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Resumo 

 

Esta dissertação tem por objetivo analisar as ferramentas e técnicas do 

gerenciamento de projeto que são utilizadas por uma empresa do ramo 

automobilístico situada em Betim-MG. Fundamenta-se em um estudo de caso 

descritivo desta empresa, que utiliza a metodologia de gerenciamento de projetos 

criada pela comunidade de internacional denominada Project Management Institute 

(PMI). O referencial teórico contempla a abordagem de todas as disciplinas de 

gerenciamento de projetos indicadas pelo PMI e os conceitos relativos de vários 

autores. A coleta de dados envolveu uma análise de documentos de 118 projetos e 

o cruzamento das informações destes para a geração de dados da variação do 

custo e tempo. Os resultados indicam que o uso das ferramentas e técnicas tem sido 

crescente desde o período de criação do escritório de projetos em 2012, mas ainda 

existe uma considerável variação das disciplinas pesquisadas. Observou-se ainda 

que existe oportunidade de melhoria na gestão para minimizar a variação média de 

custo e tempo dos projetos. Contudo, foi observado uma evolução no grau de 

maturidade de gestão após a implantação do escritório de projetos. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de projetos. Gestão. Gerenciamento de tempo. 

Gerenciamento de custo. Ferramentas e técnicas de gestão. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to analyze the tools and techniques of project management 

that are used by an automotive company located in Betim-MG. It is based on a 

descriptive case study of this company that uses the methodology of project 

management created by the international community called PMI (Project 

Management Institute). The theoretical framework contemplates the approach of all 

project management disciplines indicated by PMI and the relative concepts of several 

authors. The data collection involved a document analysis of 118 projects and the 

crossing of the information of these for generation of data of the variation of cost and 

time. The results indicate that the use of tools and techniques has been increasing 

since the creation of the project office in 2012, but there is still considerable variation 

in the disciplines surveyed. It was also observed that there is an opportunity for 

improvement in the management to minimize the average variation of cost and time 

of the projects. However, there was an evolution in the degree of management 

maturity after the implementation of the project office. 

 

Keywords: Project management. Time management. Cost management. Tools and 

techniques of management. 
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1 Introdução 

 

Na atualidade, evidencia-se um quadro de significativas transformações, de intensa 

concorrência e de um panorama economicamente globalizado, com as organizações 

buscando o ajustamento a esse novo cenário e articulando inúmeras mudanças 

organizacionais. As instituições públicas operam uma gestão pública pautada em 

resultados, preocupadas em aprimorar sua eficiência (Medeiros, Sousa, Medeiros, & 

Gurgel, 2016). 

 

Para tanto, as práticas de gerenciamento de projetos podem contribuir no 

aprimoramento das organizações por intermédio de processos de planejamento, 

execução e controle das ações organizacionais que concretizem processos advindos 

de caminhos adotados estrategicamente. Contudo, diversas organizações, 

mormente no setor público, enfrentam obstáculos em inserir tais ações de 

gerenciamento de projetos, resultando no aumento de desperdício de recursos 

destinados e uma inadequada prestação de serviços à sociedade (Medeiros et al., 

2016). 

 

Neste sentido, muitas organizações vêm adotando escritórios de gerenciamento de 

projetos (EGPs) - do inglês Project Management Offices (PMOs). Ele identifica uma 

estrutura paralela à estrutura usada tradicionalmente, com a finalidade de dar apoio 

aos gerentes de projetos e o seu entorno ao adotar essas práticas de 

gerenciamento, refletindo em processos que promovam mudanças organizacionais 

nessa área (Hobbs & Aubry, 2010). 

 

Pesquisas revelam essa tendência na prática internacional para a implantação 

PMOs que majoram a eficiência dos projetos das organizações e que são passíveis 

de serem desenvolvidos nas organizações por intermédio dos PMOs (Yin, 2005). 

 

O PMO muda essencialmente a concepção de como as organizações gerenciam 

projetos e como estas “pensam” o gerenciamento de projetos. O PMO municia a 

metodologia e os procedimentos formais de identificação, análise e resposta aos 

riscos do projeto. Por intermédio do PMO pode-se angariar padrões, formulários, 

planilhas validadas pelo uso e padronizadas, como também formalizar 
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procedimentos de abordagem de processos de gerenciamento de projetos, tais 

como gerenciamento de riscos, comunicações, escopo, prazos, custos, qualidade, 

pessoas, aquisições e integração (Valle, 2010). 

 

Analisar o desempenho da implantação de PMOs é pauta corriqueira nas discussões 

acadêmicas e profissionais. Isso é devido ao fato dos projetos transformarem 

estratégias em resultados e, unicamente com sua assertividade as organizações 

conseguem permanecer no mercado. Com resultados validando inicialmente o 

gerenciamento de projetos e, consequentemente, o PMO, cabe então elaborar 

processos eficazes da sua implantação, de modo a auxiliar como ferramenta 

operacional fundamental aos novos empreendedores nos negócios da empresa 

(Valle, 2010). 

 

No setor público, onde existem estruturas de gerenciamento complexas, comumente 

se expande o número de PMOs, especialmente de PMOs estratégicos, atuando ao 

nível corporativo. Casualmente, estes escritórios são implantados objetivando 

estratégias abertamente definidas, cooperando na gestão de portfólio, no 

alinhamento estratégico e na alocação de recursos, com o apoio de escritórios 

setoriais para realizarem funções operacionais. Alguns escritórios acumulam 

funções estratégicas e operacionais, operando na padronização das técnicas e dos 

métodos de gerenciamento de projetos, como também na promoção de treinamento 

e no controle e no acompanhamento dos projetos em geral (Carvalho & Piscopo, 

2013; Medeiros et al., 2016). 

 

Enquanto algumas organizações já atingiram um nível de maturidade, outras estão 

apenas começando com a gestão de projetos. Nas que já lideram, o gerenciamento 

de projeto está alinhado com a integração dos seus desejos e dos seus objetivos de 

negócios. Não mais só o gerente de projeto, mas toda a alta gestão deve ser mais 

responsável pela condução da estratégia de gerenciamento de projetos da empresa 

(Kerzner, 2009). 

 

Implantar um modelo de gestão de projetos em uma empresa precisa-se de muita 

atenção, frente ao seu difícil dimensionamento referente aos padrões, 

procedimentos, qualificação de pessoas e aprimoramento contínuo, requerendo a 



 16 

criação de um departamento que, de acordo com o Guia de Melhores Práticas de 

Gerenciamento de Projetos - Project Management Body of Knowledge (PMBOK) -, é 

a representação escrita das melhores práticas de gestão de projetos segundo o PMI, 

denominado de PMO (Azevedo, 2016).  

 

Um escritório de gerenciamento de projetos (EGP) é uma estrutura organizacional 

que padroniza os processos de governança relacionados aos projetos. Ele facilita o 

compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas. As 

responsabilidades de um PMO podem variar entre o fornecimento de funções de 

apoio ao gerenciamento de projetos até à responsabilidade real pelo gerenciamento 

direto de um ou mais projetos (Project Management Institute [PMI], p. 11). 

 

O problema desta pesquisa está na investigação das principais diferenças no 

gerenciamento de projetos do setor privado com base no guia de melhores práticas 

internacional. 

 

1.1 Contextualização e problema da pesquisa 

 

Toda empresa carece de resultados e de produção mais econômicos, céleres e 

perfeitos. O gerenciamento tem o intuito de proporcionar a redução de custos e de 

desperdícios nos processos produtivos. “Sua validação passa pela efetividade dos 

processos de gerenciamento de projetos e pela qualidade dos resultados apurados 

no decorrer de gerenciamento do projeto” (Valle, 2010, p. 13). 

 

Conforme as pesquisas do PMI, grande parte dos projetos falha, não alcança os 

objetivos dentro dos prazos e custos e/ou não atende requisitos e indicadores de 

qualidade. No entanto, todo empreendimento precisa gerenciar escopo, prazos, 

custos, qualidade, comunicações, recursos humanos, riscos e aquisições, assim 

como integrar todos esses processos mediante aos inúmeros objetivos das 

empresas. 

 

As empresas precisam demandar bens e serviços de alta qualidade, entregar no 

prazo a um custo mínimo aceitável, com retorno satisfatório para os seus 
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stakeholders (pessoa ou organização com algum interesse envolvido no projeto, que 

tem algo a ganhar ou a perder como consequência) (Vargas, 2004; Coutinho, 2009). 

 

Valle (2010) destaca que ao proporcionar ferramentas adequadas, padronizadas e 

validadas, o PMO pode colaborar na redução de incertezas, advindas de crescentes 

pressões por prazos e custos menores, por meio de metodologias adequadas onde 

forem necessárias e efetivas. 

 

Com base na contextualização apresentada, tem-se como problema de pesquisa, o 

seguinte questionamento: Quais as ferramentas e as técnicas de gerenciamento de 

projetos foram utilizadas e que resultados produziram em relação ao aumento de 

produtividade no setor automobilístico de Minas Gerais? Esta pesquisa tem como 

base a implantação do escritório de projetos na Empresa Alpha, no período de 2012 

à 2016. 

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Mapear as principais ferramentas e as técnicas de gerenciamento de projetos e 

descrever como elas foram utilizadas pelos respectivos gerentes e os resultados 

obtidos em relação à produtividade. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

. Listar as principais ferramentas e técnicas de gestão de projetos utilizadas 

na Empresa Alpha pelos gerentes de projetos. 

. Avaliar a eficiência produzida por intermédio do gerenciamento de custo e 

tempo dos projetos, após a implantação do escritório de projetos em 

2012/2016.  

. Avaliar os benefícios na linha base de custo e tempo, obtida no setor 

automobilístico em relação à maior produtividade do sistema existente em 

operação no período estudado. 
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1.3 Justificativa 

 

Na atualidade, com um mercado cada vez mais dinâmico, complexo, incerto e 

turbulento, com as inovações tecnológicas, novos materiais e processos construtivos 

e meios de comunicação, percebe-se a pressão na busca eficaz e eficiente do 

gerenciamento. Essa crescente cobrança causa incômodo nos profissionais, que 

devem enfrentar com adequados conceitos, técnicas, ferramentas e melhores 

práticas integradas no âmbito das empresas, sendo isso possível por intermédio da 

inovadora área de atividade denominada de PMO (Valle, 2010). 

 

Ressalta-se que as empresas acomodam distintas metodologias de gestão e 

diversos graus de aplicação de ferramentas e de técnicas, ou mesmo, optando por 

não aplicar as técnicas, mas improvisando. Elas podem também utilizar as mais 

modernas técnicas de gestão, como os centros de excelência em gerenciamento de 

projetos (Valle, 2010). 

 

Uma das dificuldades enfrentadas pelas organizações está na mensuração de algo a 

ser alcançado devido à complexidade em quantificá-lo. É comum a dificuldade em 

executar medições relacionadas à prestação de serviços, mudanças de processos, 

longevidade do processo e influências externas que fogem ao controle da 

organização. No entanto, na medida que se planeja adequadamente e se executa o 

plano, o risco tende a diminuir, mas alterações imprevistas apresentação a 

tendência de encarecer o processo (Azevedo, 2016), conforme mostra a Figura 1.  

 

Azevedo (2017) assevera que o gerenciamento de projetos tem acompanhado o 

desenvolvimento da humanidade desde os primórdios. Esse desenvolvimento 

avança mais significativamente dependendo da conjuntura e do empenho que certa 

população esteja disposta a enfrentar. As guerras, por exemplo, mesmo sendo 

calamitosas, trazem avanços automotivos, aeroespacial entre outros, consequências 

de projetos da época. 
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Figura 1 - Impacto das variáveis com base no tempo decorrido do 
projeto  
Fonte: Azevedo, J. T. V., Filho. (2017, p. 18). Avaliação do nível de maturidade do 

escritório de projetos de uma empresa de saúde, utilizando o pmo maturity cube. 
Recuperado de: http://departamentos.ufc.br/engenhariadeproducao/wp-
content/uploads/2017/01/ 

 

Esta pesquisa busca identificar as melhores práticas do gerenciamento de projetos 

utilizadas atualmente no setor na empresa Alpha. 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

 

O capítulo 1 apresenta esta introdução composta pela contextualização do 

problema, objetivo geral, objetivos específicos e justificativa.  

 

O capítulo 2 traz o referencial teórico fundamentado nos estudos de vários dos 

autores que tratam sobre o central desta dissertação, oferecendo o suporte 

bibliográfico para a discussão e análise da pesquisa.  

 

O capítulo 3 descreve a metodologia empregada para comprovação dos objetivos 

propostos.  

 

O capítulo 4 apresenta a análise e discussão dos dados obtidos com a pesquisa e, 

por fim, as Considerações Finais do estudo. 
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2 Gestão da Produção e de Projetos 

 

Este capítulo está dividido em quatro seções: a primeira, observa o debate sobre a 

empresa Alpha; a segunda será sobre o papel e as funções de um PMO; a terceira 

apresenta as vantagens e desvantagens de implementar um escritório de projetos; e 

a quarta discute o planejamento dos setores estratégicos. 

 

2.1 Gestão da produção e administração de projetos 

 

A gestão da produção e a administração de projetos são fundamentais em 

processos produtivos. O primeiro trata da produção de bens e serviços e, o segundo, 

é uma estratégia que as empresas podem adotar em seus processos. A produção 

trata da maneira pelas quais as empresas produzem bens e serviços, incluindo a 

qualidade dos produtos e da sua fabricação associado ao melhor atendimento aos 

clientes. Nesse sentido, “a gestão da produção é, acima de tudo, um assunto prático 

que trata de problemas reais” (Slack, Chambers, & Johnston, 2009, p. 30). 

 

Ainda conforme Slack et al. (2009), o setor responsável pela gestão da produção 

deve ser constituído por uma equipe que tenha conhecimentos sobre o que se 

deseja alcançar, como também os objetivos da organização e em relação ao 

desempenho da produção no que se refere a qualidade, velocidade, confiabilidade, 

flexibilidade e custo. Assim, o papel da gestão da produção não é apenas 

administrar as entradas e saídas de processo produtivo, pois ele consiste na 

mudança tanto de entradas de materiais e de serviços como em saídas de outros 

materiais e serviços. Quanto ao nível de serviço ao cliente, o papel da gestão da 

produção é o de processar as condições físicas adequadas, a localização, o estado 

psicológico, dentre outros, satisfazendo o consumidor (cliente) com o serviço a ele 

disponibilizado (indústria do entretenimento), etc. 

 

Com base no exposto pelos autores, notou-se que a produção dependerá, em 

alguma extensão, da forma escolhida pela organização para definir as fronteiras da 

sua função. Diante desse contexto, a gestão da produção pode ser definida da 

seguinte forma: 
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A gestão da produção é uma ocupação que envolve centenas de decisões 
minuto a minuto. Em função disso, é vital que os gerentes de produção 
tenham um conjunto de princípios gerais que possa orientar a tomada de 
decisão em direção aos objetivos em longo prazo da organização. Isso é uma 
estratégia de produção. Envolve a habilidade de colocar a estratégica de 
produção na estratégia geral da organização (Slack et al., 2009, p. 52). 

 

Conforme observado na definição, constata-se que a gestão da produção contribui 

para a busca de estratégias voltadas para a melhoria dor processos produtivos e na 

tomada de decisão para o alcance do objetivo proposto. Além disso, a busca pela 

qualidade faz parte da estratégia empresarial em relação a produção, pois faz com 

que a empresa seja beneficiada com a satisfação dos clientes. Antunes (1998) 

salienta que isso ocorre também com a função produção, uma vez que o papel 

dentro do negócio determina os objetivos de desempenho que irão definir a 

contribuição para a estratégia, mesmo que esta seja a busca permanente da 

qualidade dos bens e serviços. 

 

Slack et al. (2009) explicam que, quando as empresas desenvolvem estratégias, 

elas precisam considerar dois conjuntos de questões. O primeiro, relacionado ao 

conteúdo da estratégia que envolve ações específicas que se constituem no sujeito 

do processo de decisão e seus pontos principais. O segundo, diz respeito ao 

processo de como as estratégicas são, de fato, determinadas na organização. 

Nesse sentido, os autores apontam: 

 

Tanto o conteúdo como o processo da estratégia de uma empresa justapõem-
se e influenciam um ao outro. Por exemplo, o processo de decidir onde alocar 
uma nova capacidade pode ser relativamente formal e envolver análise 
quantitativa dos retornos econômicos que podem ser obtidos de posições 
alternativas de alocação. O processo de desenhar uma estratégia de 
organização, entretanto, é menos claro. Mudanças sutis na estrutura 
organizacional podem ter implicações significativas que só podem ser 
avaliadas por meio de amplas consultas e negociações. Em ambos os casos, 
o conteúdo irá influenciar o processo (Slack et al., 2007, p. 87). 

 

A partir da abordagem feita por Slack et al. (2007), verifica-se que a estratégia da 

produção diz respeito ao padrão de decisões e ações estratégicas que define o 

papel, as atividades e os objetivos da produção, devendo ser considerado o 

conteúdo e o processo. O conteúdo da estratégia da produção inclui as ações e 

decisões específicas que estabelecem os objetivos, papel e atividades da produção; 
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enquanto a produção é o método utilizado para produzir as decisões específicas do 

conteúdo, fazendo surgir um desafio para produção das empresas. 

Acerca do principal desafio da gestão da produção nas organizações, 

segundo Villa e Furtado (2002), tem sido a globalização, sendo este fenômeno o 

mais característico que surgiu na primeira década do século XXI: 

 

A globalização consiste na integração das atividades econômicas, sobretudo 
comerciais, da maioria dos países do mundo. Essa interação se dá, sobretudo 
por meio de grandes empresas – as corporações -, que desenvolvem suas 
atividades financeiras, de produção, comerciais ou de serviços em numerosos 
países (Villa & Furtado, 2002, p. 227). 

 

Notadamente, a globalização tem sido um constante um fator que interfere na 

sociedade de forma a atingir pessoas e empresas, e estas são obrigadas a 

reorganizarem seus conceitos e práticas quanto ao cenário contemporâneo para 

tentarem acompanhar as novas exigências que surgem todo o tempo. É nesse 

contexto que a gestão da produção deve se ater às necessidades da organização 

quanto ao processo produtivo dos seus bens e serviços, sendo a administração de 

projetos uma estratégia adotada para isso. 

 

Em relação às mudanças ocasionadas nas organizações pelos efeitos da 

globalização, Rabechini, Carvalho e Laurindo (2002) explicam que elas têm feito 

com que as empresas passassem a repensar sobre a administração de projetos 

como estratégia organizacional. Por meio desta gestão é permitida a elas se 

adaptarem a um novo ambiente e implantarem mudanças significativas no processo 

de bens e serviços. Tal fato se deve à capacidade de inovação e de gestão do 

conhecimento, habilidades relevantes e necessárias nesse cenário de constante 

mutação. 

