeto desenvolvido na FCA-Fiat 

Powertrain; 

� 02 (dois) responsáveis pelas áreas de suporte (part time), de um total de 07 

(sete) áreas presentes em cada projeto desenvolvido pela FCA-Fiat 

Powertrain. 
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Ou seja, de um total de 16 (dezesseis) membros de um time de gestão de projetos 

da FCA – Fiat Powertrain, foram entrevistados 10 (dez) pessoas, representatividade 

de 62,5% do time como um todo. Além disso, foi entrevistado mais um Gerente de 

Plataforma, representante de maior poder nas tomadas de decisão nos projetos, 

representando assim 50% (2 de 4 possíveis).  

 

Nos subcapítulos seguintes poderá ser visualizada a técnica para coleta e análise de 

dados utilizada para realização da pesquisa. Nestes são demonstrados como foram 

definidos os instrumentos e estratégias para que os dados fossem analisados. 

 

3.3 Técnicas de Coleta de Dados 

 

Sendo utilizado o estudo de caso como modalidade da pesquisa, vale ressaltar, 

conforme Godoi, Melo e Silva (2010) que o mesmo é aplicado quando se quer 

entender a dinâmica da organização, tanto aquelas atividades e ações estabelecidas 

de modo formal quanto as informais, secretas ou ate mesmo ilícitas. Perreira Junior 

(2015) complementa que o estudo de caso é o que apresenta maior carência de 

sistematização, análise e interpretação de dados. A partir dele os métodos de coleta 

de dados devem ser definidos e o procedimento de análise e interpretação edstes 

dados pode, naturalmente, envolver diferentes modelos de análise, com base à Gil 

(2009). 

 

Toda pesquisa implica em algum levantamento de dado, conforme Marconi e 

Lakatos (2010). Para o estudo de caso em questão, fez-se necessário uso de 

instrumento capaz de recolher estes dados de forma que o pesquisador pudesse 

explorar as perguntas a fim de buscar maior entendimento do tema através de 

conversas individuais de pouca formalidade. 

 

Diante a tantas técnicas apresentadas por Marconi e Lakatos (2010), tais como uso 

de grupo focal, diversos tipos de observações (participante, não participante, em 

equipe, individual, etc.), desenhos e documentos, dentre outras, a que melhor 

caracterizou o propósito desta pesquisa foi o uso de entrevista individual em 

profundidade.  
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Os autores ainda destacam que há diferentes tipos de entrevistas, que variam de 

acordo com o objetivo do entrevistador. Para esta dissertação foi aplicada a 

entrevista semiestruturada, que conforme Triviños (1987, p. 146) a mesma tem como 

“característica base questionamentos que são apoiados em teorias e hipóteses que 

se relacionam ao tema da pesquisa”. Complementa que uma entrevista 

semiestruturada “favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também 

sua explicação e a compreensão na sua totalidade [...]” mantendo a presença 

atuante do pesquisador em todo o processo de coleta de dados/ informações. 

Manzini (1991, p. 154) destaca que este tipo de entrevista “pode fazer emergir 

informações de forma mais livre e as respostas não estão, de certa forma, 

condicionadas à uma padronização de alternativas”. 

 

Assim, foi elaborado um roteiro de entrevista semiestruturado, encontrado no 

Apêndice A desta dissertação, tendo como forma de registro anotação de todas as 

respostas dadas pelos entrevistados durante a pesquisa.  

 

Embora sugerido por Godoi et al. (2010) o uso de gravação direta no momento dos 

diálogos para o registro também das expressões orais, a mesma não foi aplicada 

porque não se teve a permissão por parte dos entrevistados e da empresa, não 

comprometendo em nada os resultados esperados da pesquisa, visto que o 

pesquisador registrou todas as respostas em instrumentos de coleta individuais, 

estruturados conforme o roteiro utilizado. 

 

3.4 Técnica de análise dos dados 

 

A fim de analisar os dados coletados nas entrevistas semiestruturadas, este 

processo pode envolver diferentes modelos ou técnicas, conforme Gil (2009).  

 

Diversas técnicas vêm sendo utilizadas para analisar dados levantados em 

pesquisas qualitativas, sendo as de análise de conteúdo, análise de discurso e 

discurso do sujeito coletivo as mais aplicadas (Dellagnelo & Silva, 2005). 
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Sendo a análise de conteúdo “uma técnica que visa analisar o que foi dito nas 

entrevistas ou observado pelo pesquisador”, de acordo com Bardin (2006, p. 15), foi 

definida esta como a mais apropriada para analisar os dados desta pesquisa.  

 

A análise de conteúdo vem se tornando um dos métodos mais utilizados em 

pesquisas qualitativas, conforme Dellagnello e Silva (2005). Fossá e Silva (2013) 

reforçam que nos últimos anos a técnica tem conquistado grande desenvolvimento, 

tendo em vista o crescente número de publicações anuais no campo da 

administração. Destacam ainda que quanto à interpretação a mesma transita entre 

dois polos: o rigor da objetividade e a fecundidade da subjetividade, exigindo do 

pesquisador disciplina, tempo e paciência, além de certo grau de intuição, 

criatividade, imaginação e ética no momento das análises. 

 

A condução das análises foi realizada com base em Bardin (2006), que a organiza 

em três fases: 1) pré-análise dos dados, 2) exploração do material e 3) tratamento 

dos resultados, inferência e interpretação. De acordo com Fossá e Silva (2013) 

vários autores diferenciam o uso de terminologias para estas etapas, entretanto 

apresentam certa semelhança e fluxo similar. 

 

Na Tabela 8 é elencada a estratégia de coleta e análise de dados, de forma a 

relacionar cada objetivo específico deste trabalho com o instrumento de coleta e tipo 

de pesquisa aplicado. 

 

Tabela 8 – Estratégia de coleta e análise de dados 

Objetivo Específico Tipo de 
Pesquisa 

Instrumento de Coleta de 
Dados 

Descrever o modelo atual de gerenciamento de 
projetos utilizado pela FCA - Fiat Powertrain 

Pesquisa de 
Campo (Estudo 

de Caso) 

Entrevista semiestruturada 
(Apêndice A)  

questões 2.1 e 2.2) 
Identificar os motivos para a escolha do modelo 
atual de gerenciamento de projetos da FCA - 
Fiat Powertrain 

Pesquisa de 
Campo (Estudo 

de Caso) 

Entrevista semiestruturada 
(Apêndice A) 

questões 2.3 e 2.4) 
Identificar de que forma o modelo atual de 
gerenciamento de projetos da FCA - Fiat 
Powertrain envolve as partes interessadas nas 
fases do projeto 

Pesquisa de 
Campo (Estudo 

de Caso) 

Entrevista semiestruturada 
(Apêndice A) 

questões 2.5 à 2.9) 

Correlacionar a percepção das partes 
interessadas no ciclo de vida dos projetos com 
base aos fundamentos de design thinking 

Pesquisa de 
Campo (Estudo 

de Caso) 

Entrevista semiestruturada 
(Apêndice A) 

questões 3.1 à 3.5) 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A seguir serão apresentados os resultados obtidos através das entrevistas 

semiestruturadas realizadas, mediante o uso da técnica de análise de conteúdo. 
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4 Apresentação e Análise dos resultados 

 

As entrevistas tiveram duração de aproximadamente 45 minutos, e cada 

entrevistado fez suas considerações de forma clara e objetiva. 

 

As tabelas, a seguir, mostram uma síntese das respostas de cada item questionado, 

sendo os mesmos elaborados com base aos objetivos específicos propostos nesta 

dissertação.  

 

Para preservar suas identidades, os nomes dos entrevistados foram omitidos e 

serão identificados somente com as terminologias E1 correspondente ao primeiro 

entrevistado, E2 para o segundo e assim sucessivamente até o código E11, 

correspondente ao décimo primeiro e, consequentemente, último entrevistado. 

 

 

4.1 Perfil dos Entrevistados 

 

Foram entrevistados onze colaboradores da FCA – Fiat Powertrain, listados na 

Tabela 6 a seguir, com as devidas informações da função exercida, tempo de 

empresa e na função atual, sexo e formação acadêmica.  

 

Para realização da pesquisa foram definidas as figuras estratégicas que participam 

de forma decisiva no processo de gestão dos projetos da FCA - Fiat Powertrain, 

conforme já apresentado no capítulo anterior. Tendo como referência a estrutura 

funcional do time de gerenciamento de projetos da empresa (Cross-Functional 

Team), pode-se ressaltar que cada entrevistado foi escolhido de acordo com a 

relevância da sua função e grau de envolvimento nas atividades do time de projetos, 

sempre com base às definições de PMBOK (2013) e Figura 5 que descreve o modo 

de classificação da parte interessada de acordo com o grau de poder e interesse no 

projeto.  
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Tabela 9 – Perfil dos entrevistados 

Entrevistado Função Partic. 
Tempo de 
Empresa 

Tempo na 
Função 

Sexo 
Formação 
Acadêmica 

 
E1 Gerente de 

Engenharia do 
Produto 

Full 
Time 

22 anos 4 anos Masc Engª Mecânico - 
MBA Gestão de 

Projetos 

 
E2 Supervisor de 

Engenharia de 
Manufatura 

Full 
Time 

22 anos 10 anos Masc Engª Mecânico - 
MBA Gestão de 

Projetos 

 
E3 Gerente de 

Engenharia de 
Manufatura 

Full 
Time 

28 anos 15 anos Masc Engª Elétrica 

E4 Gerente de 
Qualidade 

Full 
Time 

6 anos 3 anos Masc Engª Mecânica 

E5 Gerente de 
Projetos 

Full 
Time 16 anos 7 anos Masc Engª Mecânica 

E6 Gerente de 
Projetos Full 

Time 
16 anos 5 anos Masc 

Engª Controle e 
Automação – MBA 
Gestão Empresarial 

E7 Supervisora 
de Logística Full 

Time 
10 anos 4 anos Fem. 

Engª Produção – 
Espec. em Lean 
Manufacturing 

E8 Gerente de 
Plataforma Full 

Time 
10 anos 4 anos Masc 

Engª Mecânico - 
MBA Gestão de 

Projetos com certif. 
PMP 

E9 Gerente de 
Plataforma 

Full 
Time 

20 anos 7 anos Masc 
Engª Mecânico - 
MBA Gestão de 

Projetos 

E10 
Supervisor de 

Qualidade 
Fornecedor 

Part 
Time 

13 anos 4 anos Masc Engª Mecânica 

E11 Gerente de 
Projetos 

Part 
Time 23 anos 5 anos Masc 

Engª Mecânica – 
Mestrado em 

Economia 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados da pesquisa. 

 

Importante reforçar que todos os entrevistados elencados na tabela 9 possuem 

funções importantes e com grande autonomia nas tomadas de decisões tanto dentro 

do time de gerenciamento de projetos, como na organização, haja visto a sua função 

exercida na empresa e nos times de projeto. 
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Nos subcapítulos seguintes serão apresentadas as análises de cada questão do 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada (Apêndice A) e, consequentemente, os 

resultados dos objetivos específicos definidos nesta dissertação. 

 

4.2 Análise do modelo atual de gerenciamento de projetos utilizado 

 

O propósito do primeiro objetivo específico foi descrever o modelo atual de 

gerenciamento de projetos utilizado na FCA-Fiat Powertrain. Para tanto, as 

respostas das questões 2.1 e 2.2 do roteiro aplicado foram as bases para realização 

das análises referentes a este primeiro objetivo específico.  

 

Na questão 2.1 buscou-se verificar a utilização de algum modelo específico para 

gerenciamento de projetos por parte da FCA-Fiat Powertrain. 

 

Todos os entrevistados responderam “sim” à questão, sendo demonstrado então 

que a empresa tem um modelo para gestão de seus projetos. Dois entrevistados (E1 

e E7) acrescentaram que é utilizada “uma metodologia própria” para gestão dos 

projetos, e os entrevistados E8 e E9 reforçaram que a metodologia aplicada é “mais 

voltada para gestão de programas”. 

 

Para estruturar melhor a resposta ao primeiro objetivo específico, a questão 2.2 

buscou identificar como é o modelo de gerenciamento de projetos utilizado, sendo 

solicitado também a cada entrevistado uma breve descrição do funcionamento do 

mesmo. 

 

As respostas da segunda questão mostraram que o modelo utilizado pela FCA-Fiat 

Powertrain, denominado de GPDP, uma metodologia global que utiliza templates 

para gestão de todas as macro fases dos projetos da empresa, sendo cada área 

responsável pela elaboração e atualização dos seus documentos. Conforme 

PMBOK (2013) áreas de conhecimento em gestão de projetos, tais como tempo, 

comunicações  e risco são aplicadas neste modelo. 

 

O GPDP possui suas fases bem definidas, como descritas na Tabela 10, que 

descreve cada fase, e na Figura 13 que ilustra como são geridos os projetos na linha 
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do tempo. Em cada fase pode ser observada a preocupação que existe em sua 

elaboração e no gerenciamento dos projetos em todas o seu desenvolvimento, 

sendo contemplado em cada etapa, as atividades específicas que se iniciam com a 

seleção das alternativas do produto, seguindo com os processos de validações e 

aprovações necessárias, finalizando com a entrega à produção, com os devidos 

acompanhamentos pertinentes aos processos produtivos internos e externos, até 

que os mesmos passem a ser consideradas atividades rotineiras da empresa.  

 

Tabela 10 – Fases do GPDP 

Nome Característica Atividades 

 
Alfa 

 
Seleção do Conceito 

� Soluções alternativas e seleção de conceito do 
produto; 

� Demonstração da viabilidade em protótipos; 
� Plano de sourcing disponível/ fornecedores 

estratégicos identificados. 
 

Beta 
 

Validação Preliminar 
� Verificação da funcionalidade/ durabilidade de 

protótipos; 
� Projeto da “linha de produção” iniciado; 
� Revisão e consolidação dos objetivos do produto. 

 
Gamma 

 
Validação Final 

� Validação da funcionalidade e durabilidade de 
protótipos (fabricados em ferramental definitivo); 

� Comparação entre a performance versus 
objetivos do produto; 

� Conclusão dos sourcing dos componentes; 
� “Projeto” do processo de fabricação e 

fornecedores externos já iniciados/ concluídos; 
� Validação dos processos externos. 

 
Pre-Pilot 

 

 
Validação do Processo 

� Validação completa de processos internos e 
externos. 

 
Pilot 

 
Aprovação do Produto 

� Confirmação dos targets versus performance; 
� Validação de confiabilidade e durabilidade do 

produto; 
� Validação dos sistemas de manufatura; 
� Início de produção (SOP – start of production) 

 
Ramp up 

 
Suporte à Produção 

� Suporte do ramp up produtivo e assistência 
técnica necessária (processos internos e 
externos) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 13 – Template de gerenciamento de tempo metodologia GPDP  
Fonte: Documentação interna da empresa 

 

A figura 13 exemplifica a disposição de cada fase no ciclo de vida do projeto e como 

as mesmas são distribuídas de forma cronológica. 

 

A síntese das respostas dos entrevistados à questão 2.2 é apresentada na Tabela 

11, a seguir: 

 

Tabela 11 – Síntese das respostas sobre o modelo atual de gerenciamento de 

projetos utilizado na FCA-Fiat Powertrain 

Entrevistado Pontos Principais 

E1 “Toda a centralização é feita e conduzida pela área da Plataforma, que é como 
se fosse a área responsável pelo gerenciamento dos programas/ projetos.” 

E2 “É gerenciado por uma área denominada Plataforma e composto basicamente 
por macro fases.” 

Obs.: Durante a entrevista mostrou vários materiais e contextualizou de 
modo embasado e técnico. 

E3 “Gerenciamento do tempo por macro fases com síntese de risco por cada fase.” 

E4 “O modelo visa gerenciar o desenvolvimento de novos produtos em fases...” 
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E5 “Se chama GPDP: Global Powertrain Development Process e eu tive 
participação quando foi idealizado!” 

E6 “...método global de desenvolvimento de projetos da FCA, dividido basicamente 
em 6 macro fases de desenvolvimento.” 