 

Para Valeriano (2005), ao tratar da administração de projetos, é preciso 

compreender o conceito de projetos. O autor salienta ser um termo que vem do latim 

projectu, que significa “lançado para diante”. Ou seja, a “ideia que se forma para 

executar ou realizar algo no futuro; plano, intento, desígnio”. Projeto também é 

conceituado como “empreendimento a ser realizado dentro de determinado 

esquema”. Define-se ainda, como sendo o “esforço ou risco de obra a se realizar” e, 

no campo da arquitetura, “plano geral de edificação” (Valeriano, 2005, p. 18). 
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Sobre o conceito de projetos, Maximiano (2002, p. 20) aponta como 

“empreendimentos finitos, que têm objetivos claramente definidos em função de um 

problema, oportunidade ou interesse de uma pessoa ou de uma organização”. 

Enquanto, para o Project Management Institute ([PMI], 2013, p. 1), é “um esforço 

temporário para criar um produto, serviço ou resultado único”. Por outro lado, 

Monteiro e Falsarella (2007), definem: 

 

Um conjunto de atividades concentradas em torno de um objetivo comum, 
gerado por uma demanda interna ou externa (ou ambas) à organização, que 
necessita de recursos específicos e que tem início e fim determinados. Um 
projeto é uma estrutura provisória dentro da organização, ou seja, para a 
realização de um projeto é montada uma estrutura que será extinta ao final do 
mesmo (Monteiro & Falsarella, 2007, p. 3). 

 

Embora se tenha apontado alguns conceitos de projeto, há, ainda, tantos outros 

como o apontado por Valeriano (2005, p. 17), ao definir como “ações executivas de 

um plano de uma organização (ou de um programa)”, sendo que, para Maximiano 

(2002, p. 27), pode ser também uma sequência de atividades temporárias que tem o 

objetivo de fornecer um produto, como por exemplo, fabricar um número limitado de 

réplicas de um antigo avião de combate. 

 

A partir dos conceitos apresentados, pode-se afirmar que a ideia que tange o termo 

projeto é aquela que tem como base um empreendimento temporário ou uma 

sequência de atividades com começo, meio e fim, programados com o objetivo de 

fornecer ou produzir um produto singular atendendo as restrições orçamentárias.  

 

Diante das definições apresentadas por autores diversos, nota-se a importância da 

administração de projetos para uma organização e seus processos produtivos. 

Segundo Monteiro e Falsarella (2007), na gestão de projetos, assim como as demais 

áreas de uma empresa, existem técnicas para a execução de cada atividade, pois o 

projeto é uma iniciativa não rotineira, e que apresenta em seu escopo início, meio e 

fim. Dessa forma, apresenta-se como importante fator de competitividade. 

 

Nos ensinamentos de Rabechini et al. (2002), para que haja eficácia do projeto é 

necessário levar em consideração as informações que fazem o seu sucesso como 

sendo apropriado para a estrutura organizacional, papéis-chave na organização, 
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treinamento, envolvimento com a inovação, equipe, visão e liderança para inovação, 

clima criativo, foco externo, comunicação e organização que aprende.  

 

Ainda conforme os autores supracitados, a excelência para se atingir o sucesso na 

administração de projetos irá depender da aplicação do conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas utilizadas nas atividades do projeto com a finalidade de 

atender ou superar as necessidades e expectativas que os interessados possuem 

sobre ele. Essa busca pela eficácia no plano de projetos sempre é questionada, pois 

há projetos que se iniciaram e param no meio do caminho e aqueles que ficaram 

somente no papel. Este fato mostra a necessidade de um planejamento eficaz 

juntamente com a responsabilidade e comprometimento de todos os envolvidos.  

 

De acordo com Severino (2009), na administração de projetos é essencial 

considerar a iniciação, o planejamento, a execução, o monitoramento, o controle e o 

encerramento. Para tanto, é necessário a presença de um gerente de projetos, pois 

ele será o responsável pela execução dos objetivos. As suas funções, dentre outras, 

são a identificação de necessidades, a determinação de objetivos, a análise das 

demandas conflitantes de qualidade, o escopo, o tempo e o custo, o atendimento 

adequado das especificações e os planos do projeto.  

 

Severino (2009) enfatiza que existem três fatores que podem afetar na 

administração e na qualidade do projeto: o custo, o escopo e o tempo. Se um 

desses elementos sofrerem modificações, por conseguinte, o outro será prejudicado. 

Mas, para que isso não ocorra e seja desenvolvido um gerenciamento de projetos 

eficaz é preciso que a equipe compreenda e utilize todo o conhecimento e 

habilidades que possuem em, pelo menos, cinco áreas de especialização. Tais 

áreas são o conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos: 

conhecimentos, normas e regulamentos da área da aplicação, compreensão do 

ambiente e competências interpessoais. 

 

Notadamente, é verificada a importância da gestão de projetos e, somado a isso, as 

constantes mudanças que ocorrem no ambiente organizacional. Observa-se que a 

quantidade de empresas que estão aplicando a administração de projetos como 
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estratégia tem crescido de forma significativa na busca pela vantagem competitiva e 

inovação.  

 

Para se chegar ao sucesso nos projetos é preciso levar em consideração as 

expectativas dos interessados aos recursos disponíveis, fazendo uso de conceitos, 

mecanismos, ferramentas e técnicas para se alcançar a excelência na sua gestão.  

 

Para Alves et al. (2013), as empresas que adotam projetos como estratégia na 

resolução de problemas, ainda que provisórios são diversas e têm conseguido o 

envolvimento e responsabilização dos funcionários. Contudo, cada projeto 

analisado, elaborado e executado, deve ser acompanhando pelo gestor, pois requer 

uma série de atividades que envolvem funções a serem desempenhadas, de modo 

que os objetivos sejam atingidos. 

 

Silveira, Sbragia & Kruglianskas (2013) destacam que a elaboração de projetos não 

deve ser vista apenas como uma ferramenta para solução de problemas, mas, 

também, como forma motivadora para os funcionários e empresas. Isso permite o 

desenvolvimento de projetos criativos, levando-os a desafios que os fazem querer 

solucioná-los, somando o aumento do envolvimento e da responsabilidade de todas 

as partes para a eficácia do projeto. Por isso, é preciso que o projeto seja bem 

definido e cuidadosamente planejado, concebido e analisado pela administração de 

projetos. 

 

Assim, como todo processo produtivo e setor, é preciso um líder. Sobre isso, Silveira 

et al. (2013) afirmam que há fatores críticos que demandam um líder e podem 

influenciar no sucesso ou insucesso do projeto, sendo, portanto, imprescindível a 

designação de um profissional experiente como responsável pelo processo de 

implantação, pelo comprometimento da alta administração, pelo apoio de uma 

consultoria externa e, principalmente, pela comunicação eficaz entre todos os 

envolvidos.  

 

Segundo os autores, o líder indicado para administrar um projeto deve possuir 

conhecimentos sobre a área técnica e gerenciamento de projetos, pois caberá a ele 

elaborar e executar o plano de ação de forma detalhada. A alta administração deve 
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compreender e demonstrar para toda a organização a importância do projeto para a 

instituição, criar um clima que estimule atitudes proativas e o cumprimento de metas 

pelos colaboradores. 

 

Além do exposto, Prado (2004) sinaliza que a cultura organizacional pode influenciar 

no sucesso do projeto, pois neste ambiente é evidente a necessidade de se adequar 

rapidamente às mudanças e exigências do mercado. Completando a abordagem de 

Prado (2004), Menezes (2009) explica que os projetos são processos de suma 

importância para uma organização que almeja o sucesso nos negócios e, assim, há 

a necessidade do projeto para concorrer em um mercado que exige permanentes 

evoluções nos produtos e serviços. Além disso, os consumidores têm sido cada vez 

mais exigentes e, por isso, surgem alterações constantes, fato motivador para o 

desenvolvimento de um projeto para lançar produtos e serviços no mercado de 

maneira eficaz. 

 

Diante da colocação de Menezes (2009), nota-se que ter um planejamento orientado 

na criação, no desenvolvimento e em todas as fases intermediárias de validação de 

um projeto facilita o lançamento de produtos e serviços de modo mais controlado. 

Isso é permitido e facilitado por meio da orientação por projeto. Outro fator apontado 

por Menezes (2009), é sobre a ideia de que a administração de projeto ser capaz de 

proporcionar buscas contínuas no melhoramento dos produtos e serviços de apoio e 

produtivos da organização. Tais melhorias geram pequenas alterações, pontuais e, 

outras vezes, ocorrem mudanças radicais que podem ser mais bem administradas 

se consideradas como se fossem projetos. 

 

As mudanças que ocorrem no mercado globalizado, segundo Alves (2013), são, 

entre outras, as reestruturações, fusões e incorporações que devem ser 

consideradas como projetos, para que os resultados possam ser avaliados na 

medida de sua implementação com implicações positivas. Constata-se que o 

“pensar longe” leva as empresas a fazerem os projetos, pois diversas são as 

situações que exigem controle de prazos, recursos e qualidade, além de ter que 

coordenar recursos variados para o alcance de resultados previamente 

determinados, sendo assim provada a sua necessidade. 
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Quando a organização for uma indústria, juntamente com o gestor de projetos, é 

importante implantar uma área de gestão da produção industrial bem definida, que 

se atenha às mudanças que surgem continuamente em todos os ambientes, 

inclusive o interno. 

 

2.2 Gestão da Produção industrial: breve histórico 

 

Para se falar em gestão da produção industrial é preciso explicar que seu 

surgimento se deu pela produção industrial o qual, segundo Montes e Almeida 

(2016), teve início no final do século XVIII e começo do século XIX. A partir de então, 

se notava a necessidade de procurar formas de melhor controlar o trabalho, os 

gastos e, principalmente, a produtividade. Diante disso, foram surgindo ao longo dos 

anos várias modalidades de sistemas de produção industrial, cada um em sua época 

e momento histórico, sendo os mais marcantes o Taylorismo e o Fordismo. 

 

Conforme Morgan (1996), a finalidade do Taylorismo foi tornar o trabalho na 

indústria dinâmico, pois se acreditava na especialização de tarefas, visando reduzir 

o tempo gasto na sua execução e maior rendimento no trabalho. Assim, o 

Taylorismo apresentou impacto significativo na administração, pois as ideias 

preconizadas já tinham um mercado determinado e as propostas de Taylor atendiam 

perfeitamente às expectativas das organizações capitalistas.  

 

Em relação à gestão, Montes e Almeida (2016) enfatizam que foi na década de 1990 

que o Taylorismo apresentou ideias voltadas para a afirmativa de que a função do 

gestor nas organizações, além de estudar, analisar a natureza e o desempenho dos 

trabalhadores, seja por meio de treinamento ou outro, tinha por objetivo obter 

conhecimento quanto as limitações que eles apresentam e as possibilidades de 

desenvolvimento para melhorar a produção e produtividade. 

 

Quanto ao Fordismo, Aranha (2003) explica se basear na introdução de uma linha 

de montagem e fabricação em massa, reduzindo ao máximo os custos de produção. 

A fabricação por meios de uma linha de montagem já era conhecida para a 

produção em massa de diversos produtos, mas foi com Ford (1863-1947) que esse 

tipo de processo se aprimorou e se tornou essencial para a indústria. Para Flick 
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(2004, p. 71), o crescimento da produção do Ford são três aspectos que amparam o 

sistema de produção em massa adotado pelo Fordismo: “a progressão do produto 

através do processo produtivo é planejada, ordenada e contínua; o trabalho é 

entregue ao trabalhador em vez de deixá-lo com a iniciativa de ir buscá-lo e as 

operações são analisadas em seus elementos constituintes”.  

 

Ford conseguiu desenvolver princípios da produção da época de forma a adequar 

perfeitamente ao processo de fabricação de automóveis. Assim, tornou-se um dos 

marcos históricos da administração juntamente com Taylor.  

 

Conforme Maximiano (2010), em se tratando de desenvolvimento de linha de 

produção por Ford, com o passar dos anos e aperfeiçoamento as técnicas e 

métodos produtivos, novos profissionais foram surgindo para atender de forma mais 

adequada cada necessidade e com a de aprimorar os métodos existentes. Dentre as 

áreas voltadas para a produção, pode-se apontar a gestão da produção industrial. 

Nesse sentido, Cusinato, Minella e Porto (2013) enfatizam que a gestão da produção 

industrial apresenta focos da sua origem ainda em Taylor e Ford, ganhando maior 

relevância com a primeira Revolução Industrial, no século XIX. Nessa época, o 

mundo alterou seus modelos de produção e, com isso, foi preciso que gestores 

atuassem na administração da produção industrial para organizar, modificar os 

meios de produção industrial, analisar criticamente as necessidades da organização 

e buscar pelo avanço contínuo da empresa na permanência do negócio no mercado 

de atuação. 

 

Contudo, não parou apenas no século XIX, pois, segundo os autores, a história da 

gestão da produção industrial deu continuidade depois da Revolução Industrial, 

caracterizando-se na troca do capitalismo comercial pelo capitalismo industrial. 

Outra fase que também faz parte do histórico da gestão da produção industrial se dá 

na década de 1970, quando ocorreu a revolução tecnológica (Informática), que 

contribuiu para que a constituição em produção industrial se tornasse mais completa 

e complexa. 

 

Para Montes e Almeida (2016), o gestor de produção industrial deve atuar de forma 

estratégica e saber lidar com máquinas, produção, informática e outros, 
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acompanhando todas as fases do processo de produção da empresa, se 

comprometendo e conhecendo da melhor forma possível a causa, para a tomada de 

decisão. Além disso, na gestão de produção industrial, o gestor é responsável por 

coordenar equipes e de ser o mediador entre os engenheiros e operários da 

empresa. Dessa forma, nota-se que a gestão da produção industrial surgiu para que 

a empresa buscasse a melhoria da qualidade, bem como da produtividade nas 

indústrias. 

 

2.3 Gerenciamento de projetos 

 

Contemporaneamente, verifica-se uma enorme tendência sobre como as estratégias 

das empresas são postas em prática. Destaca-se que muito dos avanços ocorridos 

nas mais diversas áreas das atividades da sociedade, foram conquistadas utilizando 

estruturas tidas como projetos, originados da apuração de que a conjuntura atual 

não satisfaz as demandas da área verificada (Coutinho, 2009). 

 

Segundo Heldman (2006, p. 37), um projeto é “um empreendimento temporário, com 

datas de início e término definidas, que tem por finalidade criar um produto ou 

serviço único e que está concluído quando suas metas e objetivos forem alcançados 

e aprovados pelos stakeholders”.  

 

O PMI (2013) elenca alguns elementos comuns a todo projeto, quais sejam: gerente 

do projeto ou indivíduo responsável; cliente, entidades que farão uso do resultado do 

projeto; executores, todos que estão diretamente envolvidos na execução do projeto, 

como a organização executora, a equipe do projeto; e patrocinador, aquele que 

prove recursos financeiros para o projeto. O Project  (2013) aponta como partes 

envolvidas no projeto: a equipe do gerenciamento do projeto, os influenciadores e os 

PMOs. 

 

Coutinho (2009, p. 27) descreve projeto como sendo “um empreendimento com 

objetivo identificável, que consome recursos e opera sob pressões de prazos, custos 

e qualidade, sendo, em geral, considerada uma atividade única de uma empresa”. 

Para Vargas (2000), um projeto é:  
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Um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e 
lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo 
claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros pré-
definidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade (Vargas, 2000, p. 
12). 

 

Valeriano (2005) define projeto como sendo um “conjunto de ações, executadas de 

forma coordenada por uma organização transitória, ao qual são alocados os 

insumos necessários para, em um determinado prazo, alcançar um objetivo 

determinado, ou seja, criar um bem ou serviço singular”. Para o Project Management 

Institute (2013, p. 35), projeto é tido como sendo “um esforço temporário para a 

obtenção de um objetivo particular e sobre o qual a Gerência de Projetos pode ser 

aplicada independente de seu tamanho, orçamento ou cronograma de execução”.  

 

Os projetos denotam um ciclo de vida variando segundo sua complexidade e 

tamanho e características da organização que o implanta. Para Coutinho (2009, p. 

28) as diversas fases comumente são: 

 

. Projeto conceitual – no qual a organização percebe a necessidade do projeto 
ou recebe uma requisição de um cliente para estudar e propor uma solução 
por meio de um projeto. 

. Desenvolvimento avançado – no qual o gerente do projeto planeja o projeto 
em detalhes para iniciar a programação e orçamentação do mesmo. 

. Projeto detalhado – com a aprovação, o projeto é detalhado. 

. Produção – desenvolvimento do projeto. 

. Término – fase final do projeto. 
 
Autores como Maximiano (2010) e Valeriano (2005) apontam modelos de projetos 

de engenharia consultiva com quatro etapas, quais sejam: 

 

1. Conceitual – inclui atividades que vão desde a ideia inicial do produto, ou 

assunto a pesquisar, passando pela elaboração de uma proposta e 

chegando a aprovação. 

2. Planejamento e organização – o projeto é organizado e planejado com as 

minúcias necessárias para a execução e controle. 

3. Implementação – os trabalhos da equipe do projeto são levados a efeito 

sob a coordenação e liderança do gerente até a obtenção do objetivo, 

compreendendo a execução propriamente dita das tarefas e o controle 
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desta execução. 

4. Encerramento – consiste na transferência dos resultados do projeto, com a 

aceitação do seu cliente e, por fim, a desmobilização dos recursos 

colocados à disposição do projeto. 

 

Além de ter pleno conhecimento das fases do ciclo de vida, outro atributo relevante 

dos projetos é o seu caráter temporário, pois cada um deve ter início e fim bem 

definidos. O Guia do PMBOK (Project Management Institute, 2013) assinala que um 

projeto, como uma atividade temporária, tem seu término quando, pelo menos, uma 

das situações descritas a seguir for verdadeira: seus objetivos foram alcançados; 

torna-se claro que os objetivos não serão ou não poderão ser atingidos; a 

necessidade que originou o projeto não existe mais. 

 

Um outro ponto é a peculiaridade progressiva de um projeto, pois os eles precisam 

ser desenvolvidos em etapas, incrementalmente. Os aspectos dos resultados a 

serem alcançados devem ser definidos no início do projeto. Contudo, muitas das 

vezes, isso se torna claro somente no transcorrer do projeto, quando se é possível 

melhor perceber os resultados esperados (Oliveira, 2007). 

 

Os projetos são desenvolvidos em todos os níveis de uma organização, podendo 

envolver uma ou muitas pessoas, requerer poucas horas ou anos de trabalho para 

se completarem.  

 

Coutinho (2009) enumera alguns exemplos de projetos: 1) Desenvolvimento de um 

novo produto ou serviço; 2) Implantação de um novo processo ou procedimento 

organizacional; 3) Construção de algum prédio ou instalação; e 4) Implantação de 

alguma mudança organizacional, no nível estrutural, pessoal ou estilo gerencial, 

dentre outros. 

 

Com um longo e dedicado trabalho, todo planejamento pode alcançar perfeição. No 

entanto, pode se tornar inútil, por anacronia. Logo, deve existir uma fronteira entre o 

nível de perfeccionismo procurado para um intento e sua oportunidade para lançá-lo. 

Ressalta-se que todo plano é passível de revisão, seja para atualização ou para 

inserir correções. Assim, em ocasião propícia, o trabalho de planejamento acaba e 
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todos os dados serão congelados, tendo-se uma linha base, ponto de partida para 

todos os componentes fundamentais do planejamento que, segundo Coutinho 

(2009) são: os referentes à estrutura e funcionamento do projeto; os relativos ao 

produto (aspectos técnicos, físicos e de desempenho do produto, descritos em 

especificações); os custos (representados pelos insumos de todos os tipos) e os 

prazos. 