E7 “...utiliza templates para a gestão dos projetos e cada área é que faz seus 
documentos.” 

E8 “...modelo que gerencia o programa em fases, com milestones para 
gerenciamento das entregas principais.”  

E9 “Modelo que divide o projeto em fases e tem participação de várias áreas.” 

E10 “O modelo consiste em dividir o desenvolvimento de um novo produto (um novo 
motor, por exemplo) em fases menores...” 

E11 “GPDP é o nome! Controla tempo e os riscos do projeto de forma geral.” 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados da pesquisa. 

 

Alguns entrevistados foram bem detalhistas em suas respostas, deixando 

transparecer um maior entendimento de como funciona e como é desenvolvida a 

metodologia. Os entrevistados E2 e E6 contextualizaram a resposta com material 

estruturado a respeito do modelo de gestão aplicado, demonstrando todas as fases 

e uma explicação clara das etapas e algumas nomenclaturas utilizadas. Entretanto, 

o entrevistado E11 ofereceu pouco nível de aprofundamento no método, ressaltando 

apenas o nome do mesmo e poucos detalhes de seu funcionamento, mas não 

comprometendo o alcance total do primeiro objetivo específico da pesquisa. 

 

 

4.3 Análise dos motivos para a escolha do modelo atual de gerenciamento de 

projetos 

 

O segundo objetivo específico foi avaliado após análise das questões 2.3 e 2.4 do 

roteiro, onde foi possível identificar os motivos para a escolha do modelo atual de 

gerenciamento de projetos da FCA-Fiat Powertrain. 

 

A questão 2.3 explorou a idealização do modelo, buscando identificar se alguma 

metodologia foi utilizada como base ou se foi um desenvolvimento específico da 

empresa. 
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A maioria dos entrevistados afirmou que o método foi idealizado através de 

experiências de empresas automobilísticas e padrões de gestão de projetos 

aplicados. Foi evidenciado por alguns que o PMBOK foi utilizado como 

benchmarking para elaboração de alguns templates e que algumas boas práticas do 

mercado também foram utilizadas, entretanto sem estruturação ou exemplificação 

nas respostas. 

 

O entrevistado E2 comentou que o modelo veio da fusão de outros dois padrões 

organizacionais utilizados anteriormente pela própria empresa. Porém, devido à 

globalização foi desenvolvido o modelo atual com o propósito de manter uma 

unificação de documentos e forma de gestão dos projetos em âmbito global, 

afirmativa que também foi relatada pelos entrevistados E3 e E5. 

 

Dois entrevistados, E8 e E9, mesmo exercendo funções de destaque na condução 

dos projetos, não sabiam com exatidão como foi idealizado o modelo atual da 

empresa. Responderam que o mesmo foi baseado a partir de experiências da 

organização com desenvolvimento de produtos e práticas de PMBOK, mas com 

pouca estruturação. 

 

Na questão 2.4 foi perguntado como o modelo foi implementado, pretendendo 

explorar quais as partes interessadas participaram e/ ou foram envolvidas na 

implementação do método.  

 

O entrevistado E3 destacou que o time foi multifuncional e teve grande participação 

de representantes de outras regiões do mundo (EUA, Itália, China e Índia) 

proporcionando uma rica experiência em práticas de gerenciamento de projetos 

aplicadas em outros estabelecimentos e/ ou países. Ressaltou que fez parte do time 

de desenvolvimento e que em um determinado momento foi realizado uma espécie 

de “on the job” para validar o modelo. 

 

A tabela 12 apresenta uma síntese das respostas dos entrevistados sobre a 

implementação do modelo de gerenciamento de projetos da FCA-Fiat Powertrain.  
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Tabela 12 – Síntese das respostas sobre a forma como o modelo de gerenciamento 
de projetos da FCA-Fiat Powertrain foi implementado 

Entrevistado Pontos Principais 

E1 “No início foi identificado um representante de cada área envolvida nos projetos 
para definição dos documentos, fluxos e responsabilidades.” 

E2 “Foi formado um grupo de trabalho que redesenhou os dois métodos de projetos 
anteriormente utilizados.” 

E3 “O modelo foi implementado para que pudesse ser criado um standard global.” 

E4 “O modelo visa gerenciar o desenvolvimento de novos produtos em fases...” 

E5 “...colegas de todo o mundo buscaram as melhores práticas e visitaram algumas 
fábricas...” 

E6 “O modelo foi implementado por um time multifuncional.” 

E7 “Foi criado um novo método de trabalho para gestão dos projetos.” 

E8 “...é formada por um time multifuncional”.  

E9 “Envolveu todas as áreas interessadas nos projetos e regiões...” 

“...também todos os stakeholders que fazem parte do core team de 
desenvolvimento de produto dentro da organização.” 

E10 “...para desenvolvimento do método e documentos padronizados.” 

E11 “Foi implementado de forma institucional e simultaneamente em todas as regiões 
onde a empresa atual.” 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados da pesquisa. 

 

Com base nas respostas ficou evidenciado que o segundo objetivo específico foi 

atingido e que o principal propósito da implementação do modelo foi a criação de um 

standard global para gerenciar os projetos de novos produtos e processos da 

empresa. Foi também percebido que várias áreas  foram envolvidas para o 

desenvolvimento da metodologia, tais como as áreas de desenvolvimento (produto e 

processo), qualidade, compras, logística, manufatura e a plataforma que é a 

responsável pela gestão de todos os programas da empresa, demonstrando assim a 

preocupação com a necessidade e importância de cada função no ciclo de vida dos 

projetos, alinhado com os critérios de PMBOK (2013) que dá ênfase na participação 

de times funcionais em todas as fases de desenvolvimento das metodologias de 

gerenciamento de projetos. 

 



76 
 
 

 
4.4 Análise do envolvimento das partes interessadas nos projetos 

 

Cinco perguntas do Roteiro de Entrevista Semiestruturada foram direcionadas para 

identificar o terceiro objetivo específico da dissertação, tendo como base a matriz de 

avaliação do nível de engajamento das partes interessadas em projetos apresentada 

na Figura 6. Com suas respostas foi possível identificar as partes interessadas nos 

projetos e de que forma o modelo atual envolve as mesmas em todas as fases do 

projeto.  

 

As questões 2.5, 2.6 e 2.7 foram direcionadas para identificar a forma de 

envolvimento das partes interessadas nos projetos da empresa: como são definidos 

os times, quais as áreas envolvidas e em que momento dos projetos as mesmas são 

inseridas, se são envolvidas no momento certo e que contribuição é dada com 

relação aos objetivos e/ou necessidades do projeto. 

 

Já as questões 2.8 e 2.9 foram elaboradas para aproveitar o momento da entrevista 

e elencar eventuais pontos fortes e pontos fracos do modelo atual de gerenciamento 

de projetos, principalmente no que tange à gestão das partes interessadas. 

 

Com relação a como é definido o time de projeto e as áreas interessadas, referente 

à questão 2.5, a maioria dos entrevistados relatou que o gerenciamento de projetos 

se inicia com a formação de um time multifuncional, retratando bem os propósitos 

expostos por PMBOK (2013) e Hurtado (2014) para uma metodologia de 

gerenciamento de projetos. Algumas áreas envolvidas participam de forma integral 

(full time) durante o desenvolvimento dos projetos e outras de acordo com a 

necessidade. O Gerente da Plataforma é o responsável pela condução do time e das 

reuniões de avançamento, que geralmente ocorrem semanalmente. 

 

Os entrevistados E2 e E7 apresentaram um documento com a estrutura funcional de 

gerenciamento dos projetos demonstrando quais são as áreas que participam em 

período integral e as que devem participar conforme demanda. Esta estrutura pode 

ser visualizada na Figura 12, demonstrada anteriormente, e ilustra muito bem as 

principais áreas e que a gestão ocorre de forma matricial.  
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As áreas mais relevantes do time de projeto são: Engenharia do Produto, 

Engenharia de Manufatura, Manufatura, Compras, Qualidade, Logística e Custos. 

Áreas como RH, Finanças, Tecnologia da Informação e Desenvolvimento de 

Negócios participam de forma esporádica, de acordo com as fases e necessidades 

do projeto, sinalizando assim algum alinhamento com o design thinking conforme 

abordagem de Julian et al. (2015). 

 

O entrevistado E3 enfatizou que “é criado um core team chamado Plataforma” e o 

entrevistado E8 destacou que esta Plataforma “é formada por um time 

multifuncional”. 

 

Complementando a pergunta anterior, a questão 2.6 buscou identificar como as 

partes interessadas são envolvidas e em que momentos do projeto isso ocorre. Um 

pouco mais da metade dos entrevistados respondeu de forma direta que “projeto 

aprovado, equipe formada”, exemplo da fala do entrevistado E7. O entrevistado E1 

foi outro que também respondeu diretamente “assim que aprovado o projeto a 

equipe é formada”. 

 

Entretanto, o sentimento não foi o mesmo para o restante dos entrevistados que, de 

certa forma, tiveram um pouco mais de dificuldade para responder a esta questão. O 

entrevistado E6 deixou explícita uma relativa insatisfação com relação ao 

envolvimento das partes interessadas, salientando que “o que consta na teoria é 

muito coerente e útil, mas o real problema é que por diversos motivos, entre eles 

outras prioridades, temos as mesmas pessoas participando de mais de um time de 

trabalho ou de projeto.” Este fato também foi relatado pelos entrevistados E1 e E2, 

que enfatizaram que nem todas as áreas são envolvidas e que às vezes isso é 

causa de muitas variações no projeto em fases posteriores. 

 

Na pergunta 2.7 foi acrescentado o questionamento sobre o envolvimento das partes 

interessadas no momento certo e da contribuição das mesmas com os objetivos e/ 

ou necessidades do projeto. Nesta questão as respostas foram divergentes, 

deixando claro que nem todos os membros estão satisfeitos com a forma de criação 

do time e, principalmente, com a forma de atuação e responsabilidade de algumas 

funções, divergindo de PMBOK (2013) que sugere o uso de técnicas analíticas e 
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modelos classificatórios para uma melhor determinação e atuação das partes 

interessadas. 

 

Enquanto o entrevistado E6 destaca que a integração é o ponto principal para que 

as informações e soluções dos problemas fluam de forma rápida, o entrevistado E9 

define que o baixo comprometimento ou indisponibilidade no avançamento do time 

compromete o bom resultado dos projetos. 

 

Este fato também ocorre entre os relatos dos entrevistados E5 e E8. Enquanto E5 

afirma que as partes interessadas são “chave para o sucesso dos projetos e são 

envolvidos no momento certo”, o entrevistado E8 comenta que “na teoria do sistema 

toda área recebe o input no momento certo, mas nem sempre se envolve ou 

contribui quando necessário”. O entrevistado E7 preferiu não opinar com relação a 

este item, e comentou apenas que “deveria ser diferente o envolvimento das 

pessoas”. 

 

Nas questões 2.8 e 2.9 foi solicitado que os entrevistados citassem alguns pontos 

fortes e fracos do modelo atual de gerenciamento de projetos da FCA-Fiat 

Powertrain. Na tabela abaixo podem ser visualizadas algumas respostas e/ ou itens 

relatados pelos entrevistados. 

 
Tabela 13 – Síntese dos pontos positivos e negativos do modelo atual de 
gerenciamento de projetos da FCA-Fiat Powertrain 

Entrevistado Pontos Positivos Pontos Negativos 

E1 “Tem documentos padronizados 
que favorecem a comunicação em 
toda a organização.” 

“Nem todos os envolvidos participam em 
todas as fases dos projetos.” 

“...em alguns momentos o projeto fica 
comprometido a nível de tempo, escopo ou 
custo porque alguma necessidade não foi 
identificada na fase correta.” 

E2 “O método possui fases bem 
definidas e a informação é 
disponível e alinhada com 
frequência.” 

“Estamos inseridos em uma estrutura 
matricial fraca...” 

“Percebe-se objetivos departamentalizados e 
não comuns aos projetos”. 

E3 “Integração entre as diferentes 
áreas.” 

“Ferramenta utilizada é simples...é 

“O modelo não é ideal para reduzir o Time to 
Market...não existe gestão das variáveis com 
relação ao plano base no caso de 
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um padrão para qualquer nível de 
empresa.” 

replanejamento.” 

E4 “São os padrões de documentos 
que facilitam o gerenciamento e 
entendimento.” 

“Sim e várias!” 

“Não tem o devido comprometimento das 
áreas e nem todas as áreas são envolvidas 
no projeto.” 

E5 “Integração do time.” “Pouco envolvimento dos responsáveis das 
funções no projetos deixando os envolvidos 
com pouco poder de atuação.” 

E6 “Integração das competências.” “...a estrutura é matricial e limita os 
envolvidos nos projetos serem mais 
autônomos.” 

E7 “Os documentos são pontos fortes 
(padrão).” 

“Pouco envolvimento dos responsáveis das 
áreas (funções).” 

E8 “Os templates...” “Os próprios templates são limitados quanto 
ao preenchimento...precisam ser revisados 
com base à visão de vários stakeholders.” 

E9 “Os documentos ou templates. 
Eles geram um bom padrão para 
seguirmos os projetos de forma 
comum.” 

“A falta de atualização constante da 
documentação...” 

E10 “Envolvimento do time e 
aprovação entre as fases de 
desenvolvimento.” 

“Dificuldades com worlkoad durante os 
desenvolvimentos em simultâneo.” 

E11 “Sinergia do time.” “...timing arrojado, atropelos, indefinições de 
escopo.” 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados da pesquisa. 

 

Algumas áreas de conhecimento, tais como gerenciamento do tempo, das 

comunicações, dos custos e riscos são abordadas na metodologia de gerenciamento 

de projetos aplicada, contrastando um pouco com PMBOK (2013) que sugere a 

gestão abordando 10 áreas de conhecimento em um fluxo de 05 processos distintos 

(iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento). Com 

as respostas dos entrevistados fica entendida a participação e envolvimento das 

partes interessadas nos projetos da FCA – Fiat Powertrain mas sem muito 

alinhamento às teorias e relevância do uso de padrões indicados por PMBOK (2013) 

e reforçado por Hurtado (2014). Contudo, com a análise das respostas conclui-se 

que o terceiro objetivo específico foi alcançado, demonstrando algumas evidências 

que as partes interessadas são envolvidas no gerenciamento dos projetos e 

indicações de pontos fortes, fracos e limitações do modelo atual. 
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4.5 Análise da aplicação de fundamentos de design thinking no modelo atual 

de gerenciamento de projetos 

 

O quarto e último objetivo específico procurou identificar fundamentos de design 

thinking aplicados no gerenciamento de projetos da FCA – Fiat Powertrain, tendo 

como resultado final uma correlação da percepção das partes interessadas no ciclo 

de vida dos projetos com base aos conceitos do design thinking.  

 

De maneira indireta, as respostas das questões 3.1 à 3.5 foram preparadas para 

permitir um melhor entendimento de como os anseios e necessidades das pessoas 

são gerenciadas, assim como a geração de ideias, as soluções dos problemas e 

teste/ validações antes e durante o projeto. 

 

Com base à Hurtado (2014) que ressalta a importância do envolvimento das partes 

interessadas nos projetos, a questão 3.1 buscou levantar quando e como são 

tratados os anseios, necessidades e possíveis ideias para as soluções de 

problemas. Nesta questão, foi explorado de cada entrevistado se ideias inovadoras 

são pretendidas das pessoas que participam diretamente ou indiretamente nos 

projetos e se estes são iniciados após um alinhamento e levantamento das 

expectativas das pessoas aos resultados do projeto. 

 

Conforme ressaltado por Araujo e Araujo (2013) a participação e conscientização 

das pessoas e organização é importante para que a mudança ocorra, divergindo um 

pouco das respostas dos entrevistados que relataram que devido aos prazos 

apertados para conclusão dos projetos, nem sempre o time consegue envolver todas 

as partes interessadas e, consequentemente, levantar os anseios e necessidades no 

momento correto. Quando possível são utilizadas listas de lições aprendidas em 

projetos anteriores para servirem de base ou “check list” para eventuais correções 

de rota na fase inicial do novo projeto. 