 

Tendo-se alcançado o estágio de congelamento dos dados, consolida-se o 

planejamento, seguindo para a aprovação e sua posterior execução. Os dados 

congelados são adotados como referência para controles e ajustes futuros, tais 

como: cronograma, orçamento, configuração do produto, interfaces, etc. (Coutinho, 

2009). 

 

Tendo-se discorrido sobre o termo projeto, agora centra-se no gerenciamento de 

projetos, o qual surgiu da contribuição do engenheiro Henry Laurence Gantt durante: 

a) a Guerra Fria, na década de 1950; b) a busca pelo desenvolvimento tecnológico 

nos EUA, gerado pelo Sputnik, em 1957; c) a criação da Agência Espacial 

Americana (NASA), em 1958; e d) o Programa de Mísseis Polaris, a partir da 

construção de submarino nuclear, que gerou urgência em concretizar o programa. O 

Departamento de Defesa americano criou o Programa Evaluation and Review 

Technique (PERT), sistema de sequenciamento de atividades que permitia 

determinar o menor tempo para concluir um projeto. No decorrer da década de 1960 

ocorreram avanços relevantes como a criação do Método do Caminho Crítico - 

Critical Path Method - (CPM) (técnica que permitia visualizar as atividades críticas do 

projeto e que poderiam atrasá-lo) (Cardoso, 2016).  

 

Com o surgimento de novas necessidades e diante da demanda de aprimoramento 

das empresas, surgiu a entidade mundial sem fins lucrativos voltada para o 

gerenciamento de projetos, chamada Project Management Institute (PMI), em 1969, 

com sede na Filadélfia, EUA, constituída por cinco indivíduos. Atualmente, o PMI é 

uma comunidade global, com mais de 450.000 profissionais associados, 

representando cerca de 190 países. São profissionais das áreas: aeroespacial, 

automotiva, negócios, construção, engenharia, serviços financeiros, tecnologia da 

informação, farmacêutica, saúde e telecomunicações. O PMI também edita o 
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PMBOK e oferece diversas certificações, como a Project Management Professional 

(PMP).  

 

Segundo Cardoso (2016, p. 18), associados podem selecionar e se filiar em 

quaisquer dos três tipos de organizações componentes:  

 

. Chapter (capítulo): são organizações agrupadas geograficamente e que hoje 
passam de 270 em todo o mundo. No Brasil há os seguintes chapters: PMI 
Bahia; PMI Brasília - Distrito Federal; PMI Espírito Santo; PMI Fortaleza; PMI 
Goiânia; PMI Joinville; PMI Manaus; PMI Minas Gerais; PMI Paraná; PMI 
Recife; PMI Rio Grande Do Sul; PMI Rio De Janeiro e PMI São Paulo.  

. Grupos de Interesses Específicos: proporcionam aos associados o acesso 
às melhores práticas de gerenciamento de projetos dentro do assunto de 
seu interesse.  

. Colleges: promovem o avanço, o refinamento e a formalização do 
conhecimento de gerenciamento de projetos. Representam um grupo de 
afiliados de um mesmo chapter que desenvolve estudos formais em áreas 
descritas no guia PMBOK.  

 

Após a criação do PMI, a concepção de gerenciamento de projetos criou raízes, 

apresentando convergência de ideias e pensamentos entre distintos pesquisadores 

conforme demonstra a Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 -  

Convergência de conceitos de gerenciamento de projetos 

Conceito Autores 

Gerenciar projetos engloba diversos aspectos relacionados a 
diferentes padrões de cultura, de relação interpessoal com 
agentes de perfil e necessidade distintos, tecnologias e processos 
eficazes para ter êxito no alcance dos objetivos traçados. Significa 
gerar esforços para concluir o projeto dentro das metas 
predefinidas. O gerenciamento de projetos deve ser entendido 
como uma atividade multifuncional, tendo seu gestor um papel 
muito mais de integrador do que propriamente de um especialista 
técnico. Por isso, os gestores passaram a levar em consideração, 
e de forma mais responsável, os impactos de seus resultados 
sobre o meio ambiente, os cidadãos e a economia da região 
envolvida com o projeto.  

Dinsmore (1999)  
Meredith (2000)  

Vargas (2005)  
Daychoum (2005)  

Xavier (2006)  
Valle et al. (2007)  

Gorges (2007)  
Alencar, Almeida e Mota (2007)  

Baumotte (2010)  
Kerzner (2010)  

Andrade e Paiva (2010)  
PMI (2015)  

Fonte: Adaptado de Cardoso, D.R. (2016). Gerenciamento de projetos: uma análise da maturidade do 
setor de mineração. (Dissertação de Mestrado em Gestão do Conhecimento). Faculdade de Ciências 
Empresariais da Universidade Fundação Mineira de Educação e Cultura, Belo Horizonte, MG, Brasil. 
Recuperado de http://www.fumec.br/revistas/sigc/article/view/3894/2022 
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Kerzner (2006) entende a gestão de projetos como sendo o planejamento, a 

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

objetivos com êxito, para benefício dos participantes do projeto. Dessa forma, 

percebe-se que as empresas passaram a reconhecer a importância da gestão de 

projetos, tanto para o futuro quanto para o presente.  

 

Heldman (2006, p. 51) afirma que gerenciamento de projetos é a “aplicação de 

conhecimento, competências, ferramentas e técnicas as atividades do projeto, com 

vista ao cumprimento dos requisitos em pauta”. Conforme o Guia do PMBOK (2013) 

gerenciamento de projetos é arte de coordenar atividades com o objetivo de atingir 

as expectativas dos indivíduos e das organizações, diretamente envolvidos no 

projeto ou aqueles cujos interesses podem ser afetados de forma positiva ou 

negativa, no decorrer do projeto ou apos sua conclusão. 

 

Prado (2004) aponta três fases para o desenvolvimento da gestão de projetos: 1) a 

gestão de projetos tradicional, que considerava somente os prazos, custos e 

qualidade; 2) a gestão de projetos moderna, que passou a considerar a satisfação 

do cliente como o principal fator de sucesso de um projeto e deu-se atenção a 

satisfação dos membros da equipe deste; e 3) a gestão corporativa de projetos, que 

e uma tendência recente na área de gestão de projetos, que envolve toda a 

empresa, isto e, consiste em um tipo de acompanhamento de todos os projetos da 

organização. 

 

Vargas (2003) elenca os principais benefícios do gerenciamento de projetos: a) 

estruturação de toda a metodologia aplicada, permitindo o desenvolvimento de 

novas técnicas e diferenciais competitivos; b) antecipação de situações 

desfavoráveis, para que ações preventivas e corretivas possam ser tomadas; c) 

disponibilidade de orçamentos antes de iniciarem os gastos; d) aumento do controle 

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; 

e) facilidade e orientação das revisões da estrutura do projeto que forem em função 

de modificações do mercado, melhorando a adaptação do projeto; e f) 

documentação e facilidade nas estimativas para futuros projetos. 
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A Figura 2 demonstra o hexágono da excelência que, segundo Kerzner (2002), são 

as seis áreas nas quais as organizações excelentes em gestão de projetos podem 

superar a concorrência. 

 

  

Figura 2 − Os seis componentes da excelência 
Fonte: Kerzner, H. (2002, p. 109). Gestão de projetos: as melhores práticas. Porto Alegre: Bookman. 

 

No tocante aos processos integrados, infere-se a junção da gerência de projetos 

com outros processos administrativos, dentre eles: gestão da qualidade total (TQM), 

engenharia simultânea, reengenharia, gestão de mudanças, gestão de riscos, etc. 

Quanto à cultura, as organizações buscam aquela que seja competente o suficiente 

para moldar celeremente, conforme as necessidades de cada projeto, adaptando-se 

rapidamente a um ambiente dinâmico e em constante mutação. É fundamental que a 

cultura interna da organização suporte e ampare os valores básicos da gerência de 

projetos: cooperação, trabalho em equipe, confiança e comunicações mais eficientes 

(Kerzner, 2002). Para o autor (2002, p. 113), “o apoio gerencial visível é 

indispensável para a continuidade da cultura de gestão de projetos”. Logo, o 

gerenciamento de projetos deve agir célere no dia a dia, incentivando e fomentando 

essa cultura. 

 

Concernente ao treinamento e desenvolvimento, estes são úteis para sustentar a 

gerência de projetos como profissão. Treinar e desenvolver com qualidade e 

apoiado pelos executivos, são fatores relevantes para uma organização alcançar 

sucesso na gestão de projetos, conseguintemente, a excelência.  
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A gestão informal de projetos tem base em quatro pilares: confiança, comunicação, 

cooperação e trabalho em equipe. A formalidade representa políticas e 

procedimentos e, a informalidade, listas de verificação. Por último, a excelência 

comportamental dita que empresa bem-sucedida entende que o fracasso em 

projetos se dá, sobretudo, a deficiências comportamentais (desestímulo entre 

colaboradores, relacionamentos interpessoais negativos, produtividade escassa e 

ausência de comprometimento com os objetivos do projeto (Kerzner, 2002). 

 

Coutinho (2009) aponta alguns aspectos a se observar em um bom gerenciamento: 

a) estruturação detalhada do projeto; b) dedicação na fase de análise e 

planejamento do projeto; c) objetivo e atividades do projeto claramente definidas; d) 

alocação das responsabilidades diretamente aos membros da equipe do projeto; e) 

transparência do status do projeto; e f) conhecimento dos riscos do projeto e 

reações rápidas a perturbações na sequência do projeto. 

 

Para Xavier (2006), quando um projeto é constituído, é preciso entender com 

riqueza de detalhes o(s) produto(s) ou serviço(s) relacionado(s) aos seus objetivos 

e, por conseguinte, entregá-lo(s) ao sponsor (patrocinador) ou ao cliente, permitindo 

ter claro entendimento do desígnio do trabalho que será efetivado pela equipe do 

projeto.  

 

Devido a vários projetos relevantes caírem em fracasso, empresas públicas e 

organizações privadas passaram a investir na capacitação de gestores e líderes de 

projetos. Um gerente de projetos deve ser um indivíduo proativo e com habilidade de 

comunicação (Gorges, 2007). O gerenciamento de um projeto une diversos aspectos 

relacionados a diferentes padrões de cultura, de relação interpessoal com agentes 

de perfil e necessidades distintos. Tal desafio pode levaá-lo ao fracasso.  

 

Gorges (2007) afirma que uma causa tradicional de fracassos em projetos é o mau 

hábito de não registrar problemas e desvios durante o seu desenvolvimento. Depois 

de algum tempo, tendo oportunidade de gerenciar um projeto semelhante, o gerente 

aproveita o planejamento anterior que, ao seguir a mesma direção, repete erros que 

levaram ao fracasso.  
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Dinsmore (2010) assinala que os gerentes de projetos têm levado em conta, mais 

responsavelmente, o impacto de seus resultados sobre o meio ambiente, os 

cidadãos e a economia da região envolvida com o projeto. Andrade e Paiva (2010) 

reiteram essa tendência afirmando que os gerentes de projeto estão introduzindo 

questões ligadas ao meio ambiente, à proteção ao consumidor, à saúde e segurança 

no trabalho, ao controle social, à democracia etc.  

 

Segundo Vargas (2005, p. 22), “a principal vantagem do gerenciamento é que não é 

restrito a projetos gigantescos, de alta complexidade e custo. Ele pode ser aplicado 

em empreendimentos de qualquer complexidade, orçamento e tamanho, em 

qualquer linha de negócios”. Ressalta-se que o sucesso de um projeto “não implica 

que uma organização está completamente bem-sucedida em relação às fronteiras 

do gerenciamento. A excelência em gerenciamento de projetos é definida como um 

fluxo contínuo de sucessos em projetos” (Vargas, 2005, p. 21). Projetos bem 

gerenciados “diminuem incertezas e atingem a satisfação do cliente. Um fator de 

sucesso é que o cliente seja envolvido e participe em todas as fases do projeto” 

(Fonseca, 2006, p. 35).  

 

Durante a execução do projeto, o gerente de projeto deve ter foco e preocupação no 

desempenho da sua execução, para que o trabalho final fique o mais próximo do 

que foi planejado. Para suportar a geração de relatórios e treinamentos, surge o 

Project Management Office ([PMO] ou Escritório de Projetos) (Silva, 2011). Ou seja, 

um corpo ou entidade organizacional á qual são atribuídas várias responsabilidades 

relacionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sob seu 

domínio. As responsabilidades de um PMO podem variar desde o fornecimento de 

funções de suporte ao gerenciamento de projetos até o ser responsável direto pelo 

gerenciamento (Project Management Institute , 2013). 

 

O PMO de uma empresa deve ser configurado da forma que melhor se ajuste à sua 

característica. Assim, um PMO com caráter consultivo, possui o papel de fornecer 

métodos, práticas, treinamento, etc. para a equipe do projeto, enquanto este é 

realizado. Desse modo, “todo o gerenciamento do projeto fica sob a 

responsabilidade de seu gerente, que se mantém focado na sua execução” (Silva, 

2011, p. 27). 
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Conforme o Project Management Institute (2009), enquanto o gerente do projeto 

concentra-se nos objetivos do projeto, o PMO gerência as solicitações de alteração 

de escopo e, enquanto o gerente de projeto controla os recursos atribuídos ao 

projeto, o PMO otimiza a utilização de recursos compartilhados, entre outras 

atividades. 

 

No tocante ao PMO, segundo Letavec (2006), seu sucesso de implantação depende 

do poder que lhe é dado, concernente a valorizar e prestigiar seu labor frente à 

otimização de recursos e a tomada decisões que afetam a organização como um 

todo. Ressalta-se que os gerentes funcionais devem desistir de seus poderes 

básicos, pois em uma organização projetizada eles se tornam, com efeito, gerentes 

temporários de recursos. “Suas decisões diretamente afetam a organização como 

um todo e gerentes funcionais tornam-se líderes de grupos de recursos com a 

responsabilidade de desenvolver e gerenciar o conjunto de qualidades humanas as 

quais então são ‘emprestadas’ para o projeto” (Valle, 2010, p. 33). 

 

Segundo Valle (2010), o PMO deve ter poder para estabelecer, desenvolver e 

atualizar padrões, normas, procedimentos e formulários. A importância de 

estabelecer e seguir padrões não é sempre claramente entendida pelos 

trabalhadores em todos os níveis de uma organização. As organizações líderes de 

mercado atuam com eficiência, proficiência, melhoramento contínuo e com uma 

consistente aplicação de procedimentos. Esses procedimentos são comumente 

referidos aos padrões. Completando, o autor afirma que PMO é “um centro de 

excelência e coordenação o qual permite a união dos objetivos estratégico do 

negócio e os respectivos resultados práticos por meio do gerenciamento do portfólio 

organizacional, programa e gerenciamento de projetos” (Valle, 2010, p. 68).  

 

O PMO pode ser classificado como: 

 

. Estratégico: Escritório Estratégico de Projetos (SPO) – identificação seleção 

e priorização dos projetos, em conjunto com um plano estratégico 

organizacional. 

. Diretivo: Escritório de Programa de Gerenciamento (PMO) – definição de 

diretrizes, padrões e formulários para aplicação das melhores práticas de 
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gerenciamento de projetos, ferramentas, técnicas e software de processos de 

gerenciamentos de projetos. 

. Suporte PSO: Escritório de Suporte aos Projetos – fornecendo suporte para 

aplicação das melhores práticas, ferramentas, técnicas e software de 

processos de Gerenciamentos de Projetos. 

. Híbrido: Combinação de dois ou três dos tipos mencionados acima (Valle, 

2010). 

 

Segundo o Project Management Institute (2008), o PMO é uma unidade 

organizacional que centraliza e coordena o gerenciamento de projetos sobre seu 

domínio. Ele pode ser chamado também de Program Management Office, Program 

Office ou simplesmente de Project Office e, pode trabalhar continuamente e 

verticalmente, oferecendo suporte aos processos de GP, tais como: treinamento, 

desenvolvimento de software, uso do software, padrões e procedimentos, até 

atualizações de processos e gerenciamento de projetos propriamente ditos. Um 

PMO específico pode receber delegação de autoridade para agir como um 

stakeholder integral ou como um personagem chave no processo decisório (PMI, 

2008). 

 

O Guia Project Management Institute (2008) aponta as peculiaridades principais do 

PMO, mas não são limitadas a: 

 

. recursos compartilhados e coordenados em todos os projetos administrados 

pelo PMO; 

. identificação e desenvolvimento da metodologia para gerenciamento de 

projetos, além de padrões e melhores práticas; 

. padronização de políticas, procedimentos, formulários (templates) e outros 

documentos compartilhados; 

. gerenciamento de configuração centralizado para todos os projetos 

administrado pelo PMO; 

. gerenciamento e repositório centralizado de riscos para todos os projetos; 

. escritório central para operação e gerenciamento de ferramentas 

computacionais, tais como: software padronizado de GP; 

. coordenação central de comunicação para projetos; 
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. plataforma de mentoria para gerente de projetos; 

. monitoramento centralizado de todos os cronogramas e orçamentos dos 

projetos; e 

. coordenação geral do gerenciamento da qualidade e relacionamento do 

gerente do projeto com o pessoal de qualidade da organização (PMI, 2008). 

 

Segundo o Guia PMBOK (Project Management Institute, 2008), as diferenças entre 

os gerentes de projetos e o PMO seriam: 

 

. o gerente de projetos e o PMO têm diferentes objetivos e são movidos por 

diferentes interesses, todo esse esforço, entretanto, está alinhado com as 

necessidades estratégicas da organização; 

. o gerente de projetos é responsável por atingir os objetivos específicos do 

projeto dentro de restrições normalmente impostas, enquanto, o PMO é uma 

estrutura organizacional com mandato específico que inclui uma perspectiva 

da empresa inteira; 

. o gerente de projetos está focado nos objetivos especificos do projeto, 

enquanto, o PMO gerencia mudança de escopo de uma forma ampla e pode 

ver oportunidades potenciais de aperfeiçoar os objetivos de negócios na 

organização; 

. o gerente de projetos controla os recursos alocados ao seu projeto para 

atingir o seu objetivo, enquanto, o PMO aperfeiçoa o uso de recursos 

compartilhados da organização em todos os seus projetos; 

. o gerente de projetos gerencia o escopo, o cronograma, os custos, os riscos, 

a qualidade dos seus projetos e os pacotes de trabalho, enquanto, o PMO 

gerencia o risco global, a oportunidade global e as interdependências entre os 

projetos; e 

. o gerente de projetos reporta o progresso e informações específicas do seu 

projeto, enquanto, o PMO oferece relatórios consolidados sobre uma 

perspectiva integral dos projetos sobre sua responsabilidade (PMI, 2008). 

 

Menezes (2009, p. 37) destaca que o PMO é “um organismo interno ou externo às 

organizações que apoia os processos de GP ou gerencia diretamente os projetos 

sobre sua responsabilidade”. O autor cita cinco conceitos de PMO: PMO de um 
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Projeto, Project Support Office, Centro de Excelência em Gerenciamento de 

Projetos, PMO Global e PM Officer. 