 

Também as soluções inovadoras para resolver alguns problemas não são 

exploradas da melhor forma, contrariando com as definições de Conforto (2015). O 

entrevistado E2 afirmou que “é preciso dar peso a essas palavras no nosso modelo 

de gestão. É um patrimônio já apropriado e que atualmente quase não utilizamos.” O 
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entrevistado E7 apontou que “às vezes é criado uma espécie de war room10 para 

que todos possam dar sugestões, mas na sua maioria com foco em redução de 

custos e nem sempre em inovação”, divergindo outra vez à visão de Conforto (2015) 

e também Terres (2015). O entrevistado E8 relata que nos projetos da FCA–Fiat 

Powertrain “prevalece o trade off entre competitividade, tempo e custo, existindo um 

risco considerável e assumido pelos dirigentes da organização. O tempo para 

envolvimento de todas as pessoas necessárias poderia comprometer os prazos 

audaciosos dos projetos”. 

 

Na sequência, a tabela 14 destaca algumas falas dos entrevistados e que deixam, 

de forma subjetiva, o levantamento das necessidades e desejos das pessoas no 

momento correto do desenvolvimento dos projetos e da aplicação de soluções 

inovadoras. 

 

Tabela 14 – Síntese das respostas sobre como são identificadas as ideias para a 
solução de problemas referentes aos projetos desenvolvidos na FCA-Fiat Powertrain 

Entrevistado Fala 

E1 “No último projeto foi dada a oportunidade, mas como o projeto já estava em 
andamento muitas ideias e necessidades levantadas foram reprovadas porque 
impactavam em custo ou tempo.” 

E2 “Embora previsto pelo método, não vejo como sendo atendida ou cumprida a fase 
pela busca de ideias e soluções de problemas durante a fase de definição dos 
projetos.” 

E3 “Cada área resolve seu problema internamente e leva os planos com as devidas 
soluções ao time da Plataforma.” 

E4 “O projeto sempre segue aquilo que foi aprovado pela alta direção.” 

E5 “Na medida do possível experiências ou lições aprendidas são utilizadas.” 

E6 “O problema é que por falta de tempo hábil nem sempre esta consulta ou 
compartilhamento acontece.” 

E7 “Às vezes é criado um war room, mas com foco sempre em redução de custos.” 

E8 “As soluções inovadoras são buscadas principalmente dentro das áreas 
específicas em inovação e depois são integradas às áreas de gerenciamento ed 
projetos.” 

                                            
10 War room: técnica de trabalho em equipe com agrupamento de pessoas em um mesmo local 
visando solucionar determinada atividade ou projeto. Muito aplicada na área de gerenciamento de 
projetos e é também conhecida como sala de crise. 



82 
 
 

 

E9 Na elaboração das iniciativas de projeto são levantadas as ideias e necessidades, 
mas confesso que pelo tempo nem todas as áreas são envolvidas.” 

E10 “...é levado em consideração a lista de lições aprendidas em projetos anteriores.” 

E11 “Se este envolvimento acontecesse melhor poderíamos colocar o produto final do 
projeto em maior destaque.” 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos resultados da pesquisa. 

 

Na questão 3.2 foi explorada a fase de geração de ideias no desenvolvimento de 

projetos, para captação de como ocorre (e se ocorre), e quem são as partes 

interessadas envolvidas. 

 

O entrevistado E8 mencionou que o standard de gestão da FCA – Fiat Powertrain 

sugere uma espécie de war room na primeira fase do projeto. Nesta fase todos os 

recursos necessários àquele determinado projeto ficam por um tempo determinado 

juntos, provendo ideias e soluções para o programa. Entretanto, a geração de ideias 

no modelo de gerenciamento de projetos aplicado, de acordo com o entrevistado E2 

não é tratada de forma sistêmica, como sugerido no modelo de Conforto (2015). O 

entrevistado E5 ainda complementa que são normais ocorrências de mudanças de 

escopo porque nem todos foram envolvidos no momento certo “por falta de iniciativa 

do time e pró-atividade das pessoas necessárias”, contrariando bastante os 

fundamentos de geração de ideias expostos por Brown (2011) e corroborado por 

Conforto (2015). 

 

Praticamente todos os entrevistados, de maneira geral, se manifestaram com 

relação ao descumprimento do que prega o modelo de gerenciamento de projetos 

descrito por PMBOK (2013). Salientaram a importância da participação das pessoas 

e áreas necessárias no início do projeto e que a prática se faz fundamental para o 

bom andamento das atividades e resultados das mesmas. 

 

As áreas envolvidas para geração de ideias elencadas pelos entrevistados seguem 

listadas a seguir. Como já mencionado, as mesmas não são envolvidas no início do 

projeto como sugerido por Brown (2011), mas no decorrer do mesmo são 

consultadas, convidadas a participarem de reuniões, ou até mesmo fazerem parte 

exclusiva do projeto. 
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� Engenharia do Produto (área de desenvolvimento de projetos); 

� Engenharia de Manufatura (área de desenvolvimento de processos); 

� Manufatura (produção); 

� Qualidade; 

� Compras; 

� Recursos Humanos; 

� Plataforma. 

 

Áreas como meio ambiente, segurança, tecnologia da informação, usuários dos 

projetos, em geral, não foram citados pelos entrevistados, mas participam dando 

suporte quando necessário. 

 

A fim de entender como se desenvolve a fase de testes (prototipagem ou teste das 

ideias) foi aplicada a questão 3.3 que procurou entender melhor como e em qual 

momento dentro do ciclo de vida dos projetos essa fase ocorre. 

 

A maioria dos entrevistados citou que os testes são realizados em casos bem 

específicos que necessitam de validações da engenharia/ projeto, por exemplo. O 

entrevistado E2 destacou, inclusive, que “dependendo do impacto da ideia, ela 

passa por todas as fases de testes conforme normas de engenharia de design”, 

bastante alinhadas às etapas de prototipação descritas por Viana (2012). 

 

Por sua vez, o entrevistado E3 apresentou uma gestão desenvolvida no último 

projeto que validava todas as ideias geradas pelo time de projeto. Foi formada uma 

equipe específica, denominada WPI (Workplace Integration) que estimulava a 

participação de todas as áreas da empresa na geração das ideias e as validava 

através de um fluxo definido, exemplificando, na prática, a abordagem teórica de 

Conforto (2015). Neste fluxo cada sugestão era levada em consideração e, mesmo 

não atendendo a fase que se encontrava o projeto, a mesma era arquivada para 

utilização em um próximo projeto, tornando-as como lições aprendidas como base 

para projetos futuros, conforme definições do PMBOK (2013). 
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A Figura 14 demonstra a filosofia de trabalho deste time WPI aliado ao 

gerenciamento de projetos. 

 

 

Figura 14 – Filosofia de trabalho WPI  
Fonte: Documentação interna da empresa 

 

Na Figura 14 visualiza-se o propósito do WPI, que é aplicar o conceito de 

antecipação dos problemas (front loading) para redução do nível de incerteza do 

projeto, referindo-se à teoria de Conforto (2015) que reforça a necessidade de 

aplicação de diferentes técnicas ou métodos para identificação das necessidades 

dos projetos de forma antecipada. Quanto antes os problemas forem identificados 

em seu ciclo de vida, menor o risco de mudanças de escopo que possam 

comprometer diretamente as áreas de conhecimento tempo e custo. 

 

Também de acordo com as etapas descritas por Conforto (2015), os demais 

entrevistados citaram que os testes geralmente ocorrem nas mudanças de fase do 

projeto e que as validações são dadas pela área da engenharia (de produto ou de 

manufatura), de forma pontual e às vezes até sigilosa. Reforçou que as ideias 

somente são validadas ou testadas se impactam em algo técnico no projeto e são 

mandatórios principalmente no momento da aprovação de um conceito e validação 

do projeto. 

 



85 
 
 

 
A questão 3.4 procurou investigar se os entrevistados sabiam a respeito do design 

thinking ou já tinham ouvido falar a respeito dessa metodologia. Curiosamente, 

mesmo sendo todos de áreas de projeto e/ou gestão de projetos, apenas dois dos 

11 entrevistados já haviam escutado ou lido algo sobre o tema, mas de modo bem 

superficial. Ou seja, a grande maioria não sabia nada sobre o tema design thinking, 

reforçando assim o exposto por Freire (2015) que é um tema ainda em 

desenvolvimento no ambiente organizacional.  

 

Desta forma, dando sequência ao roteiro de entrevista, após uma explanação a 

respeito do propósito do design thinking, de como funciona, suas fases e aplicações, 

foi questionado no item 3.5 se o mesmo poderia ser aplicado ao modelo atual de 

gerenciamento de projetos da FCA – Fiat Powertrain e eventuais contribuições. 

Todos os entrevistados manifestaram grande interesse no tema e declararam que 

certamente alguns fundamentos de design thinking já são ou poderiam ser aplicados 

ao modelo atual. Os mesmos enumeraram uma série de contribuições, as quais 

estão listadas na tabela 15. 

 

Tabela 15 – Síntese das respostas dos entrevistados sobre as possíveis 
contribuições do design thinking ao modelo atual de gerenciamento de projetos da 
FCA-Fiat Powertrain 

Entrevistado Fala 

E1 “As necessidades poderiam vir à tona e boas soluções poderiam ser dadas pelos 
próprios interessados. Hoje tudo fica na mão da área técnica e nem sempre 
agrada todas as partes interessadas.” 

E2 “Percebo que palavras como feedback, lições aprendidas e ideias inovadoras são 
chave no design thinking.” 

E3 O envolvimento de todas as áreas no momento certo me parece ser interessante, 
além de me parecer ter sempre todas as necessidades levadas em consideração.” 

E4 “Com certeza a contribuição será certeira! Como sou da Qualidade visualizo um 
projeto com menor risco no desenvolvimento e maior atendimento aos requisitos 
que serão alinhados por todas as partes interessadas no início do projeto.” 

E5 “Uma possível redução na pressão na realização dos projetos poderia ser 
resultado de aplicação do design thinking...inclusive nos levaria a um tempo maior 
para planejamento que é fundamental para o sucesso em gestão de projetos.” 

E6 “Ter todas as necessidades e expectativas conhecidas e alinhadas é um passo 
importante na gestão de projetos.” 

E7 “Na teoria seria muito útil para a FCA visto que temos uma carência muito grande 
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no envolvimento das pessoas no momento certo e de maior alinhamento das 
expectativas e necessidades das partes interessadas.” 

E8 “Pode auxiliar o método atual no processo de melhoramento contínuo, 
principalmente na área de gestão de riscos que seriam identificados de uma forma 
melhor, com o time pensando nas soluções e formas de mitigação dos mesmos o 
quanto antes.” 

E9 “No alinhamento dos objetivos dos projetos e expectativas das partes 
interessadas.” 

E10 “Vejo que o nosso modelo já aplica alguns fundamentos mas apenas na teoria...o 
design thinking é mais dinâmico e poderia alavancar melhor a gestão dos nossos 
projetos.” 

E11 “Redução dos prazos e mudanças de escopo certamente seriam resultados 
positivos se alguns fundamentos fossem aplicados.” 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nas entrevistas e/ ou dados da pesquisa. 

 

Com o quarto objetivo específico respondido e atendido de forma satisfatória, vale 

ressaltar que alguns entrevistados demonstraram possível dificuldade na aplicação 

de todos os fundamentos do design thinking, tendo em vista a cultura organizacional 

e dificuldade na mudança dos padrões globais existentes. Esta dificuldade 

visualizada segue alinhada com os pressupostos de Freire (2015)  que retrata o 

tema como atual e importante para as organizações, mas ainda em 

desenvolvimento, principalmente no Brasil. Segue dependendo de algumas quebras 

de paradigmas e mudança da visão da gestão dos projetos que necessita posicionar 

o projeto como ponto central e levar mais em consideração as expectativas e 

necessidades das partes interessadas em substituição aos métodos tradicionais de 

gerenciamento.  

 

As considerações finais do trabalho são apresentadas no capítulo seguinte. Neste as 

principais conclusões, as contribuições e limitações são elencadas, assim como as 

oportunidades e recomendações para pesquisas futuras. 
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5 Considerações Finais 

 

Este trabalho foi realizado a partir do objetivo geral de analisar quais os 

fundamentos de design thinking são (ou podem ser) aplicados no gerenciamento de 

projetos da FCA – Fiat Powertrain.  

 

Em um primeiro momento a dissertação teve como ponto principal aprofundar no 

conteúdo de gestão de projetos. Nesta etapa, as citações bibliográficas utilizadas 

auxiliaram na definição do método a ser utilizado como referência, no caso o 

PMBOK, com as suas áreas de conhecimento e, em especial, uma maior 

compreensão da área de gerenciamento das partes interessadas, que são ligadas 

diretamente aos princípios da prática do design thinking. 

 

O estudo continuou com um aprofundamento na gestão da inovação, entendendo os 

conceitos da inovação, sua evolução no tempo, seus tipos aplicados e a sua relação 

com o gerenciamento de projetos na visão de pesquisadores e práticas atuais. E, a 

partir destes, foi possível certificar que o método do design thinking , em inovação de 

processos, está sendo considerado como uma competência estratégica nas 

organizações que pretendem melhorar os seus diferenciais competitivos. 

 

O design thinking, por sua vez, foi explorado em uma terceira fase, na qual se 

buscou compreender os seus fundamentos, sua aplicação e fases de 

desenvolvimento, sendo concluído com uma abordagem da sua utilização em 

gerenciamento de projetos. O design thinking foi destacado pelos autores como 

método que pode e deve ser aplicado às metodologias de gestão de projetos das 

mesmas. Com ele os stakeholders têm mais envolvimento e participação em 

momentos chave do projeto, proporcionando às partes interessadas um alinhamento 

de expectativas e necessidades que são elementos primordiais para o sucesso de 

um projeto.  

 

A fim de realizar um levantamento que possibilitasse uma melhor análise dos dados, 

foi estabelecida a aplicação de um roteiro de entrevista semiestruturada aos 

principais envolvidos dos projetos da empresa, tendo esta um modelo de 

gerenciamento de projetos onde a gestão de projetos se caracteriza como a forma 
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essencial de sua atuação no mercado. Foi escolhida a FCA – Fiat Powertrain como 

unidade de análise desta pesquisa e os envolvidos no time de projetos da empresa 

como unidades de observação.  

 

5.1 Principais Conclusões 

 
A FCA – Fiat Powertrain utiliza uma metodologia própria para gerenciamento de 

seus projetos e programas, denominada GPDP – Global Powertrain Development 

Process. Esta metodologia, de nível global, é aplicada durante todo o ciclo de vida 

do projeto, sendo este gerenciado por um time multifuncional capaz de tomar as 

decisões necessárias para o alcance dos objetivos estipulados pela alta 

administração. 

 

Observou-se que os fundamentos de design thinking foram considerados na 

construção da metodologia GPDP. Na Tabela 10 é possível perceber que as etapas 

do design thinking estão presentes no processo de desenvolvimento, de forma mais 

contida, mas presentes. Com base nas respostas dos entrevistados podem ser 

visualizadas as etapas de imersão/ ideação/ prototipação na fase Alfa do projeto. 

 

Entretanto, a pesquisa demonstrou uma fragilidade na aplicação destas etapas do 

design thinking nos processos de desenvolvimento de projetos da FCA – Fiat 

Powertrain. Nem todas as partes interessadas são envolvidas ou participam, 

principalmente nos momentos considerados típicos para tal envolvimento, 

comprometendo, assim, o bom andamento do projeto e, consequentemente, o 

efetivo alcance dos resultados estabelecidos. Como demonstrado na Figura 12, 

algumas áreas chave da empresa fazem parte da estrutura funcional do GPDP, 

umas participando de forma integral (full time) e outras de acordo com a demanda 

(part time), mas nem todas as funções dedicam a mesma responsabilidade e 

comprometimento com as atividades deste time, que trabalha com uma estrutura 

funcional do tipo matricial fraca. 

 

Em alguns momentos são promovidos encontros abertos a todas as partes 

interessadas nos projetos mas, conforme destacado por alguns entrevistados, na 

maioria das vezes com foco em redução de custos. 