 

O PMO de um projeto refere-se a um grupo de profissionais que é responsável por 

atingir os resultados de um único projeto. Este PMO tem total responsabilidade pelo 

sucesso do projeto e gerencia as suas informações e os seus recursoso. 

 

O Project Support Office (PSO) apoia diferentes projetos na organização. Este apoio 

inclui, mas não se limita à aplicação de conceito, ferramentas, técnicas, software e 

formulários. Ele também apoia planejamento em execução e controle dos processos. 

 

O Centro de Excelência em Gerenciamento de Projetos (CEGP) promove o 

relacionamento entre a empresa e o mercado. Ele atende a demanda da 

organização pelas melhores práticas, melhores ferramentas e técnica de software. 

Além de internalizá-las por meio de treinamentos, padrões, procedimentos e 

formulários. 

 

O PMO Global vê todos os projetos e é responsável pelo portfólio da organização. 

Esse PMO tem profissionais experientes em GP que são os maiores responsáveis 

por atingir os resultados globais e pelo sucesso da organização. 

 

O PM Officer é uma pessoa encarregada do PMO. Ele deve coordenar e dar suporte 

ao Centro de Excelência da organização (Valle, 2010). Geralmente, todos os 

aspectos do gerenciamento de projeto, num certo nível da organização, devem ser 

gerenciados por esse profissional. Para Vargas (2005), o sucesso ou o fracasso de 

um projeto está no gerente de projeto. A ele é dada a autoridade sobre a condução 

do projeto, respondendo periodicamente aos seus patrocinadores.  

 

Azevedo (2017) elenca atribuições do gerente de projeto, contudo, mas ressalta que 

não exclusivas a ele:  

 

. assegurar que o produto final do projeto será entregue dentro dos prazos, 

custos e desempenho exigidos;  

. atingir os objetivos contratuais de lucro;  
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. adquirir os recursos adequados para o projeto, em qualidade e quantidade;  

. gerir estrategicamente os riscos do projeto;  

. desenvolver canais de comunicação efetivos;  

. lidar com obstáculos e possibilidades de fracasso;  

. desenvolver mecanismos para gerenciar mudanças no projeto;  

. contratar, motivar e gerir os integrantes do time de projeto e suas 

necessidades; e 

. desenvolver mecanismos de negociação com todos os elementos internos e 

externos do projeto para garantir o cumprimento do plano do projeto.  

 

O PMO é responsável por dar o suporte necessário por meio da gestão de 

governança de projetos, programas e portfólios. Dinsmore e Rocha (2015) 

descrevem que, para boa governança de projetos, é preciso centralizar em um ponto 

único as responsabilidades, focar na geração de valor, gerenciar expectativas das 

partes interessadas, tomar decisões em tempo hábil e realizar um controle de 

informação e comunicação.  

 

O PMI categoriza a função do PMO como sendo:  

 

. Suporte: provendo suporte a quem desempenha o papel de gerente de 
projeto, fornecendo orientações, treinamento, ferramenta, base histórica entre 
outros;  
. Controle: voltados à medição entre realizado e planejado, por meio de 
metodologias e ferramentas especificas; e 
. diretivo ou projeto-programa: quando assumem diretamente o controle da 
gestão de um projeto ou programa específico (Azevedo, 2017, p. 27).  

 

Geralmente tem-se um PMO Corporativo atuando estratégica, tática e 

operacionalmente quando este presta serviços simultaneamente à alta 

administração, apoiando a gestão de portfólio (estratégico), provendo uma 

metodologia comum para a empresa (tático) e, ainda, gerenciando alguns projetos 

importantes (operacional). Atuar em caráter estratégico envolve serviços com 

questões estratégicas como: gerir o portfólio de projetos, prover informação à alta 

gestão para a tomada de decisão, priorizar projetos e monitorar a realização da 

estratégia, acompanhamento de recursos, entre outros.  
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Atuar em caráter tático envolve oferecer serviços que atendem a um grupo de 

projetos ou indivíduos como: prover metodologia de gerenciamento de projetos, 

prover ferramentas de gerenciamento de projetos e treinamento para gerentes e 

equipes, entre outros. E, atuar em caráter operacional envolve oferecer serviços 

direcionados a um projeto, indivíduo ou finalidade, tais como: apoiar o planejamento 

e controle do projeto, fazer aconselhamento, gerenciar um projeto estratégico e 

recuperar um projeto com problemas, entre outros (Azevedo, 2017).  

 

Hobbs e Aubry (2007) apresentam uma relação de serviços dentro de uma 

amplitude corporativa com atuação nas três abordagens, conforme a Figura 3.  

 

AMPLITUDE: Corporativo Abordagem 

Serviços Estratégico Tático Operacional 

1. Informar o status dos projetos para a alta gestão.    √ 

2. Desenvolver e implementar a metodologia padrão.   √  

3. Monitorar e controlar o desempenho de projetos.    √ 

4. Desenvolver as competências dos profissionais, 
incluindo treinamento.  

 √  

5. Implementar e operar sistemas de informação dos 
projetos.  

 √  

6. Prover aconselhamento à alta gestão.  √   

7. Coordenar e integrar projetos de um portfólio.  √   

8. Desenvolver e manter um quadro estratégico de projetos 
(project score board).  

√   

9. Promover o gerenciamento de projetos dentro da 
organização.  

√   

10. Monitorar e controlar o desempenho do próprio PMO.  √   

11. Participar do planejamento estratégico.  √   

12. Prover aconselhamento para os Gerentes de Projetos.  √  √ 

13. Gerenciar um ou mais portfólios.  √   

14. Identificar, selecionar e priorizar novos projetos.  √   

(Continua…) 
Figura 3 - Os 27 serviços de um PMO de Hobbs e Aubry 

Fonte: Azevedo, J. T. V., Filho. (2017, p. 28). Avaliação do nível de maturidade do escritório de 

projetos de uma empresa de saúde, utilizando o pmo maturity cube. Recuperado de: 
http://departamentos.ufc.br/engenhariadeproducao/wp-content/uploads/2017/01/. 
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AMPLITUDE: Corporativo Abordagem 

Serviços Estratégico Tático Operacional 

15. Gerenciar arquivos/acervos de documentação de 
projetos.  

√  √ 

16. Gerenciar um ou mais programas.  √  √ 

17. Conduzir auditorias de projetos.  √  √ 

18. Gerenciar interfaces de clientes.  √ √  

19. Prover um conjunto de ferramentas sem o esforço de 
padronização.  

√ √  

20. Executar tarefas especializadas para os Gerentes de 
Projetos.  

√  √ 

21. Alocar recursos entre os projetos.  √ √  

22. Conduzir revisões pós-gerenciamento do projeto (lições 
aprendidas).  

√  √ 

23. Implementar e gerenciar banco de dados de lições 
aprendidas.  

√ √  

24. Implementar e gerenciar banco de dados de riscos.  √ √  

25. Gerenciar os benefícios de programas.  √   

26. Mapear o relacionamento e o ambiente de projetos.  √   

27. Recrutar, selecionar, avaliar e determinar salários dos 
Gerentes de Projetos.  

√ √  

(Conclusão) 
Figura 3 - Os 27 serviços de um PMO de Hobbs e Aubry 

Fonte: Azevedo, J. T. V., Filho. (2017, p. 28). Avaliação do nível de maturidade do escritório de 

projetos de uma empresa de saúde, utilizando o pmo maturity cube. Recuperado de: 
http://departamentos.ufc.br/engenhariadeproducao/wp-content/uploads/2017/01/. 

 

Destaca-se que é possível se ter PMO Operacional (ou Tático) com alto nível de 

maturidade e PMO Estratégico extremamente imaturo e, dependendo da sua 

missão, um PMO pode ter abordagens múltiplas (Estratégica, Tática ou 

Operacional). Um PMO Corporativo, por exemplo, pode ter níveis diferentes de 

maturidade em cada uma das suas abordagens possíveis. Ele poder ser maduro 

operacionalmente e ter pouca maturidade tática e estratégica.  

 

Se a missão deste PMO é de fato ser operacional, é possível considerar que ele 

está alinhado aos seus objetivos e gerando valor na medida esperada pela 

organização. Existem diferentes formas de prover um determinado serviço: “desde a 

maneira mais trivial e simples, o que agrega baixo valor à organização, até uma 
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forma mais sofisticada e complexa, o que traz resultados mais perceptíveis e maior 

valor para a organização como um todo” (Azevedo, 2017, p. 30). 

 

2.3.1 Competências do gerente de projetos 

 

Rad e Levin (2003) descrevem competência como sendo a capacidade de operar 

em determinados níveis de performance. Ela não é apenas conhecimento, mas está 

relacionada com resultados e a capacidade de aplicá-los para atingir metas, sendo 

significativamente relevante na implantação do PMO. 

 

Englund, Granhan e Dinsmore (2003) assinalam competências desde um PMO de 

apoio até um Centro de Excelência em Gerenciamento de Projetos, passando por 

Escritório de Gerenciamento de Projetos; Escritório de Gerenciamento de 

Programas; Escritório de Gerenciamento de Portfólio; Escritório de Gerenciamento 

de Produto; Escritório de Apoio a Programas (Program Support Office); Escritório de 

Apoio a Projetos (Project Support Office); Escritório de Apoio ao Produto (Product 

Support Office); Escritório de Apoio ao Portfólio (Portfolio Support Office); Centro de 

Excelência em Gerenciamento de Projetos (Project Management Center of 

Excellence). 

 

Cada tipo de Escritório de Gerenciamento de Projetos demanda competências 

diferentes. Há que se identificar as competências necessárias da equipe do PMO 

(Dinsmore, 2010). Outras áreas de interesse, incluem reconhecimento dos 

resultados do PMO e feedback dos clientes. Medição e documentação fazem parte 

dessa competência do próprio PMO (Kerzner, 2006). 

 

Conforme Letavec (2006) a competência do PMO se mede desde o início de sua 

operação. Quando o PMO começa a operar, a atenção da empresa se volta para a 

entrega inicial dos objetivos do PMO indicado no Projeto detalhado do negócio. 

Como parte das atividades da implementação do PMO tem-se: entrega dos objetivos 

iniciais, medição de resultados e indicadores, reportar-se a alta administração, 

procurar um retorno (feedback da organização), entre outros. 
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A primeira prioridade do escritório de gerenciamento de projetos é a entrega os 
resultados iniciais que foram firmados no Projeto detalhado do negócio. Cada 
membro PMO deveria executar seu/sua porção de planos de ações relevantes para o 
alcance desses objetivos iniciais por meio da utilização de estratégias identificadas 
em cada área. Cada membro do PMO deveria também fornecer um “feedback” 
regular para o Gerente do PMO, que, por sua vez, deveria assegurar um progresso 
satisfatório que está sendo feito em direção ao alcance de cada um dos objetivos 
(Valle, 2010, p. 36). 

 

Ressalta-se que o grupo do PMO precisa de encontros assíduos para verificar o 

curso do processo e identificar quaisquer situação que possa comprometer a 

habilidade de constatar os problemas e soluções. Quando as questões aparecem, 

devem assegurar que a resolução a tempo é alcançada, de maneira a reguardar o 

programa acordado dos risco. O PMO deve ter competência para gerenciar riscos de 

forma proativa (Valle, 2010). 

 

Pode ser que o PMO não consiga originar os primeiros resultados nos moldes que 

foram planejados, somando-se ainda a dinâmica dos projetos e do ambiente 

corporativo.  

 

Políticas corporativas, mudanças na estratégia corporativa ou direção, dificultam o 
alcance do consenso com a organização, relativos aos elementos principais do 
trabalho de PMO, e outros fatores que podem conduzir ao decréscimo na criação do 
valor no próximo projeto. Tendo como linha de base, dados do estado da 
organização, dados iniciais dos projetos e o conjunto de medidas para indicar 
performance versus objetivo do PMO, o próprio PMO deveria oferecer um meio para 
ajudar na compreensão da alta administração do que está sendo conduzido de forma 
abaixo dos resultados esperados (Valle, 2010, p. 36). 

 

Ao identificar uma área onde os resultados gerados estão abaixo do estabelecido e 

revendo-a pela perspectiva proativa, em parceiria com a alta administração, o 

empenho deve ser considerado para ajustar quaisquer questões dentro do próprio 

PMO. Para tanto, se faz neccessário o trabalho conjunto com demais os membros 

da organização. Primeiro, mantendo a alta administração informada sobre o 

andamento  projeto e, em segundo, requerendo assistência quando for necessário 

(Valle, 2010). 

 

2.3.2 O papel e as funções de um PMO 

 

Dois principais fatores que devem governar o papel de um PMO são a 

responsabilidade e a autoridade. Se uma empresa realiza projetos esporadicamente, 
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não é necessário desenvolver habilidades sistemáticas para esforços em projetos. 

Mas, se ela contempla a energia para implementar projetos ou, ainda, gerenciando 

maior quantidade de projetos, a necessidade de um PMO é factível (Patah, 2010).  

 

Patah (2010) elenca algumas funções de um PMO: a) fornecer suporte em 

gerenciamento de projetos para o time de projetos; b) prover a organização com 

consultoria e mentoring em gerenciamento de projetos; c) desenvolver e manter 

metodologias e padrões em gerenciamento de projetos para a organização; d) 

fornecer treinamento em gerenciamento de projetos para a organização; e e) 

disponibilizar à organização gerentes de projetos que possam conduzi-los. Em 

reação às responsabilidades para um PMO, o autor aponta: a) manutenção de 

padrões; b) organização de treinamentos; c) Mentoring e suporte; d) análises de 

cronograma e orçamento; e) preparação de informações de projetos; f) tomada de 

decisões em gerenciamento de projetos; g) supervisão de gerentes de projetos; h) 

cumprimento de objetivos de projetos; i) possibilidade de crescimento na carreira 

para os gerentes de projetos; j) fornecimento de gerentes de projetos para a 

organização; e k) participação no gerenciamento do portfólio de projetos.  

 

Patah (2010) propõe cinco modelos de PMO: Equipe Autónoma de Projeto 

(Authonomous Project Team, APT); Project Support Office (PSO); Project 

Management Center of Excellence (PMCOE); Program Management Office (PrgMO); 

e Chief Project Officer (CPO). 

 

No modelo ATP, todos os custos da equipe do projeto são alocados nele. Não tem 

apoio da organização e todas as funções de gerenciamento de projetos são 

realizadas pela própria equipe. A sua função é gerenciar o projeto em toda a sua 

integridade. Assim, o sucesso do projeto recai no deu gerente (Patah, 2010). 

 

No modelo PSO, o gerente de projeto 

 

[...] fornece apoio técnico e administrativo, ferramentas e serviços aos vários 
gerentes de projeto simultaneamente, auxiliando no planejamento, na programação e 
na condução das mudanças de escopo e no gerenciamento de custos dos projetos. 
Os recursos envolvidos tanto internos quanto externos são alocados nos projetos 
dependendo da natureza e da estrutura contratual dos mesmos. Algumas vezes 
pessoas do PSO são emprestadas durante a fase inicial ou mesmo ao longo de um 
projeto. A responsabilidade pelo sucesso do projeto não reside no PSO, mas nos 
gerentes de projetos que utilizam seus serviços (Patah, 2010, p. 68). 
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O modelo PMCOE é o ponto central da experiência em projetos, mas não assume a 

responsabilidade pelos seus resultados. Ele aparece como uma despesa geral de 

overhead, não sendo alocada diretamente nos projetos. Ele mantém abertos os 

canais de informação entre os projetos e a comunidade externa ao gerenciamento 

de projetos (Patah, 2010). 

 

O modelo PrgMO compete aos gerentes de projetos gerenciá-los, sendo 

responsáveis pelos seus resultados. Em grandes corporações, eles concentram 

seus esforços nos projetos considerados prioritários e, os outros, são gerenciados 

por departamentos ou unidades, recebendo apoio do PrgMO quando necessário. O 

PrgMO, por natureza, compreende as funções do PMCOE e, em alguns casos, as 

do PSO. Para que um PrgMO funcione adequadamente são necessários: poder, 

prioridade corporativa e controle em âmbito empresarial (Patah, 2010). 

 

O modelo CPO cuida e alimenta o portfolio de projetos da organização, desde o 

estágio de decisão de negócios até a sua implementação final. Conforme Patah 

(2010) ensina que as atividades desse modelo envolvem: a) as decisões de negócio 

que resultem em novos projetos; b) planejamento estratégico de negócios; c) 

estabelecimento de prioridades e negociação de recursos para projetos; d) 

supervisão da implementação de projetos estratégicos; e) responsabilidade pelo 

sistema de gerenciamento de projetos em nível empresarial; f) desenvolvimento da 

conscientização e da capacidade em gerenciamento de projetos por intermédio da 

organização; g) avaliação periódica de projetos, incluindo a decisão de descontinuá-

los; h) o gerenciamento de stakeholders de alto nível; e i) facilitação e mentoring.  

 

As responsabilidades críticas de um CPO apresentadas por Patah (2010) são: a) 

direção estratégica; b) gerenciamento do portfólio de projetos; c) priorização de 

recursos; d) interface junto aos negócios; e) desenvolvimento de padrões, políticas e 

procedimentos de gerenciamento de projetos; f) revisão e análise de projetos; g) 

elaboração de orçamento para a área de gerenciamento de projetos; e h) 

desenvolvimento de competências em gerenciamento de projetos. 

 

A Figura 4 resume as formas e as responsabilidades dos PMOs, segundo Dinsmore 

(1998).



 

 

Funções do 
Gerenciamento de 

Projetos 

Equipe Autónoma 
de Projetos (APT) 

Escritório de Apoio a 
Projetos (PSO) 

Centro de Excelência 
em Gerenciamento de 

Projetos (PMCOE) 

Escritório de 
Gerenciamento de 
Programas (PMO) 

Principal Executivo 
de Projetos (CPO) 

Prazo 1. executa 2. apoia 3. educa 4. supervisiona 5. responsável final 

Escopo 6. executa 7. apoia 8. educa 9. supervisiona 10. responsável final 

Custos 11. executa 12. apoia 13. educa 14. supervisiona 15. responsável final 

Qualidade 16. executa 17. apoia 18. educa 19. supervisiona 20. responsável final 

Riscos 21. executa 22. apoia 23. educa 24. supervisiona 25. responsável final 

Suprimentos 26. executa 27. apoia 28. educa 29. supervisiona 30. responsável final 

Comunicações 31. executa 32. apoia 33. educa 34. supervisiona 35. responsável final 

Recursos Humanos 36. executa 37. apoia 38. educa 39. supervisiona 40. responsável final 

Integração 41. executa 42. apoia 43. educa 44. supervisiona 45. responsável final 

Responsabilidade 
por múltiplos 

projetos 
 46. apoia 47. articula 48. coordena  

Consistência do 
gerenciamento de 
projetos em toda a 

organização 

 49. apoia 50. articula  51. responsável final 

(Continua…) 
Figura 4 - Formas e responsabilidades dos PMOs 
Fonte: Patah, L. (2010, p. 70). Avaliação da relação do uso de métodos de treinamentos em gerenciamento de projetos no sucesso dos projetos através de 
uma perspectiva contingencial: uma análise quantitativa. (Tese de doutorado em Engenharia de Produção). Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 
Brasil.  
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2.3.3 Modelos de PMO 

 

Aceita-se a definição de projeto proposto pela norma ISO 21500 (2012), em afirma o 

de ser um processo único, que consiste num grupo de atividades coordenadas e 

controladas com datas de início e de término, empreendidas para alcançar um 

objetivo. A sua realização caracteriza-se por um conjunto definido de entregáveis (o 

âmbito que cumpre os objetivos do projeto) conforme requisitos específicos, 

incluindo limitações de tempo, custo e recursos. 

 

Nesse contexto, atendendo ao carater único do projeto e à necessidade de adaptar 

o PMO à organização onde se insere, não é possível uma definição universal de 

PMO (Dezouza & Evaristo, 2006). A complexidade é bem patente na diversidade de 

formas e funções identificadas, levando ao surgimento de diversos conceitos, muitas 

vezes complementares, que se sintetizam cronologicamente na Figura 5 (Hobbs & 

Aubry, 2007; Wysocki, 2009, p. 492). 

 

Block e Frame, 1998 O PMO é conjunto de gestores de projetos profissionais que satisfazem as 
necessidades organizacionais em gestão de projetos 

Dinsmore, 1999 Local da gestão de projetos na organização. 

Rad & Raghavan, 2000 Unidade organizacional de nível corporativo que tem as funções de definição 
e uniformização de processos e ferramentas. 

Crawford 2000; Cleland e Ireland, 2000 Unidade organizacional de nível corporativo que atua como 
repositório ou provedor de serviços, profissionais, processos, métodos e ferramentas de auxílio. 

Kerzner, 2001 Centro corporativo de controle da propriedade intelectual de gestão de projetos. 

Kendall e Rollins, 2003 Organização centralizada, dedicada ao aperfeiçoamento de práticas e 
resultados de gestão de projetos. 

Archibald, 2003 Unidade organizacional que cuida de todos os projetos de uma organização; 

Englund et al. (2003) PMO consiste numa equipa dedicada a melhorar a prática de gestão de projetos 
na organização com efeitos a nível do desempenho organizacional obtido através de uma prática 
padronizada de gestão de projetos e movendo a organização para um conceito de “enterprise project 
management (EPM)”. Que consiste em transformar toda a gestão da organização em projetos; todas 
as atividades da empresa seriam transformadas em prjeotos. 

PMI, 2008, p. 435 O PMO é um corpo ou entidade organizacional à qual são atribuídas várias 
responsabilidades relacionadas com a gestão centralizada e coordenada dos projetos sob seu 
domínio. A sua responsabilidade varia desde a realização de atividades de suporte em gestão de 
projetos à gestão direta do projeto. 

Figura 5 - Definições de PMO  
Fonte: Adaptado de Lima, M. D. (2008). Análise crítica do processo de planejamento da implantação 
de um escritório de gerenciamento de projetos. (Dissertação de Mestrado em Engenharia Naval e 
Oceânica). Escola Politécnica da Usp. São Paulo, SP, Brasil.  
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APOGEP, 2008, p. 15 Um PMO (ou “programme management” ou “portfolio management office”) é 
uma componente da organização. O seu papel é tipicamente garantir suporte, definir normas e linhas 
mestras para os gestores de diferentes projetos e programas, recolher dados de gestão dos 
diferentes projetos, consolidar esses dados e relatá-los a algum corpo de gestão. Terá de assegurar 
que os projetos estão alinhados com a visão e estratégia organizacionais, o que é normalmente 
executado através da gestão de casos de negócio. São usadas frequentemente outras designações, 
como Projects Support Office. 

WISOCKY, 2009, p. 494 Unidade organizacional de carater permanente ou temporária que fornece 
um conjunto de serviços de apoio às equipas de projetos responsáveis por um portfolio. 

Figura 5 – Definições de PMO 
Fonte: Adaptado de Lima (2008) 

 

 

 Modelo de Unger, Gemünden e Aubry  

 

No seu recente estudo, Unger, Gemünden e Aubry (2012) identificaram os papeis 

que o PMO pode assumir, bem como as atividades padrão que caracterizam seu 

comportamento social: 

 

a) Coordinator – mandatados pela administração assumem a dupla direção dos 

portfólios de projetos: (re)alocação de recursos visando maximizar a rapidez e 

eficiência na sua utilização, minimizando falhas e apoio a projetos e 

coordenação interdepartamental de modo a mitigar conflitos entre projetos, 

resolver conflitos de poder e servir de mediador entre gestores de projetos; 

b) Controller – Define, atualiza e fornece a informação para a tomada de decisão 

e oferecem medidas corretivas no apoio à gestão de topo (supervisão de 

projetos, controle de metas), assegurando uma disseminação de informação 

atempada, credível e exata; 

c) Supporter – Facultam serviços de apoio de planeamento; preparação de 

relatórios; software de projetos; cultivam normas de gestão de projetos na 

organização, incluindo transferência de conhecimento entre as partes 

envolvidas.  

 

Modelo de Crawford 

 

Crawford (2011) estabelece um paralelismo entre a evolução de um negócio e os 

diferentes tipos de PMO correspondentes a três fases do processo de evolução. 



54 

 

Eles podem localizar-se em qualquer nível da organização, individualmente ou 

simultaneamente. A escolha de um modelo depende da dimensão e complexidade 

da instituição, da interdependência dos projetos e funções, dos recursos disponíveis 

e da competência dos gestores de projetos. 

 

a) Type 1 - Project Control Office dedica-se a um único projeto, normalmente de 

grande dimensão; 

b) Type 2 - Business Unit PMO - gere múltiplos projetos de diferentes 

dimensões, integrando, gerindo e alocando os recursos a nível do projeto e 

organizacional. Em termos de estrutura localiza-se num único departamento; 

e 

c) Type 3 - Strategic PMO – localizado ao nível corporativo coordena, seleciona, 

prioriza e monitoriza os projetos e programas alinhados com a estratégia 

organizacional. Assegura que a metodologia de gestão de projetos é a 

adequada à organização tendo em consideração as especificidades para 

cada unidade de negócio. É a garantia de uma execução eficiente e eficaz 

dos projetos. 

 

Modelo de Dinsmore e Brewing 

 

Semelhante ao modelo de Crawford, o tipo 1 dedica-se a um projeto individual, o tipo 

2, situado dentro de uma divisão e, o tipo 3, localizado a nível corporativo (Figura 6). 

 

 

Figura 6 - Tipos PMO  
Fonte: Dinsmore, P. C. (Org.). (2010, p. 358). Como se tornar um profissional em 
gerenciamento de projetos. 3. ed. São Paulo: Qualitymark.  
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Modelo de Kerzner 

 

Avalia a maturidade organizacional utilizando uma linguagem comum em que a 

empresa compreende a necessidade da comunicação clara e objetiva, bem como 

um nível único de conhecimento em relação à tomada de decisão e às estratégias. 

Todos buscam a concretização dos objetivos com sucesso, utilizando uma única 

metodologia e buscando a melhoria contínua. 

 

Kerzner identifica três tipos de PMO: 

 

. Functional PO: é utilizado numa área funcional ou divisão da organização. A 

sua principal função é gerir os recursos, podendo gerir ou não projetos; 

. Customer Group PO: primordialmente centrado na gestão e na comunicação 

com os clientes, que são usualmente agregados em clusters para obter 

melhor relacionamento e gestão; e 

. Corporate (or Strategic) PO: apoia toda a organização com o enfoque nos 

assuntos estratégicos. Se gerir projetos será para obter redução de custos. 

 

Modelo de Desouza e Evaristo 

 

Desouza e Evaristo (2006) segmentaram os papéis do PMO em três diferentes 

níveis: estratégico, tático e operacional. O nível estratégico assegura o alinhamento 

com os objetivos e crescimento estratégico da organização e realiza uma eficiente e 

eficaz gestão do conhecimento. O nível tático assegura a integração das atividades 

entre os vários projetos (permitindo obter os resultados dentro do tempo e 

orçamento), qualidade por meio da monitorização dos padrões e metodologias 

definidos e partilha do conhecimento meio da comunicação clara entre as equipes 

dos projetos. Finalmente, o nível operacional, é responsável por realizar as 

avaliações dos projetos, integração do conhecimento derivada dos projetos servindo 

de repositório das lições aprendidas, melhores práticas, metodologias padronizadas 

e monitorização constante da satisfação do cliente. 

 

A gestão do conhecimento mantém-se como atividade primária transversal a todos 

os níveis. Desouza e Evaristo (2006) classificaram o PMO em duas dimensões: 
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administrativa e gestão do conhecimento. Concluiu que o PMO administrativo faculta 

apoio administrativo aos gestores de projetos, enquanto o PMO na gestão do 

conhecimento, assume um papel ativo na aplicação das melhores práticas da gestão 

de projetos. Ele aprende com os projetos mediante ao sucesso e insucesso e 

contribui para o fortalecimento da maturidade organizacional em gestão de projetos 

que se distinguem quatro modelos: 

 

a) The Supporter: este PMO, como o nome indica, assume funções 

puramente administrativas, providencia pontos de situação, identifica riscos 

e mantém atualizados os arquivos dos projetos. Não tem controle sobre as 

práticas de gestão de projetos nem responsabilidade sobre eles, que se 

mantém nos departamentos funcionais das organizações; 

b) The Information Manager: as suas funções são obter e reportar o progresso 

dos projetos; ser a fonte de informação e consolidação de atualizações. É 

um PMO de conhecimento intensivo que também assume funções 

administrativas, contudo, este PMO, raramente toma a iniciativa e não tem 

autoridade sobre os projetos; 

c) The Knowledge Manager: assume como o repositório das melhores 

práticas, sem a componente administrativa, é a base de conhecimento que 

fornece experiência, orientação e formação. É reconhecido na organização 

como a autoridade em gestão de projetos, mas não assume autoridade 

sobre os eles, apenas sobre os gestores de projetos; 

d) The Coach: é o modelo mais intensivo em gestão do conhecimento porque 

assume o papel de aplicação e controle da partilha do conhecimento e das 

melhores práticas em gestão de projetos, atua como um agente da 

mudança na implementação de novos modelos de gestão. 

 

Os autores concluem que a escolha do modelo adequado depende do nível de 

maturidade organizacional em gestão de projetos e que o PMO administrativo está 

normalmente associado a organizações com dificuldades de integrar projetos 

multifuncionais com a sua hierarquia. 

 

Modelo de Verzuh 
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A sua classificação indica cinco tipos de PMO centrado nas diferentes combinações 

de responsabilidade (funções) e autoridade (Verzuh, 2005). Como o PMO deve 

refletir a estrutura organizacional da instituição e o posicionamento dos projetos, os 

modelos não devem ser considerados como uma progressão que as organizações 

devem seguir devendo optar pela solução mais adequada às suas necessidades, 

conforme segue: 

 

a) Center of Excellence: o seu principal objetivo é manter e promover o uso 
das técnicas de gestão de projetos na organização. Como detentores do 
conhecimento em gestão de projetos oferecem aconselhamento a todos os 
níveis da organização, atuando, portanto, como agentes de mudança. Não 
assumem um papel direto na tomada de decisões sobre os projetos; 

b) Project Support Office: além de desenvolver, manter e promover a 
utilização das metodologias em gestão de projetos, suportam ativamente 
os vários projetos da organização a nível tático (construção e atualização 
dos planos e orçamentos) são responsáveis por manter atualizadas as 
informações dos projetos, porém não assumem a responsabilidade do 
mesmo; 

c) Project Management Office: além de poder fornecer suporte na elaboração 
e atualização de cronogramas e orçamentos, também é responsável por 
fornecer os gestores de projetos para os projetos de toda a organização. 
Tem a capacidade de impor as normas e princípios da gestão de projetos. 
Apesar de ser responsável pela carreira, remunerações, formação e 
qualidade técnica dos gestores de projeto não é responsável pelo sucesso 
ou insucesso dos projetos; 

d) Program Management Office: o seu principal objetivo é facultar o 
conhecimento em gestão de projetos para todo programa (conjunto de 
projetos relacionados), fazendo a ligação entre todos os projetos. Possui 
equipes que executam muitas das funções da gestão de projetos, tais 
como planeamento, orçamento e gestão de risco. Continuando a não ser 
responsável pela execução do projeto, mas sim assegurar que as boas 
práticas de gestão de projetos sejam aplicadas. Participa das decisões do 
programa. Contrariamente aos outros tipos de PMO, é encerrado após a 
conclusão do programa; 

e) Accountable Project Office: este tradicional tipo de PMO é responsável pelo 
cumprimento dos prazos, custos, qualidade e objetivos dos projetos. O seu 
grau de influência depende de dois fatores: o grau de orientação para os 
projetos da organização (quanto mais project-oriented mais elevado é o 
posicionamento do PMO na estrutura organizacional), normalmente 
associada à estrutura matricial; o grau de aplicação das metodologias de 
gestão de projetos na organização (Verzuh, 2005, p. 348). 

 

Modelo de Kendall e Rollins 

 

Partindo do modelo do Gartner Group, que define três tipos iniciais de PMO, 
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adicionam-se mais dois, a saber: 

 

a) Project repository - é a fonte de informação na metodologia e nas normas 

dos projetos. Assume que a organização adotou um coeso conjunto de 

ferramentas no design, gestão e reporte dos projetos. Os seus principais 

benefícios são a identificação de lacunas de dados, gestão de risco e a 

identificação de constrangimentos; 

b) Project coaching – assume a vontade de partilhar algumas práticas de 

gestão de projetos pelos departamentos e de coordenação de 

comunicação. As melhores práticas são documentadas e partilhadas e, o 

desempenho dos projetos, são constantemente monitorados. Os resultados 

são usados para aumentar a performance do negócio e formar novos 

gestores de projetos. Os seus principais benefícios são: formação, fonte 

informação dos processos e planeamento e avaliação pós-projeto; 

c) Enterprise PMO – agrega as práticas de gestão de projetos e a sua missão 

implica na sua gestão/supervisão direta. Os gestores de projetos 

pertencem a este centro de serviços comuns e são alocados aos projetos 

de acordo com as necessidades. Avalia o âmbito, distribui recursos, verifica 

o tempo, orçamento e risco; 

d) Deliver Value Now – coloca os objetivos organizacionais em primeiro lugar. 

As melhorias na metodologia de gestão de projetos são vistas como um 

meio e não um fim em si mesmo. É uma abordagem holística que inclui 

métodos, competências e estratégia considerando a gestão de projetos 

como uma roldana da engrenagem. Possibilita motivação, acelera as 

entregas do projeto, equilibra o portfolio de projetos e melhora a sua 

performance. 

 

Modelo de Englund, Graham e Dinsmore 

 

Englund et al. (2003), apresentaram quatro tipos de PMO: o Project Control Office, 

voltado para apenas um projeto e com atuação mais operacional; o Project or 

Program Office, destinado para uma área ou departamento e com a atuação 

estratégica ou tática; o Project Management Center of Excellence, com enfoque na 

procura de melhoria contínua e inovação; e o Strategic Project Office, envolvendo 
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toda a organização e com atuação estratégica. 

 

Modelo de Casey e Peck 

 

Casey e Peck (2001) propõem três tipos de PMO que podem ser utilizados ao 

mesmo tempo em áreas distintas da organização e, até, dentro da mesma área. Os 

autores consideram que não existe um único tipo de PMO que atenda a todas as 

necessidades e que se deve fugir de um modelo-padrão que, no limite, o leva a 

funcionar com qualquer departamento funcional. A escolha deve levar em conta o 

estágio de maturidade em gestão de projetos na organização. 

 

Quando o problema da organização é a confusão causada por diferentes tipos de 

relatórios (elaborados por diversos gestores de projetos, com linguagens variadas) a 

solução que se apresenta é instituir o PMO denominado Weather Station. Ele é 

utilizado para monitorizar, controlar e divulgar o status dos projetos da organização, 

além de ser o responsável por recolher, formatar e divulgar as informações obtidas 

para todo o grupo, tais como a situação física e financeira dos projetos, os maiores 

riscos e a satisfação dos clientes. Este PMO não tem autoridade sobre os projetos, 

sendo apenas um facilitador na recolha e divulgação de informações. Esse tipo de 

PMO apenas reporta o andamento dos projetos, mas não tenta influenciá-los. 

 

Quando a organização tem problemas de formação de pessoal, metodologias caras 

e pouco utilizadas, quadros com pouca compreensão ou visão incorreta sobre 

gestão de projetos, lições aprendidas não utilizadas em novos projetos e uso e 

trocas constantes de quaisquer métodos e ferramentas, o modelo Control Tower é 

sugerido. Nesse caso, o administrador do PMO dá a direção para os gestores de 

projetos. Este PMO também não tem autoridade e nem responsabilidade sobre os 

projetos, assumindo o papel de fomentar e desenvolver as melhores práticas. 

 

Por fim, nas organizações cujo negócio é desenvolver projetos e que necessitam 

estar permanentemente atentas às competências da equipe, a solução proposta é o 

Resource Pool. Ele tem a responsabilidade de selecionar e fornecer gestores de 

projetos com competências e alinhados com a sua metodologia de gestão de 

projetos adotada pela organização. Ainda assim, o PMO não tem a responsabilidade 
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perante o projeto, mas sim, a responsabilidade sobre a qualidade do trabalho 

realizado pelos gestores de projetos. 

 

2.4 Vantagens e desvantagens de implementar um escritório de projetos 

 

A implementação de um escritório de projetos promove vantagens e desvantagens 

para a organização. No entanto, verifica-se que, devido muitas empresas estarem 

acolhendo organizações deste tipo, sugere que as vantagens superam as 

desvantagens frente à implantação de um PMO (Patah, 2010). 

 

Patah (2010) descreve alguns benefícios de um PMO: a) reconhecimento global; b) 

melhoria da lucratividade; c)  times de projetos produtivos; d) melhoria 

organizacional; e) mudança da cultura em direção ao gerenciamento de projetos; f) 

profissionalismo na alocação do pessoal de gerenciamento de projetos; g) melhoria 

das previsões; e h) melhor uso das ferramentas e técnicas de gerenciamento de 

projetos. O autor revela que as vantagens advindas da implantação de um PMO são: 

a) melhor controle dos projetos; b) padronização dos parâmetros de medição e 

avaliação de projetos, em relação a tempo, atividades e custos; c) obtenção de 

dados de projetos atualizados; d) realização sistemática de planos de projetos; e) 

aumento da segurança no planeamento de projetos; e f) aumento da comunicação 

entre os grupos de projetos. 

 

O tamanho e a quantidade de projetos realizados por uma empresa revelam 

se o PMO é vantajoso ou não para ela. Para uma empresa com limitados projetos a 

implantação um PMO pode gerar muitos custos, tornando-se inviável levar adiante 

(Litke, 1995). Mas, por outro lado, uma empresa com significativo número de 

projetos, a implantação de um único PMO pode atrapalhar a comunicação frente um 

expressivo número de pessoas envolvidas. Para tanto, é conveniente implantar 

PMOs separados, distintos para cada divisão da organização, contudo, tendo as 

mesmas diretrizes básicas válidas para toda a empresa (Patah, 2010). Um escritório 

de projetos deve ser voltado para o planejamento dos setores estratégicos da 

organização. 