89 
 
 

 
Essas evidências, de certa forma, contrariam o propósito do design thinking que visa 

o maior envolvimento de todos os stakeholders do projeto, principalmente na fase 

inicial, a qual é responsável pelo levantamento e definição de todas as necessidades 

e expectativas das mesmas com aquele determinado empreendimento. 

 

Por outro lado, a pesquisa identificou um sinal de boas práticas aplicadas em um 

último projeto realizado pela empresa. Neste, foi idealizada uma espécie de War 

Room com o time completo da estrutura funcional do GPDP trabalhando em 

conjunto com outro time denominado WPI (Work Place Integration). Este último, 

composto por representantes de todas as áreas da empresa, na maioria deles de 

níveis operacionais, tinha como finalidade buscar as lições aprendidas de projetos 

anteriores e levantar as melhores soluções para antecipação e resposta a eventuais 

problemas.  

 

Esta estratégia demonstrou estar bem alinhada aos fundamentos de design thinking. 

Com ela é possível agregar à metodologia de projetos GPDP: 

� Uma maior sinergia entre todas as áreas envolvidas e impactadas pelo 

projeto; 

� Uma comunicação centralizada a fim de reduzir tempo e perdas com 

comunicações difusas; 

� Integração dos especialistas da empresa na busca de melhores práticas e 

soluções de problemas de forma antecipada, minimizando e/ ou mitigando os 

riscos do projeto, assim como tempo e custo. 

 

Desta forma, conclui-se que fundamentos mais robustos de design thinking podem 

ser vistos quando há a interação entre o mecanismo do time WPI em conjunto com a 

metodologia de projetos GPDP. Com ele percebe-se que a empresa ganha em 

dinamismo e envolvimento das partes interessadas nos projetos e, 

consequentemente, em uma concordância das expectativas e necessidades de 

todos os stakeholders. Outro fator importante é que com esta ferramenta a 

organização permite inclusive que os anseios sejam listados e passados para uma 

posterior avaliação do time funcional GPDP. Se alinhados com os objetivos do 
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projeto e estas ideias trouxerem contribuições interessantes ao mesmo, a chance de 

aprovação é alta e isto também cria uma alusão aos conceitos inovativos de 

abordagem das partes interessadas em projetos descritas no design thinking. 

 

Sendo assim, tendo como base o objetivo geral do trabalho e levantamentos e 

percepções apresentadas, conclui-se que fundamentos de design thinking estão 

sendo aplicados no gerenciamento de projetos da FCA – Fiat Powertrain. 

Necessitam ser mais explorados, utilizados de forma mais abrangente e em 

momentos mais relevantes aos projetos, como visualizado no modelo de gestão 

desenvolvido pelo time WPI que demonstrou ser um caminho a ser seguido pela 

organização na busca do alinhamento das expectativas e necessidades dos 

stakeholders sempre em encontro aos propósitos do projeto. 

 

5.2 Contribuições e Implicações Gerenciais 

 

O estudo sobre os fundamentos de design thinking aplicados em gestão de projetos 

proporcionou visualizar métodos e formas diferentes de interação das partes 

interessadas, objetivando alavancagem das vantagens competitivas organizacionais. 

 

A dissertação contribuiu para um melhor entendimento da metodologia de 

gerenciamento de projetos utilizada pela FCA – Powertrain, onde foi possível 

detectar seus pontos fortes e pontos fracos. Também acrescentou muito na 

percepção da importância do envolvimento das partes interessadas em todo o 

desenvolvimento dos projetos, em especial nas fases iniciais, atestando, assim, que 

o propósito da organização em utilizar a filosofia de uma war room, com time 

dedicado em paralelo para busca de alternativas de soluções de problemas de forma 

antecipada, é um bom caminho que deve ser perseguido, ter uma maior aplicação 

como método e formalização a nível global. 

 

Esta war room, denominada de WPI (Work Place Integration), demonstra total 

alinhamento com os fundamentos de design thinking abordados pelos autores, a 

qual é ressaltada pelos mesmos como fator chave para uma melhor gestão tendo 

em vista o foco nos objetivos estratégicos com base às expectativas e necessidades 

das partes interessadas. Desta forma, a inovação poderia ser integrada ao 
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gerenciamento de projetos reestruturando o modelo atual ou até mesmo criando um 

outro, permitindo maior integração e gestão de todos os stakeholders de forma mais 

eficiente e dinâmica, promovendo, assim, maior sinergia entre as áreas envolvidas 

nos projetos da empresa com informações e objetivos mais claros e disponíveis. 

 

5.3 Limitações da Pesquisa 

 

Por ser uma empresa global, com cultura e padrões bem específicos, algumas 

limitações foram encontradas e percebidas durante a pesquisa. Dentre elas a 

dificuldade para qualquer mudança de método ou forma de trabalho da organização. 

Este fato torna-se um entrave para um eventual modificação modelo atual ou 

modificação do mesmo. 

 

Por apresentar uma estrutura organizacional do tipo matricial fraca para o 

gerenciamento dos projetos, é possível constatar que isto impacta bastante no 

desenvolvimento das atividades nos projetos. O time GPDP não consegue plena 

autonomia de todos os seus membros, pois estes dependem, às vezes, de 

alinhamento com os seus responsáveis da função, impactando assim no tempo das 

tomadas de decisões e, consequentemente, menor agilidade na implementação das 

ações. Uma maior autonomia da área de gerenciamento de projetos da empresa ou 

uma nova estrutura organizativa tornando-a como matricial forte poderia contribuir 

para um melhor resultado dos projetos da empresa. 

 

A metodologia GPDP faz uso de documentos padrões para monitoramento e 

controle de todas as atividades macro do projeto. Estes, denominados templates, 

são responsáveis por todo o acompanhamento e servem também de inputs para 

tomada de decisões e formulação das estratégias de cada área ligada ao projeto. 

Sendo o prazo um diferencial competitivo importante para a organização, a mesma 

convive com muitos riscos devido a uma sobreposição de fases necessária para 

redução do tempo de entrega dos projetos. Nas fases iniciais do projeto faz-se 

necessária a realização de atividades em paralelo para reduzir os prazos 

(visualizados na Figura 14 entre as fases “Alpha”, “Beta” e “Gamma”). Estas 

sobreposições aumentam os riscos dos projetos e limitam a equipe, pois o método 

não oferece uma estratégia ou alternativa´diferente para mitigar os riscos. É utilizada 
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a análise de risco tradicional em gestão de projetos que identifica e avalia cada um 

para uma posterior priorização das ações e responsáveis. Para este aspecto, em 

específico, seria uma oportunidade a aplicação de fundamentos de design thinking 

para gerar ideias e validações com o objetivo de antecipar as ações e, 

consequentemente, reduzir o impacto dos riscos em todo o projeto. A criação de um 

escritório de gerenciamento de projetos para revisar e reestruturar todos os padrões, 

normas e métodos aplicados faz-se necessário para harmonização dos processos 

globais e revisão dos mesmos aos novos conceitos aplicados no mercado. 

 

5.4 Recomendações de Novos Estudos 

 

Como sugestão de estudos futuros, recomenda-se um maior aprofundamento na 

metodologia de gerenciamento de projetos da FCA – Fiat Powertrain, a fim de que 

fundamentos de design thinking possam ser aplicados de forma mais abrangente e 

seus resultados mensurados. A busca de melhores práticas e comparação com 

modelos existentes em outras empresas que desenvolvem e industrializam produtos 

poderia também servir de referência, assim como a formação de time ou área 

dedicado a gerenciamento de projetos na empresa. Profissionais já com algum 

conhecimento na área de gestão de projetos e com perfil inovador poderiam ser 

desenvolvidos para estudar e remodelar o método atual empregado pela 

organização.  

 

Com o propósito de permitir uma gestão de projetos mais autônoma e robusta, seria 

oportuno um estudo sobre a estrutura organizacional da FCA – Fiat Powertrain. Este 

poderia ser desenvolvido juntamente com a área de Recursos Humanos para propor 

uma matriz mais apropriada às características da empresa e às suas necessidades 

em termos de gerenciamento de projetos. Outra boa oportunidade seria a realização 

de uma pesquisa sobre as influências da cultura organizacional nos resultados dos 

projetos da FCA – Fiat Powertrain identificando os pontos fortes e fracos na gestão 

de projetos da organização.  