 



61 

 

2.5 O planejamento dos setores estratégicos 

 

A gestão de projetos industrial, para ser eficaz, requer que os setores da 

organização sejam devidamente estruturados. Dentre os setores estratégicos em 

uma organização tem-se o gerenciamento de projetos, mas, para que ele seja de 

fato estratético deve ser devidamente planejado. Isso porque o planejamento 

estratégico é o foco de atenção da administração das empresas, por buscar 

constantemente medidas positivas para enfrentar as possíveis dificuldades e 

aproveitar todas as oportunidades. “O diagnóstico estratégico é um enfoque 

sistemático á determinação das mudanças a serem feitas na estratégia e nas 

potencialidades internas da empresa para garantir êxito em seu ambiente futuro” 

(Ansoff & Mcdonnell, 1993, p.55) 

 

Em todos os segmentos, tal como na produção industrial, Alves et al. (2013) afirmam 

que o planejamento estratégico para escritórios de projetos fundamenta-se na 

análise organizacional. Ou seja, na analise das condições internas para permitir a 

avaliação dos pontos fortes e dos pontos fracos que a empresa possui. Os pontos 

fortes constituem as forças propulsoras da empresa que facilitam o alcance dos 

objetivos organizacionais, enquanto, os pontos fracos, nas limitações e forças 

restritivas que dificultam ou impedem o alcance daqueles objetivos. 

 

Por meio do planejamento estratégico, como apontam Alves et al. (2013), procuram 

formular as várias alternativas possíveis de estratégias ou de meios que a empresa 

pode adotar para melhor alcançar os objetivos organizacionais pretendidos, tendo 

em vista as suas condições internas e externas existentes. As alternativas 

estratégicas constituem os cursos de ações futuras que a empresa pode adotar para 

atingir seus objetivos. O planejamento deve especificar onde a empresa pretende 

chegar no futuro e como se propõe a fazê-lo a partir do presente. 

 

Em se tratando de escritório de gerenciamento de projeto (EGP), verifica-se a 

existência da diversidade de termos para caracterizá-los, como os citados por 

Medeiros et al. (2016): EGPs corporativos, EGPs empresariais, escritórios de 

gerenciamento de portfólio de projetos (EGPPs) e EGPs estratégicos. Estes últimos, 

diferem dos tradicionais, por desempenhar funções mais estratégicas como o 
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alinhamento estratégico dos projetos, a gestão de portfólio e a alocação de recursos. 

A concepção existente é que tais escritórios assessorem a alta administração, com 

informações significativas sobre projetos estratégicos (Medeiros et al., 2016).  

 

Existe uma convergência nos resultados obtidos sobre o papel do EGP estratégico 

em relação à coordenação de vários projetos e alocação de recursos, controle para 

o gerenciamento de portfólio e acompanhamento das informações, objetivando o 

melhor alinhamento estratégico dos projetos. Entende-se que EGPs estratégicos ou 

não podem ser temporários (sem resultados esperados ou não possuir apoio da alta 

gestão) e que eles devem migrar para um nível estratégico caso não sejam ou 

atuem diretamente vinculados à alta administração (Medeiros et al., 2016). 

 

No tocante ao processo de implantação observa-se a escasse de material 

bibliográfico com conteúdo explicando o processo de implantação de um EGP. No 

material existente tem-se Medeiros et al. (2016) que propuseram um processo para 

implantar um EGP estratégico em duas grandes etapas que são constituídas de 

diversas subetapas: 

. Planejamento: envolve a criação de declaração do escopo do EGP e suas 

metas; identificação dos serviços essenciais para alcançar as metas 

estabelecidas; definição de métricas para esses serviços; definir processos 

para a realização das atividades do EGP; definir procedimentos de 

governança e relacionamento com stakeholders; e estruturar a equipe do 

EGP. 

. Implantação: abrange a definição das funções-chaves a serem 

desempenhadas; criação do inventário com informações de cada projeto; 

definição das metodologias e normas de gerenciamento de projetos; 

construção de habilidades de avaliação e desenvolvimento do plano; e 

construção de um programa de gerenciamento de programas e portfólio 

(PPM). 

. Gerenciamento: evolve a condução da avaliação dos projetos; o 

estabelecimento de um modelo de monitoramento dos projetos; a revalidação 

dos projetos com a alta direção; e a avaliação da maturidade do EGP 

(Medeiros et al., 2016). 
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Medeiros et al. (2016) apresentam uma concepção mais simplificada: 

 

. Etapa 1 (decisão): referente à tomada de decisão de ter ou não a estrutura 

de EGP na organização. 

. Etapa 2 (pré-estruturação): trata da busca de informações e outras 

referências para consolidar melhor a estruturação do EGP. 

. Etapa 3 (estruturação): relacionada com a implantação em si do EGP. 

Contempla questões de definição estratégica do EGP, definição dos 

stakeholders, estruturação da equipe, formalização da estrutura, definição dos 

métodos e técnicas a serem trabalhadas e setorização. 

. Etapa 4 (execução e avaliação): trata da avaliação e do replanejamento do 

EGP com as ações que provocaram novas decisões e sua reconfiguração. 

. Etapa 5 (melhoria contínua): relacionada com a avaliação e a correção por 

meio de um processo contínuo de evolução do EGP.  

 

Nestes exemplos destaca-se a inexistência de um padrão de implantação de EGPs 

estratégicos. Contudo, existem similaridades, como a definição das funções a serem 

exercidas, estruturação da equipe e da necessidade de avaliação dos resultados da 

implantação (Medeiros et al., 2016). Seja qual for o modo de implantação de 

escritórios estratégicos, o importante é que este seja coerente com as metas e 

objetivos da empresa e da gestão de produção industrial, apresentando eficácia e 

resultados positivos.  

 

Estrategicamente, as organizações contemporâneas estão cercadas por um espaço 

turbulento, onde tudo muda contínua e constantemente, permeado de ações e 

práticas que se impõem como intempéries aos gestores, testando as habilidades e 

os comportamentos decisórios. Com essa incerteza, cada vez mais os 

administradores e as equipes consolidadas interagem, somando forças para 

implementar políticas de oferta de produtos inovadores, criativos, com alto valor 

agregado e com a finalidade de impor diante do mercado severamente competitivo 

(SILVA, 2017; ALVES, 2013). 

 

Igualmente, a pressão por serviços relevantes e compatíveis com a demanda do 

consumidor cada vez mais conectado à informação e a tendências leva à 
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necessidade de promover com racionalidade, planejamento, organização e controle 

intrínsecos aos processos organizacionais, atividades desempenhadas com 

qualidade. De fato, segundo Ferreira, Buosi e Gasparini (2016), a percepção de 

qualidade associada às organizações torna-se essencial para o estabelecimento de 

vantagem que seja competitiva o suficiente para a formalização da sua marca, ainda 

mais quando relacionada aos critérios de qualidade para a exportação de produtos 

diferenciados a partir de vantagens desse processo. 

 

A estratégia de destinar uma parcela de sua produção para o mercado interno e 

outra para o mercado externo permite que a empresa amplie a sua base/carteira de 

clientes, o que significa correr menos riscos, pois, quanto maior o número de 

mercados ela atingir, menos dependente será.  

 

A diversificação de mercado permite que a sazonalidade do produto seja eliminada, 

isto é, uma empresa que fabrica produtos voltados para o clima frio poderá produzi-

los o ano inteiro, porque terá diferentes mercados para vendê-los, e não dependerá 

somente das estações nacionais (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior [MDIC], 2012). 

 

Quando uma empresa começa a exportar a produção aumenta numérica e 

qualitativamente. Isso ocorre devido à redução da capacidade ociosa que é obtida 

por meio da revisão dos processos produtivos. Com o aumento da produção, 

naturalmente eleva-se a capacidade de negociação para a compra de matéria-prima. 

Com isso, o custo da fabricação das mercadorias tende a diminuir, tornando-as mais 

competitivas e aumentando a margem de lucro (MDIC, 2012). 

 

Outra vantagem perceptível é a melhoria da qualidade do produto. Esta também 

tende a aumentar, pois a empresa tem que adaptá-lo às exigências do mercado ao 

qual se destina, o que a obriga a aperfeiçoá-lo.  

 

Ao ingressarem no mercado externo, as empresas adquirem tecnologia, pois 
os países desenvolvidos exigem de fornecedores normas e procedimentos 
que, com o tempo, são internalizadas e passam a ser rotineiras e, assim, 
todos os seus negócios posteriores com o exterior, ou com o mercado interno 
serão feitos dentro dessas normas (Caetano, 2014, p. 3).  
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O papel do líder estratégico ainda é uma interrogação quando se menciona a teoria 

que o classifica, pois existem muitas confusões sobre o sujeito das práticas 

organizacionais.  Nesse sentido, o papel do líder é um elemento de análise por 

muitos estudiosos do tema e, ainda, conduz muitas discussões no mundo 

acadêmico. Motta (1991, p. 19) aduz que “a definição da função gerencial, apesar de 

muitas pesquisas e estudos diversos, permanece ainda um tanto e até mesmo 

misteriosa para muitos dos que tentam se aproximar de seu conteúdo”. 

 

Sobre o papel do líder Flick (2004) salienta que este é o de manter a ideologia da 

organização. Enfatiza que essa ideologia tem como objetivo maior atrelar valores 

universais ao ideal da empresa para que assim possa alcançar a maior produção 

com qualidade, tendo os menores custos possíveis. A empresa, por meio das ações 

do líder, procura formas de assegurar a prosperidade e a realização humana. Melo 

(1991) salienta que o líder, na maior parte das organizações, tem o papel de gestor 

da força de trabalho, sendo dele a responsabilidade de favorecer o alcance do 

trabalho. da quantidade e da qualidade. Para tanto, o líder precisa disponibilizar para 

a empresa a potencialidade humana. Ainda é de sua responsabilidade a 

manutenção da cooperação nas relações sociais.  

 

O papel do Líder ainda abrange o destino da produção e da operação da empresa. 

Todas as empresas têm objetivos e aqueles que são considerados grandes devem 

ser transformados pelo líder em específicos. É ele quem determina e movimenta os 

recursos e, ainda, controla a efetivação das atividades para conseguir alcançar os 

objetivos superiores (Flick, 2004). 

 

Existem vários estudos que tratam das competências necessárias para o 

densempenha das funções de um líder, dentre eles o de Flick (2004, p. XX), que 

salienta elas abrangem diversas atividades: prever, organizar, comandar, coordenar 

e controlar”. O autor ainda diz: “gerenciar não é privilégio exclusivo e nem encargo 

dos dirigentes da empresa, mais é uma função que se parte entre as funções da 

empresa”. Por outro lado, Gronroos, 2004) discorda que a função do íder seja 

reduzida a planejar, organizar, liderar e controlar, pois acredita que essas funções 

precisam sim ser desempenhadas, mas que não se deve ater somente a elas. Ele 
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precisa estimular, cuidar, informar, motivas e decidir, pois, estas ações, também são 

esperadas dele.  

 

Um líder precisa ter conhecimento de todas as funções que precisa desempenhar e 

deve ter conhecimento técnico de tudo que será necessário para desempenhar o 

cargo com eficácia. Além do conhecimento técnico sobre a empresa, um ele precisa 

entender o comportamento humano e as técnicas de gerenciamento. Esses 

conhecimentos são essenciais para um bom desempenho do cargo (Flick, 2004). 

 

Klemp (1999) concorda com Maximiano (2010), acrescenta que um bom líder deve 

ter conhecimento em toda sua área de atuação associada a boa visão sobre a 

operação dos negócios. Necessita conhecer os aspectos financeiros, técnicos e 

funcionais, por serem elementos indispensáveis para a eficiência das ações do líder.  

Para Flick (2004), dentre todos os conhecimentos, o mais importante é ter a visão 

abrangente da empresa.  

 

De acordo com Mintzberg (1973), o líder tem vários papéis dentro da empresa. O 

papel interpessoal existe como consequência direta da sua autoridade e da sua 

imagem ensejada pela posição hierárquica formal que possui e abrange as relações 

pessoais dentro e fora da empresa. O papel informacional o líder é visto como o 

centro da rede de informações, pelo fato de ter os contatos interpessoais inerenteà 

função exercida. Seu papel é decisório devido à autoridade formal e a sua situação 

privilegiada dentro da rede de comunicaçã. Dessa forma é imprescindível que ele 

discuta e tome decisões a respeito do caminho a ser trilhado pela organização.  

 

Conforme visto, os papéis do líder estão interligados, o fato de ter a autoridade, 

pertencer a uma rede de relações interpessoais e acesso a todas as informações 

dentro da empresa qualifica-o como peça essencial para a tomada de decisões, pois 

detém o conhecimento de todas as ações que oferecem o suporte para almejar e 

alcançar os objetivos da empresa. O líder é o elo entre os superiores e os 

funcionários.  
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3 Metodologia 

 

Com o objetivo de mapear as principais ferramentas e técnicas de gerenciamento de 

projetos e descrever como elas foram utilizadas pelos respectivos gerentes e os 

resusltados obtidos em termos de eficiência e produtividade, optou-se pelo método 

de estudo de caso. A estratégia a ser adotada na pesquisa é a qualitativa, com um 

estudo de caso em pesquisa exploratória, com técnica de análise documental.  

 

A escolha da pesquisa qualitativa se deve ao fato de se poderem usar 

simultaneamente, pelo menos, dois tipos de pesquisas, a pesquisa documental e o 

estudo de caso e, como nos relata Godoy (1995), um fenômeno pode ser mais bem 

compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado 

numa perspectiva integrada. O pesquisador deve ir a campo para captar o fenômeno 

em estudo a partir das perspectivas das pessoas nele envolvidas, no caso deste 

estudo, os projetos. 

 

Para realizar a análise nos 118 projetos selecionados, foi necessária fazer uma 

pesquisa documental, pois também traz uma grande contribuição para a pesquisa 

qualitativa, na medida em que representa uma forma inovadora de estudo. Os 

documentos são fontes importantes de dados para a análise do problema na medida 

em que representa prova inconteste dos fatos que serão analisados, e por isto, 

merecem uma atenção toda especial, por serem fontes naturais de informações e 

que se mantém no tempo.  

 

Em relação ao estudo de caso, a escolha se fez necessária, pois, de acordo com Gil 

(2010), como esforço de pesquisa, contribui para a compreensão que se tem dos 

fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos. Trata-se de um tipo de 

pesquisa normalmente utilizada por pesquisadores, por representar a estratégica 

preferidas quando são colocadas as questões do tipo “como” e “por que”, e quando 

o foco da pesquisa está baseado em fenômenos contemporâneos inseridos em 

algum contexto da vida real. 
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Nesse sentido, Yin (2005) salienta que a verdadeira essência de um estudo de caso 

é que ela procura esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões. Além disso, 

o autor completa: 

 

Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites 
entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Em outras palavras, 
você poderia utilizar o método de estudo de caso quando deliberadamente quisesse 
lidar com condições contextuais (Yin, 2005, p. 32). 

 

Bonoma (1985) afirma que um estudo de caso é o melhor método de se descrever 

uma determinada situação, podendo o caso ser desenvolvido para fins de pesquisa. 

É também considerado um conjunto de técnicas de pesquisa úteis que utiliza 

documentos pessoais e empresariais, permitindo a análise das questões 

relacionadas com os indivíduos que estão sendo estudados. Podem ser feitas coleta 

de dados históricos, dados sobre a vida do indivíduo ou da organização. Assim, o 

autor afirma que o estudo de caso não é uma técnica específica. Trata-se de um 

meio de organizar os dados ocasionais preservando o caráter unitário do objeto 

social estudado, considerando qualquer unidade social como um todo. 

 

Eisenhardt (1989) diz que o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que 

enfoca a compreensão da dinâmica presente dentro de uma única configuração. 

Estudos de caso normalmente combinam métodos de coleta de dados, como 

arquivos de entrevistas, questionários e observação. Uma primeira definição da 

pergunta de pesquisa, pelo menos em termos gerais, é importante na construção de 

teoria a partir de estudos de caso. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Esta pesquisa se caracteriza como documental, por serem os projetos da empresa 

em análise objetivo deste estudo, de modo a mapear as principais ferramentas, 

técnicas de gerenciamento de projetos e descrever como elas foram utilizadas pelos 

respectivos gerentes e os resultados obtidos em termos de produtividade. 
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3.2 Unidade de análise e observação / População e amostra 

 

A unidade de análise foi a planta da Empresa Alpha sediada em Betim-MG, Brasil, 

onde o pesquisador trabalha como gerente de projetos de tecnologia da informação. 

A Alpha é uma empresa privada de capital aberto, regulamentada pelas leis de 

Sarbanes Oxley para manter seus controles financeiros e governança na gestão de 

seus projetos, programas e portfolio. Ela conta com um escritório de gestão de 

projetos estratégicos, onde são utilizadas as metodologias do Project Management 

Institute (PMI) como referência do modelo de governança.  

 

3.3 Técnica de coleta de dados 

 

Os dados podem ser classificados como sendo de natureza primária e secundária. 

Os primeiros referem-se àqueles coletados pelo pesquisador, por meio de 

entrevistas ou observação do funcionamento dos sistemas produtivos considerados. 

Segundo Martins (2006), os secundários estão relacionados com informações 

coletadas em arquivos, bancos de dados, anuários estatísticos e relatórios, entre 

outros. No presente estudo, a coleta de dados foi feita diretamente pelo autor desta 

pesquisa na organização em estudo. 

 

3.4 Técnica de análise de dados 

 

No que diz respeito aos dados qualitativos produzidos neste estudo, optou-se pela 

técnica de análise de conteúdo, que é a expressão mais usada para representar o 

tratamento dos dados de uma pesquisa qualitativa. No entanto, a expressão significa 

mais do que um procedimento técnico, faz parte de uma histórica busca teórica e 

prática no campo das investigações sociais, como afirma Minayo (2006). 

 

A Figura 6 apresenta a síntese metodológica deste estudo. 
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Objetivos 
específicos 

Autores 
Técnica de coleta 

de dados 
Técnica de 

análise de dados 

Listar as principais 
ferramentas e 

técnicas de gestão de 
projetos utilizadas na 
Empresa Alpha pelos 
gerentes de projetos. 

Perrenoud e Thurler (2002), 
Barbosa (2003), 
Mattos (2009), 

Zabala e Arnau (2010). 

Análise Documental 
(projetos) 

Análise de Conteúdo 

Avaliar a eficiência 
produzida em tempo e 

custo dos projetos 
após a implantação 

do escritório de 
projetos em 
2012/2016 

 
Perrenoud e Thurler (2002), 

Barbosa (2003), 
Mattos (2009), 

Zabala e Arnau (2010). 

Análise Documental 
(projetos) 

Análise de Conteúdo 

Avaliar os benfícios 
em relação à linha 
base de custo e 

tempo, obtida no setor 
automobilístico em 

termos da maior 
produtividade do 

sistema existente em 
operação no período 

estudado. 

Perrenoud e Thurler (2002), 
Barbosa (2003), 
Mattos (2009), 

Zabala e Arnau (2010). 

Análise Documental 
(projetos) 

Análise de Conteúdo 

Figura 6 - Síntese da metodologia  
Fonte: Elaborada pelo autor 
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4 Mapeamento das principais ferramentas e técnicas de gerenciamento de 

projetos  

 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar os dados e resultados coletados em 

campo, realizada a partir de um levantamento documental de 118 projetos da 

empresa Alpha. A partir dos resultados obtidos, tornou-se possível mapear as 

principais ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos da organização em 

estudo. 

 

Para melhor compreensão dos resultados, os 118 projetos selecionados foram 

analisados considerando os seguintes aspectos: processos de negócios; principais 

benefícios estratégicos; ferramenta e técnica do gerenciamento de projetos; 

ferramentas mais utilizadas pela empresa; as menos usadas; e as áreas do 

conhecimento mais utilizadas. Com o intuito de facilitar esta análise, o capítulo foi 

dividido em partes distintas que são: análise geral dos projetos pesquisados; análise 

das ferramentas e técnicas utilizadas; e análise da eficiência de custo e tempo dos 

projetos. 

 

4.1 Análise geral dos projetos pesquisados 

 

A Alpha é uma empresa que preza pela elaboração de projetos para aumentar a 

eficácia da sua produção e produtividade e, para tanto, procura adotar as 

ferramentas e técnicas de gestão de projetos que mais atendem ás suas 

necessidades. A respeito de projetos, consta no Project Management Institute 

(PMBOK, 2013) que não é apenas o projeto em si a ser considerado como 

importante, mas, também, os indivíduos e as empresas que estão envolvidas, 

conforme ilustrado na Figura 7.  

 

Assim, é fundamental que a equipe saiba identificar tanto as necessidades como as 

expectativas das partes interessadas, de modo a possibilitar um gerenciamento 

adequando quanto aos requisitos para o sucesso do projeto. Cabe à equipe de 

gerenciamento de projetos gerir sua influência no que se refere às exigências para 

assegurar que tudo apresente resultados positivos. 
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Figura 7 - A relação entre as partes interessadas e projeto  
Fonte: Project Management Institute (2013). Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em 

Gerenciamentos de Projetos: Guia PMBOK. Pennsylvania: Four Campus Boulevard. 
 

Após verificada a importância das pessoas envolvidas no projeto, foi realizado um 

levantamento de informações relacionadas diretamente à Empresa Alpha que 

permitiram elaborar uma caracterização da amostra analisada. Neste caso, pode-se 

afirmar que foram analisados um total de 118 projetos, separados por ano, de modo 

a facilitar a análsie.  

 

Desta forma, os projetos gerenciados por diversas áreas de negócio foram 

analisados. Todos eles foram para a planta localizada em Betim/MG – Brasil. Do 

total de 118 projetos, 21 deles são considerados altamente estratégicos (R3) para a 

organização, quatro, que foram considerados como projetos de alto risco, 52, como 

médio risco e, 62, de baixo risco. 

 

Os 118 projetos analisados estavam divididos com as seguintes quantidades 

(Tabela 2): 
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Tabela 2 

Referência de ano e quantidade de projetos analisados 

Quantidade projetos Ano 

1 2012 

4 2013 

3 2014 

21 2015 

86 2016 

3 2017 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Sobre os projetos do ano de 2015, o número crescente em relação aos anos 

anteriores se deve ao aumento da maturidade da organização quanto a disciplina do 

gerenteciamento de projeto. E, no ano de 2017, nota-se uma queda significativa, 

devido a finalização dos projetos no referido ano serem previstas para o final do ano 

corrente. 

 

4.1.1 Projetos estratégicos 

 

Com os projetos em mãos, ao analisá-los, pode ser constatado que, do total de 118, 

21 deles podem ser considerados altamente estratégicos para a organização. O 

desenvolvimento de projetos estratégicos é fundamental para as empresas se 

manterem a frente da concorrência, pois, ao se buscar justificativa para esta 

afirmativa, tem-se os autores Montes e Almeida (2016) que explicam serem muitas 

as mudanças que a globalização tem forçado as empresas a passarem e, por isso, é 

preciso apostar nos projetos. Isto porque, em alguns casos, os gerentes de projetos 

podem falhar, principalmente quando o propósito do projeto nem sempre é o mesmo 

do cliente. No caso do cliente, geralmente o objetivo principal pode ser a data de 

início da operação do sistema, enquanto, para o gerente de projeto, é entregá-lo 

com antecedência, sempre objetivando a redução de custos e riscos.  

  

Os 21 projetos analisados demonstraram ser estratégicos para a organização. A 

respeito de estratégia, pode-se afirmar que toda empresa precisa pensar no seu 

futuro e, para tanto, ela deve ter estratégias formuladas e bem definidas. Estratégia 

é uma maneira de pensar no futuro e faz parte do processo decisório das 

organizações, fundamentada em um método formal na busca pelos resultados. Na 
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atualidade, o termo estratégia tem sido uma das palavras que mais tem sido usada 

nas organizações, recebendo grande abrangência na literatura. Além do exposto, 

Monteiro e Falsarella (2007) explicam que na área empresarial a estratégia surgiu 

para contribuir com os gestores, saindo do conhecimento da gestão para a gestão 

estratégica. A gestão estratégica é dotada de métodos, conteúdos e conceitos que 

têm conquistado espaço nas diversas áreas do conhecimento, seja acadêmico ou 

empresarial. 

 

No caso dos 21 projetos em análise, considerou-se como estratégicos para a 

Empresa Alpha, pois apresentam características voltadas para promover melhores 

condições de produção, qualidade e produtividade a partir de cada projeto, obtendo 

a melhoria do produto final. Além disso, estes projetos foram desenvolvidos por meio 

de um esforço conjunto entre todas as atividades e a pessoa envolvida. Por tais 

motivos pode-se afirmar que os projetos apresentam estratégia para a organização, 

uma vez que prima por aumentar constantemente a qualidade, usando ferramentas 

e técnicas de gerenciamento para produzir resultados que elevam a produtividade e 

eficiência no segmento da Empresa Alpha, ou seja, no setor automobilístico. 

 

A Figura 8 demonstra os principais benefícios estratégicos observados nos projetos 

analisados da Empresa Alpha: 

 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 

Reduzir a variação diária atual da ordem de produção de 45% para 15%. 
Reduzir os níveis de estoque da ALPHA e melhore os níveis de serviço da ALPHA para os 
revendedores que suportam um objetivo de 96% a 98% de preenchimento. 

A solução impediria uma grande quantidade de ativos fora da depreciação do período e o esforço 
manual precisaria corrigi-lo. 

Um conjunto de novas funcionalidades e melhorias do portal eSupplierConnect (eSC) foram 
identificados para melhorar a usabilidade do portal para os usuários do fornecedor da ALPHA. 
O Cartão de Informações do Fornecedor (SIC) é um novo aplicativo eSC que estará disponível para 
centralizar o armazenamento e a manutenção dos contatos dos fornecedores. É necessário 
implementar um conjunto de requisitos adicionais obrigatórios para cumprir as políticas de segurança 
e segurança da ALPHA.  

Aumento no controle de fraude de funcionários. Maior controle das atividades, redução de custos, 
tempo e falhas no resultado das análises. 

(Continua...) 
Figura 8 - Principais benefícios dos projetos da Empresa Alpha 
Fonte: Dados da pesquisa 
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 

Alinhamento Global das versões dos sistemas. 

Avaliação dos impactos de ODMs centralizada 

Melhor desempenho e disponibilidade de produtos e serviços da produção. 

Controlar, por projeto, os custos envolvidos na contratação de terceiros. 

Atualmente, a ALPHA possui sistemas e processos diferentes a nível regional / setorial. Uma vez que 
as diferenças do processo TCR são relativamente menores, outras empresas solicitaram amplos 
aprimoramentos e a necessidade de atualizar os sistemas ALPHA, a oportunidade de uma 
comunização foi analisada e identificada. 

Segurança e disponibilidade de dados. 

(Conclusão) 
Figura 8 - Principais benefícios dos projetos da Empresa Alpha 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Dentre os diversos benefícios evidenciados, pode-se apontar a redução da variação 

diária atual da ordem de produção de 45% para 15%, alinhamento global das 

versões dos sistemas, melhor visão em relação as tendências para o futuro 

planejamento de produtos, maior segurança e disponibilidade de dados, maior 

eficiência no controle dos gastos por parte dos profissionais, maior agilidade e 

acertividade na análise dos dados, redução do número de fraudes, otimização dos 

preços dos produtos, maximização da lucratividade atingindo o preço de equilíbrio e 

outros. 

 

Com base na análise realizada, compreende-se que esses 21 projetos considerados 

estratégicos para a organização foram assim avaliados porque identificaram-se os 

objetivos, as restrições e as premissas, tornando-os, assim, estratégias, uma vez 

que eles permitem reconhecer os recursos e caminhos que auxiliaram o gestor a 

alcançar os objetivos almejados por todos. Além disso, para ser estratégico, Alves et 

al. (2013) sinalizam que o gestor deve realizar uma revisão continua em cada projeto 

para que, ao término, a estratégia tenha sido claramente definida, de modo coerente 

e coeso. Isto porque, um projeto para ser estratégico precisa identificar com clareza 

os objetivos, metas, justificativas e toda a sua abrangência. 
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4.1.2 Projetos de alto risco, médio risco e baixo risco 

 

Do total dos 118 projetos analisados da Empresa Alpha, constatou-se que haviam 

quatro considerados de alto risco para organização, 52 com médio risco e 62 foram 

considerados como baixo risco. 

 

Segundo Valeriano (2005), o risco deve ser visto como uma estimativa em relação 

ao grau de incerteza acerca da realização de resultados futuros esperados, portanto, 

quanto maior o investimento, o grau de risco será mais elevado. Mas, para Santos 

(2002, p. 23), risco é “o grau de incerteza em relação à possibilidade de ocorrência 

de um determinado evento, o que, em caso afirmativo, redundará em prejuízos”. Ou 

seja, para uma empresa significa prejuízo, lucro menor, ou redução de ativos com 

contrapartida no patrimônio líquido. O risco e a incerteza têm em comum a 

probabilidade de que eventos incertos ocorram e que causem prejuízos às mais 

diversas entidades, em especial, os projetos. 

 

A respeito da definição de riscos do projeto, no Project Management Institute (2013), 

é feito por meio do gerenciamento de riscos, o qual é garantido a avaliação, 

planejamento, identificação, quantificação, monitoramento e controle das condições 

que surgirem e estiverem fora do que foi planejado para o ciclo de vida do projeto. 

Riscos em projetos é a área que lida com o planejamento do gerenciamento de 

riscos, a identificação, análise qualitativa, quantitativa, planejamento de respostas, 

monitoramento e controle dos riscos. 

 

Sobre os quatro projetos considerados de alto risco para Empresa Alpha, notou-se 

que eles são assim avaliados pelo fato deles terem causado um grande aumento no 

orçamento, não atenderam os cronogramas previamente estabelecidos e 

apresentarem problemas de desempenho. 

 

Contudo, não há necessidade de os gestores se sentirem desmotivados, pois, ao 

identificarem os riscos, eles poderão tomar decisões mais precisas em relação aos 

projetos e analisarem os investimentos os quais a Empresa Alpha precisa realizar. 

Assim, cabe aos gestores saber administrar os riscos e fazer deles um desafio e 

uma oportunidade. 
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Os projetos que apresentavam médio risco totalizaram 52, assim classificados 

devido ao fato de terem gerado algum aumento no custo, ainda que mínimo, terem 

interrompido o cronograma em alguma fase e ocasionou desvios de desempenho, 

como constatado. 

 

Também foram observados 62 projetos de baixo risco, sendo assim considerados 

porque não se verificou impacto algum em relação ao cronograma, custo 

ou desempenho.  

 

Entretanto, ainda que se tenha entre os 118 projetos alguns de alto risco, a partir da 

elaboração de uma estratégia de gestão de riscos eficiente, o gestor poderá 

controlar os riscos, maximizar os lucros e reduzir as despesas. 

 

4.2 As principais ferramentas e técnicas de gestão de projetos utilizadas na 

Empresa Alpha pelos gerentes de projetos 

 

Ao analisar os projetos, notou-se que as ferramentas e as técnicas de gestão 

adotadas pelos gestores foram diversos. Contudo, inicialmente, deve-se explicar 

quais são essas ferramentas e a importância no gerenciamento do projeto para o 

sucesso nos resultados, com base no Project Management Institute (2013). 

 

De acordo com a literatura, pode-se observar que, em conformidade com o Project 

Management Institute (2013), são dez as áreas de conhecimento, sendo elas a 

integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, 

riscos, aquisições e partes interessadas. Valeriano (2005) salienta que, para cada 

uma dessas áreas, o PMBOK faz a descrição das boas práticas e fornece toda a 

documentação fundamental, demonstrando os processos de entrada, as ferramentas 

e técnicas que são essenciais que servirão para ajudar na documentação de cada 

área de conhecimento, além das saídas que forem geradas. 

 

A partir da análise dos projetos em relação as ferramentas, constatou-se que os 

gestores usaram todas elas, segundo as normas PMBOK. Valeriano (2005) ensina 

que a ferramenta integração é a área de conhecimento que fornece aos envolvidos 

no projeto todos os processos fundamentais que garantem que os dados sejam 
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gerenciados de forma adequada. No caso do estudo realizado, pode-se verificar na 

Figura 8 que as técnicas de gestão de projetos utilizadas na Empresa Alpha pelos 

gerentes de projetos foram reuniões, opinião especializada, técnicas analíticas, 

técnicas de facilitação. Dessas técnicas, 94% foram reuniões e, em menor uso, as 

técnicas de facilitação em 8% dos projetos. 

 

Segundo o Project Management Institute (2013), o escopo é a ferramenta referente 

ao planejamento, definição, criação, verificação e controle. Nos projetos analisados 

da Empresa Alpha, constatou-se que as técnicas aplicadas foram decomposição, 

diagramas de contexto, grupos de discussão, inspeção, técnicas de criatividade em 

grupo, técnicas de tomada de decisão em grupo, oficinas facilitadas, geração de 

alternativas, Benchmarking, questionários e pesquisas, análise de produto, 

entrevistas e protótipos. Destas técnicas, a que teve maior uso foi a decomposição 

em 74% dos projetos e protótipos em apenas 3%. 

 

A ferramenta denominada tempo, segundo o Project Management Institute  (2013), 

refere-se às atividades de sequenciamento, envolvendo ainda a estimativa de 

recursos, tempo da atividade, duração para o desenvolvimento do cronograma e o 

controle do cronograma. Nos projetos analisados foram utilizados como técnicas, o 

software de gerenciamento de projetos, ferramenta de cronograma, análise de 

alternativas, estimativa "bottom-up", técnicas de criação de modelos, método do 

caminho crítico, análise de rede do cronograma, estimativa paramétrica, estimativa 

análoga e estimativas de três pontos. Também se constatou terem sido usadas 

como técnicas, determinação de dependência, técnicas de otimização de recursos, 

análise de reservas, compressão de cronograma, planejamento em ondas 

sucessivas, método da corrente crítica, método do diagrama de precedência (MDP), 

técnicas de desenvolvimento de modelos, antecipações e esperas.  

 

Com base no exposto, nota-se que foram várias as técnicas de gestão de projetos 

utilizadas na Empresa Alpha pelos gerentes de projetos, contudo, a mais expressiva, 

ou seja, a mais importante foi o software de gerenciamento de projetos constante em 

92% deles. O de menor uso foi a técnica de antecipações e esperas em 3%.  
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Sobre os custos, Medeiros et al. (2016) explicam ser uma ferramenta em projetos da 

área de conhecimento do guia PMBOK que envolve a estimativa de custos e seu 

controle. Na Empresa Alpha, os projetos analisados permitiram evidenciar que as 

técnicas adotadas pelos gestores de projetos foram a análise de desempenho, a 

análise de proposta de fornecedor, a agregação de custos, as relações históricas, o 

custo da qualidade (CDQ), a reconciliação dos limites de recursos financeiros, o 

gerenciamento do valor agregado e o índice de desempenho para término (IDPT). 

Entretanto, observou-se que a técnica mais usada, mostrando maior expressividade 

e importância nessa área do conhecimento foi a análise de desempenho em 94% 

dos projetos. Por outro lado, o de menor expressividade apontado nos projetos foi 

11% para o IDPT. 

 

Conforme verificado na literatura, Rad e Levin (2003) explicaram que a qualidade é a 

área de conhecimento do PMBOK que lida com o planejamento e garantia da 

qualidade, bem como o seu controle. Considerando a importância dessa ferramenta 

na gestão de projetos, foi observado que na Empresa Alpha, as técnicas de 

qualidade adotadas pelos gestores de projetos são a análise de custo-benefício, a 

análise de processos, a análise das solicitações de mudança aprovadas, as 

ferramentas adicionais de planejamento da qualidade, as auditorias de qualidade, o 

custo da qualidade, as ferramentas de gerenciamento de controle da qualidade, a 

amostragem estatística e o projeto de experimentos. Dentre essas técnicas, 81% foi 

referente a análise de custo-benefício, enquanto o projeto de experimentos foi 

utilizado em 6% dos projetos estudados. 

 

O Recursos Humanos no PMBOK, envolve o planejamento, de modo a contratar ou 

mobilizar a equipe do projeto que, segundo Valeriano (2005), além de desenvolver a 

equipe do projeto e gerenciá-la por meio de técnicas estratégias para o alcance do 

sucesso do projeto. Assim, em relação as técnicas adotas pelos gestores de projetos 

na Empresa Alpha constatou-se que elas são diversas, tais como a contratação, as 

atividades de construção de equipe, a análise de decisão multicritérios, as equipes 

virtuais, a pré-designação, a negociação, os organogramas e as descrições de 

cargos, o treinamento, o gerenciamento de conflitos, o agrupamento, as 

observações e as conversas, o reconhecimento e as recompensas, as rede de 

relacionamentos e as ferramentas de avaliação de pessoal. Contudo, a técnica mais 
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usada nesta área do conhecimento foi, em 77%, a contratação, contrapondo a 3% 

da avaliação de pessoal. 

 

Sobre comunicações, Valeriano (2005) enfatiza ser por meio desta área de 

conhecimento que é realizado todo o planejamento das comunicações, distribuição e 

disseminação dos dados e informações, execução de relatório de desempenho e 

gerenciamento das partes interessadas no projeto. Para tanto, os gestores de 

projetos da Empresa Alpha, utilizaram como técnicas as tecnologias das 

comunicações, a análise de requisitos das comunicações e os relatórios de 

desempenho. Destes, o mais usado foi as tecnologias das comunicações em 95% e, 

em menor uso, os relatórios de desempenho em 31%. 

 

A respeito dos riscos, na literatura Rad e Levin (2003) explicam ser a área de 

conhecimento do PMBOK que lida com o planejamento do gerenciamento de riscos, 

a identificação, a análise qualitativa, a análise quantitativa, o planejamento de 

respostas, o monitoramento e o controle dos riscos. Assim, foram adotadas algumas 

técnicas pelos gestores, que consideraram relevantes, tais como a análise de 

premissas, a matriz de probabilidade e o impacto, as técnicas de coleta e a 

apresentação de dados, a categorização dos riscos, a avaliação da urgência dos 

riscos, as auditorias de riscos, a técnica de coleta de informações, a análise de listas 

de verificação, a análise de variação e as tendências, as estratégias para riscos 

negativos ou ameaças, a reavaliação dos riscos, as estratégias para riscos positivos 

ou oportunidades, a medição de desempenho técnico, a avaliação de probabilidade 

e impacto dos riscos, a avaliação de qualidade dos dados sobre riscos, a análise de 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT) e as estratégias de respostas 

de contingência. Notadamente, muitas foram as técnicas usadas nessa área do 

conhecimento. Contudo, a análise de premissas foi a mais utilizada em 88% dos 

projetos. Em contrapartida, notou-se que a estratégias de respostas de contingência 

foi aplicada em 11% dos projetos.  