 

Enfim, a dissertação proporcionou a visualização de várias oportunidades que 

podem contribuir em um melhor gerenciamento de projetos da empresa, 

proporcionando uma inovação de seus processos e práticas de gestão alinhados 
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aos objetivos estratégicos da organização e tendências do mercado. Sendo uma 

organização com visão global e processos complexos, a gestão de projetos torna-se 

como ponto chave como ferramenta de suporte à busca dos resultados e objetivos 

estratégicos. E pensando de forma atual e abrangente, a inovação não pode ser 

aplicada apenas no ponto de vista de produto ou tecnologia. A mesma deve ser vista 

pela empresa como oportunidade e utilizá-la como ferramenta para melhorar o 

desempenho da organização com o ganho de uma vantagem competitiva. Inovação 

de um processo de gestão com o uso do design thinking ou um novo modelo de 

gestão certamente poderão proporcionar resultados positivos porque, de acordo com 

a aplicação dos fundamentos corretos, as partes interessadas estarão envolvidas no 

momento certo e da forma adequada. Desta forma, vale investir esforços e estudos 

em soluções inovadoras que possam promover um maior alinhamento às práticas 

atuais estudadas pela academia e já aplicadas em alguns negócios, demonstrando 

resultados interessantes não somente no ponto de vista financeiro, mas também na 

busca pelo trabalho em equipe, gestão do conhecimento, troca de experiências e 

maior sinergia entre os stakeholders. 
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Apêndice A – Roteiro de Entrevista Semi-Estruturada 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

PESQUISADOR: Sergio Araujo – sergiocosta77@yahoo.com.br (31 98456-7659) 

NOTA: Este roteiro de entrevista semi-estruturada visa identificar quais os 

fundamentos de design thinking são aplicados no gerenciamento de projetos da FCA 

– Fiat Powertrain. Para tanto, busca também descrever o modelo atual e identificar 

fatores que levaram à escolha do mesmo afim de atender os objetivos específicos 

da dissertação. 

DADOS PRELIMINARES DO ENTREVISTADO 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Nome:  

1.2 Área: 

1.3 Cargo/ Função: 

1.4 Tempo de empresa/ função: 

1.5 Formação: 

(Alguma especialização em Gestão de Projetos?) 

2. MODELO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS FCA-FIAT POWERTRAIN 

⇒⇒⇒⇒ Objetivo específico 1: Descrever o modelo atual de gerenciamento de 

projetos utilizado pela FCA - Fiat Powertrain 

2.1 A FCA–Fiat Powertrain utiliza um modelo específico para gerenciamento de 

seus projetos?  

(Sim ou Não) 

 

2.2 Como é esse modelo?  

(Solicitar que o mesmo seja descrito de forma macro) 
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⇒⇒⇒⇒ Objetivo específico 2: Identificar os motivos para a escolha do modelo 

atual de gerenciamento de projetos da FCA - Fiat Powertrain 

2.3 Na sua idealização, sabe se este modelo foi baseado em algum método (ex.: 

PMBok? Padrões Organizacionais?).  

(Explorar como o mesmo foi idealizado e se houve algum motivo específico) 

 

2.4 Você sabe como o modelo foi implementado? Teve alguma formação de 

grupo de trabalho, envolvimento de quais áreas?  

(Explorar quais partes interessadas participaram da implementação do 

método). 

 

⇒⇒⇒⇒ Objetivo específico 3: Identificar de que forma o modelo atual de 

gerenciamento de projetos da FCA - Fiat Powertrain envolve as partes 

interessadas nas fases do projeto 

2.5 Durante o gerenciamento dos projetos, como é realizado o gerenciamento? É 

definido um time de projeto? Quais são as áreas envolvidas? 

 
 

2.6 Como essas partes interessadas são envolvidas nos projetos e em que 

momento do projeto? 

 

2.7 Qual a sua avaliação com relação à participação das partes interessadas? 

São envolvidas no momento correto?  

(Explorar as contribuições das partes interessadas) 

 

2.8 No seu ponto de vista, quais seriam os pontos fortes do modelo atual de 

gerenciamento de projetos? 

 

2.9 Existem limitações? Descreva-as. 
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⇒⇒⇒⇒ Objetivo específico 4: Correlacionar a percepção das partes interessadas 

no ciclo de vida dos projetos com base aos fundamentos de design thinking 

 

3. FUNDAMENTOS DE DESIGN THINKING APLICADOS NO GERENCIAMENTO 

DE PROJETOS DA FCA–FIAT POWERTRAIN 

 

3.1 Quando estão sendo definidos os projetos (ou sendo aprovados) como são 

abordadas as possíveis ideias de soluções dos problemas?  

(Explorar se as necessidades e/ ou anseios das partes interessadas são 

levados em consideração em algum momento e se soluções inovadoras são 

buscadas e de forma). 

 

3.2 Como acontece a geração de ideias no desenvolvimento do projeto?  

(Buscar informações sobre a fase que isto ocorre (se ocorre) e quem são as 

partes interessadas envolvidas) 

 
 

3.3 Em algum momento do projeto são realizados testes (prototipagem ou provas 

das ideias)?  

(Buscar informações sobre a fase que isto ocorre, se ocorre) 

 

3.4 Você já ouviu falar a respeito de design thinking? O que sabe sobre o tema e 

aplicação? 

Independente da resposta, alinhar definições sobre design thinking para um 

melhor entendimento e maior contribuição na pesquisa. 

 

3.5 Este processo de inovação poderia ser aplicado no modelo atual de 

gerenciamento da FCA – Fiat Powertrain? No seu ponto de vista, quais as 

contribuições ao modelo atual? 
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Apêndice B – Autorização quanto ao uso do nome da empresa 

 

De: Araujo Sergio (FCA)  

Enviada em: quarta-feira, 30 de setembro de 2015 13:32 

Para: Padrao Guilherme (FCA) 

Cc: Souza Rogerio Gomes De (FCA); Linhares Robertha (FCA) 

Assunto: Tese de Mestrado  
  
Guilherme, boa tarde! 
  
Estou fazendo Mestrado Profissional em Administração – linha de pesquisa Inovação e 
Estratégias Corporativas e gostaria da vossa permissão quanto ao uso do nome da 
empresa na elaboração da dissertação/ estudo de caso. 
  
O projeto de pesquisa é “Uso do Design Thinking na Gestão de Projetos”. 
  
O objetivo principal é analisar se o modelo atual utilizado pela nossa empresa para o 
gerenciamento das partes interessadas em projetos está alinhado com o propósito de 
design thinking e, com base a isso: 
 
. Descrever o modelo atual de gerenciamento de projetos utilizado pela FCA - Fiat 

Powertrain; 

. Identificar os motivos para a escolha do modelo atual de gerenciamento de projetos da 

FCA - Fiat Powertrain; 

. Identificar de que forma o modelo atual de gerenciamento de projetos da FCA - Fiat 

Powertrain envolve as partes interessadas nas fases do projeto; 

. Correlacionar a percepção das partes interessadas no ciclo de vida dos projetos com 

base aos fundamentos de design thinking. 

  
Atualmente, o sucesso ou fracasso de um projeto é o resultado do gerenciamento das 
partes interessadas, ou seja, todos os envolvidos diretamente ou não a um determinado 
projeto. E quando se pensa em inovação em gestão de projetos, fica sempre o 
questionamento: é possível melhorar ou desenvolver a forma que se gerencia as 
expectativas e necessidades destas partes interessadas? O momento de coletar todos os 
anseios, pautados nas premissas e restrições do projeto, está coerente? É possível aliar o 
design thinking afim de buscar uma forma diferente ou um modelo de gestão para que 
tenhamos melhores resultados nos projetos? 
  
Estou à disposição para eventuais esclarecimentos e conto com vossa colaboração para 
conclusão deste estudo e também de eventuais direcionamentos para formalização do 
mesmo junto à instituição acadêmica. 
  
p.s.: A instituição de ensino é a FPL (Fundação Pedro Leopoldo). 
  
Atenciosamente, 
  
  