 

A nona área de conhecimento do guia PMBOK é aquisições. Nela, são realizados os 

planejamentos de compras, aquisições, contratações, busca por respostas de 

fornecedores, escolha de fornecedores, gestão e encerramento de contrato. Na 

organização em estudo, as principais ferramentas e técnicas de gestão de projetos 
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utilizadas pelos gerentes de projetos foram os sistemas de pagamento (86%), as 

inspeções e auditorias, as técnicas de avaliação de propostas, as auditorias de 

aquisições, as estimativas independentes, a publicidade, a administração de 

reivindicações, a pesquisa de mercado e a análise de fazer ou comprar (3%).  

 

O décimo documento é dedicado as partes interessadas que, de acordo com 

Valeriano (2005), tem a finalidade de controlar o seu envolvimento no projeto, ou 

seja, os Stakeholders. Neste caso, a técnica utilizada nessa área do conhecimento 

foi em 42% a análise das partes interessadas. 

 

Todas as informações acima citadas e apresentadas a respeito das principais 

ferramentas e técnicas usadas pelos gestores de projetos da Empresa Alpha podem 

ser melhor visualizadas na Tabela 3, onde são mostradas a quantidade de projetos 

(em número e porcentagem) que utilizaram cada ferramenta e técnica do 

gerenciamento de projetos. 

 

Tabela 3  

As 10 ferramentas e técnicas mais usadas pelos gerentes de projetos da Empresa 

Alpha 

ÁREA DE CONHECIMENTO TÉCNICAS E FERRAMENTAS  
TOTAL 

PROJETOS  
% 

GERENCIAMENTO DAS 
COMUNICAÇÕES 

Tecnologias das comunicações 112 95% 

GERENCIAMENTO DA 
INTEGRAÇÃO 

Reuniões 111 94% 

GERENCIAMENTO DE CUSTOS Análise de desempenho 111 94% 

GERENCIAMENTO DE TEMPO Software de gerenciamento de projetos 108 92% 

GERENCIAMENTO DE TEMPO Ferramenta de cronograma 105 89% 

GERENCIAMENTO DE RISCOS Análise de premissas 104 88% 

GERENCIAMENTO DE 
AQUISIÇÕES 

Sistemas de pagamento 101 86% 

GERENCIAMENTO DE 
QUALIDADE 

Análise de custo-benefício 95 81% 

GERENCIAMENTO DE 
AQUISIÇÕES 

Inspeções e auditorias 94 80% 

GERENCIAMENTO DE CUSTOS Análise de proposta de fornecedor 93 79% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
De um modo geral, ao analisar a quantidade de ferramentas e técnicas utilizadas por 

cada área de conhecimento, é possível mostrar que em gerenciamento da 

integração foram usados quatro tipos de técnicas diferentes; gerenciamento das 

comunicações, usou três; gerenciamento de aquisições, utilizou nove; 
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gerenciamento de custos, oito; gerenciamento de qualidade, nove; gerenciamento 

de RH, 14; gerenciamento de riscos, 17; gerenciamento de tempo, 19; 

gerenciamento do escopo, 13; e gerenciamento dos stakeholders, usou uma técnica 

no projeto. 

 

Conforme visto anteriormente, muitas foram as ferramentas e as técnicas usadas 

pelos gestores de projetos da Empresa Alpha ao longo do seu desenvolvimento e 

implantação. Porém, algumas delas devem receber destaque por terem sido as mais 

utilizadas, sendo elas as tecnologias das comunicações, as reuniões, a análise de 

desempenho, o software de gerenciamento de projetos, a ferramenta de 

cronograma, a análise de premissas, o sistema de pagamento, a análise de custo-

benefício e a análise de proposta de fornecedor, como ficou ilustrado na Tabela 3. 

 

Além das ferramentas e técnicas mais usadas pelos gestores de projetos, também 

foram apontadas aquelas com menor quanatidade e frequência de uso, tais como a 

análise de fazer ou comprar, a ferramentas de avaliação de pessoal, as 

antecipações e esperas, os protótipos, a amostragem estatística, o projeto de 

experimentos, o reconhecimento e as recompensas, a rede de relacionamentos, o 

método da corrente crítica e o método do diagrama de precedência (MDP) (Tabela 

4). 

 
Tabela 4 

As 10 ferramentas menos utilizadas 

ÁREA DE CONHECIMENTO 
TÉCNICAS E 

FERRAMENTAS  
TOTAL 

PROJETOS 
% 

GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES Análise de fazer ou comprar 4 3% 

GERENCIAMENTO DE RH 
Ferramentas de avaliação de 

pessoal 
4 3% 

GERENCIAMENTO DE TEMPO Antecipações e esperas 4 3% 

GERENCIAMENTO DO ESCOPO Protótipos 4 3% 

GERENCIAMENTO DE QUALIDADE Amostragem estatística 7 6% 

GERENCIAMENTO DE QUALIDADE Projeto de experimentos 7 6% 

GERENCIAMENTO DE RH 
Reconhecimento e 

recompensas 
7 6% 

GERENCIAMENTO DE RH Rede de relacionamentos 7 6% 

GERENCIAMENTO DE TEMPO Método da corrente crítica 7 6% 

GERENCIAMENTO DE TEMPO 
Método do diagrama de 

precedência (MDP) 
7 6% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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A partir dos documentos analisados, nota-se que as ferramentas e técnicas de 

gerenciamento de projetos utilizadas variaram bastante, pois, cada gestor, ou cada 

projeto foi desenvolvido conforme cada necessidade e objetivo concreto, 

demandando ferramentas e técnicas específicas para cada um. Com o intuito de 

filtrar melhor os resultados alcançados, pode-se apontar que as áreas do 

conhecimento do PMBOK que mais utilizaram ferramentas e técnicas na elaboração 

dos projetos são a de comunicações, da integração, custo, tempo e risco, conforme 

ilustrado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 

As cinco áreas de conhecimentos do PMBOK que mais utiliza ferramentas nos 

projetos 

ÁREA DE CONHECIMENTO 
TOTAL PROJETOS USAM A 

FERRAMENTA/TÉCNICA 
% 

GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 112 95% 

GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO 111 94% 

GERENCIAMENTO DE CUSTOS 111 94% 

GERENCIAMENTO DE TEMPO 108 92% 

GERENCIAMENTO DE RISCOS 104 88% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Notadamente, se for considerado cada ferramenta e ténica apresentada neste 

estudo, com base nos projetos da Empresa Alpha analisados, pode-se evidenciar 

que elas poderão contribuir de forma significativa no aumento de produtividade e 

eficiência no setor automobilístico, visto ser esse o segmento da organização em 

estudo. 

 

4.3 Análise da eficiência do gerenciamento de custo e tempo dos projetos 

 

Na pesquisa realizada, com base no levantamento dos 118 projetos, foi possível 

observar as variações relativas às áreas do gerenciamento de tempo e 

gerenciamento de custo. Esta análise obteve, conforme demonstrado nas tabelas 

que se seguem, a variação mais alta em relação ao tempo. Ou seja, em qual a 

porcentagem “mais tarde” foi entregue o projeto que mais atrasou. A variação mais 
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baixa, ou seja, em qual a porcentagem “mais cedo” foi entregue o projeto que mais 

se adiantou.  

 

Com relação ao custo também foi possível identificar a variação mais alta. Ou seja, 

quanto a mais foi gasto em termos de custo do que era previsto na linha base do 

projeto. E a variação mais baixa, ou seja, quanto a menos foi gasto do que era 

previsto na linha base do projeto. 

 

Para ambas disciplinas do gerenciamento de projetos, custo e tempo, também foi 

possivel identificar a média de variação entre os 118 projetos analisados (Tabela 6). 

 

Tabela 6 

As variações relativas ao gerenciamento de custos dos projetos 

VARIAÇÕES % 

MAIOR VARIAÇÃO NO GERENCIAMENTO DE CUSTO + 64% 

MENOR VARIAÇÃO NO GERENCIAMENTO DE CUSTO - 7% 

MÉDIA DE VARIAÇÃO NO GERENCIAMENTO DE CUSTOS + 18,5% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

É possível observar na Tabela 6 que o projeto onde ocorreu a maior variação ao 

custo foi de 64%. Ou seja, este projeto teve seu custo efetivo de gerenciamento e 

implantação quase duas vezes maior do que era previsto. Também é possivel 

observar que o projeto que teve seu custo efetivo menor do que previsto foi somente 

de 7%. Observa-se também que a média de variação de custo somando todos os 

118 projetos analisados foi de 18,5%. Ou seja, no geral, os projetos tiveram seus 

custos realizados maior do que o planejado. 

 

A Tabela 7 apresenta as variações relativas ao gerenciamento de tempo dos 

projetos. 

 

Tabela 7 

As variações relativas ao gerenciamento de tempo dos projetos 

VARIAÇÕES % 

MAIOR VARIAÇÃO NO GERENCIAMENTO DE TEMPO + 71% 

MENOR VARIAÇÃO NO GERENCIAMENTO DE TEMPO - 4% 

MÉDIA DE VARIAÇÃO NO GERENCIAMENTO DE TEMPO + 17,8% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A Tabela 7 demonstra que o projeto onde houve a maior variação do tempo teve um 

total de 71%. Ou seja, este projeto foi entregue praticamente com o dobro do tempo 

previsto. O projeto que teve a menor variação, de apenas de 4%, teve sua 

implantação antecipada. É possivel observar também a média da variação de tempo 

de implantação dos projetos. E, de acordo com a análise dos 118 projetos, na média 

houve atraso de 17,8%. Baseado neste dado, pode-se considerar que a maior 

variação de 71% foi um ponto fora da curva do desvio padrão.   

 

Com base nestes dados é possível observar, conforme mencionado por Vargas 

(2004) e Coutinho (2009), que grande parte dos projetos falham, não alcançam os 

objetivos dentro dos prazos e custos e, assim, não atendem requisitos e indicadores 

de qualidade. Portanto, infere-se de que há indicios que estes projetos tiveram seus 

índices de qualidade afetados negativamente pela alta variação percebida na 

análise. Contudo, não é possível confirmar esta análise, devido a falta de equidade 

entre os parâmentros de qualidade praticados em cada projeto. 

 

4.4 Processo de decisão estratégica nos projetos da empresa Alpha 

 

A cada dia os processos decisórios e estratégicos tem sido destaque nos estudos 

que envolvem as empresas (Flick, 2004), sendo também observado na empresa 

Alpha, com a implantação do seu escritório de projeto. Isso ocorre por causa das 

rápidas transformações no ambiente social, econômico e legal, reforçando a 

necessidade de estudos sobre as tomadas de decisões, passando a ser 

imprescindível diante de tantas modificações antes, durante e após a implantação de 

projetos. Flick (2004) e Gronroos, 2004) salientam que as modificações céleres que 

vêm acontecendo no mundo dos negócios na atualidade sugerem com a procura de 

maior proatividade nas pessoas responsáveis pela tomada de decisão dentro das 

empresas, nos projetos e na constante eficiência nos processos de gestão.  

 

Um processo decisório envolve no mínimo cinco itens indispensáveis: informação, 

problema, gestor, organização e alternativas para a solução. Nesse contexto Flick 

(2004) aduz que a decisão pode ser determinada de forma individual (gestor) e 

organizacional (empresa). No que tange o aspecto organizacional na empresa 

Alpha, as decisões sãoe alcançadas como programadas. Neste caso, o processo é 
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determinado pela certeza, englobando o ambiente e as alternativas existentes 

aquela não programadas, e que são entendidas pelo autor como marcadas “pelo 

ambiente inconstante das organizações, insegurança quanto à potência da decisão, 

carência de muitas opções; exemplo típico é o das corporações da internet” (Flick, 

2004, p. XX). Porém, ressalta-se que as decisões não programadas são as mais 

requisitadas no mercado atualmente, devido a alta competitividade.  

 

Esses processos decisórios são vistos como sendo o cérebro e o sistema nervoso 

de uma empresa, pois a decisão está presente em todas as ações da empresa, em 

todas as áreas funcionais e nos recursos humanos. Este fato tem levado a análises 

por diferentes escolas de estratégia no decorrer do tempo, passando a ser tema de 

várias teorias organizacionais (Eisenhardt & Zbaracki, 1992).  

 

Neste contexto, Flick (2004) salienta que existem elementos comuns que compõem 

a decisão:  

 

São eles: o tomador de decisão, os objetivos, as preferências, a estratégia, a 
situação e o resultado. O tomador de decisão é o agente que fará a escolha 
ou a opção entre várias alternativas de ação. Os objetivos são formados pelas 
aspirações que o tomador de decisão deseja conseguir com suas ações. As 
preferências são os critérios que o tomador de decisão utiliza para fazer a 
escolha. A estratégia é o caminho que o decisor opta para alcançar o objetivo. 
A situação concebe os aspectos ambientais que abrangem o decisor e, por 
fim, o resultado é a decorrência de uma dada estratégia. 

 

Neste cenário, Oliveira (2007) explica que a tomada de decisão na gestão de 

projetos é o convertimento das informações ponderadas em ação. Contudo, existe 

na tomada de decisões um desafio, pois um erro pode ocasionar uma grande perda 

financeira na empresa. Assim, os administradores necessitam buscar informações 

que demonstrem com segurança a verdadeira condição da empresa. Somente 

dessa forma o processo decisório pode conseguir os resultados desejados. Nota- se 

que as decisões precisam ser tomadas de maneira ágil e correta, pois a organização 

necessita delas para seu desempenho, sendo dependente da qualidade do 

gerenciamento que, muitas vezes, é a pessoa principal que toma as decisões por 

manter um contato direto com as informações da empresa.  
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Entende-se a tomada de decisão como uma ação e um processo continuado na 

empresa Alpha, pois em todas as ações entrará o processo decisório como peça 

chave para a resolução de problemas (Ensslin, Montibeller & Noronha, 2001). Por 

sua vez, Vergara (1993, p. XX), salienta que “no processo decisório a informação 

assume capital relevância, na medida em que, se adequada, diminui a incerteza 

provocada pelo ambiente”. 

 

A importância de se ter um bom gerenciamento de projetos na empresa Alpha, se dá 

pelo fato de que todas as escolhas são influenciadas pelas características 

estruturais do decisor, além de ser essencial o conhecimento em todos os aspectos. 

Pereira e Gronroos, 2004) revelam que além destes fatos, um líder para a tomada 

de decisões precisa ter inteligência, perspicácia, motivação e saúde, pois isso 

compreende as características estruturais. A teoria menciona que a tomada de 

decisão explica que os líders naturais fazem escolhas sólidas, tendo em vista elevar 

ao máximo dentro das restrições mencionadas (Robbins & Decenzo, 2004).  

 

As capacidades gerencias é um assunto, amplamente debatido na literatura, sendo 

assim, Mintzberg (1973, como citado em Maximiano, 1995) afiança que a tomada de 

decisão no que tange a categoria de insegurança, compõe- se em uma das aptidões 

mais importantes para um líder. Dessa forma, o tomador de decisão da empresa 

Alpha assumi um papel fundamental na organização, porque o processo decisório 

necessita levar a organização à otimização de seus recursos, redução dos custos, 

elevação de desempenho e ganhos de resultados. Neste contexto, entende-se que 

para se obter bons resultados no processo decisório, é essencial a qualidade da 

decisão, pois isso afetará futuramente a organização.  

 

De acordo com Maximiano (1995), o gestor precisa ter uma racionalidade muito 

grande na tomada de decisões, porém esta racionalidade deve estar em 

alinhamento com as informações conseguidas no diagnóstico do problema, sendo 

necessário ainda observar com cuidado e ponderação as opções existentes, para 

impedir que hajam problema posteriores e maiores.  

 

Assim, pode-se dizer que é imprescindível que a capacidade de compreensão e 

escolha do líder do projeto na empresa Alpha seja objetiva, pois existe a 
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necessidade da decisão racional, perante o atual panorama de insegurança que 

paira sobre as organizações, devido a alta competitividade.  

 

Para a maior parte dos autores da literatura, um bom líder que toma decisões com 

qualidade, precisa ser perfeitamente racional e totalmente prático e lógico. É 

fundamental que ele resolva o problema com muito cuidado e trace uma meta aberta 

para todos, especificando para cada setor a maneira de manter a qualidade do 

gerenciamento de projetos da empresa Alpha. 

 

4.5 Inovações tecnológicas para o controle de qualidade no gerenciamento de 

projetos  

 

A utilização da palavra “tecnologia” vem sendo ampliada para muitas áreas do 

conhecimento e, principalmente, na empresa Alpha, alterando, muitas vezes, seu 

significado, distanciando-se da conceituação tradicional. Assim, seria oportuno 

caracterizar o significado da palavra “tecnologia” que foi utilizado nesta pesquisa. Os 

conceitos envolvendo desenvolvimento de produtos, da mesma forma como 

abordaram Wheelwright e Clark (1992) e Utterback (1994), devem ser diferenciados 

do conceito de inovação tecnológica. 

 

O sistema da empresa Alpha contém equipamentos, programas de suporte, 

pessoas, processos, organização e finalidade de propósito. Assim, o produto é o 

artefato da tecnologia que pode ser um equipamento, programa, processo, ou 

sistema, o qual, por sua vez, pode ser parte do meio ou sistema contendo outra 

tecnologia. 

 

De acordo com o entendimento de Saenz (2012), na gestão tecnológica são 

incluídas atividades de estratégia, planejamento, regulação, controle e avaliação, 

bem como características de atitudes e conduta dos recursos humanos que tem 

envolvência com os fluxos informativos requeridos. 

A inovação em produtos/tecnologia passa a ser a função de aspectos internos e 

externos à empresa Alpha, dentro de um ambiente externo dinâmico e de 

transformações. Internos, no que se refere a uma forma organizacional que permita 

comunicação contínua entre níveis da organização, incluindo os aspectos de 
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planejamento estratégico, de aprendizagem, de geração de conhecimentos e de 

competência. Externos, quanto ao seu relacionamento com o mercado e meio 

ambiente, aí incluídos os consumidores, fornecedores, concorrentes e a análise 

constante da evolução tecnológica e do mercado, segundo posicionamento de 

Estevez (2017). As empresas que ainda não se adaptaram a essa nova forma de 

gestão têm uma dupla missão dentro dessa complexidade de reformulação 

organizacional, envolvendo simultaneamente a gestão da qualidade e a gestão da 

tecnologia, como fatores de competitividade e sobrevivência no mercado. 

 

As pequenas e médias empresas podem ser consideradas como fundamentais para 

a atividade econômica e representam um instrumento de geração de empregos e de 

inovação, quando bem gerenciadas. Entretanto, as oportunidades de negócios para 

essas empresas, em um mercado globalizado, estão limitadas por uma variedade de 

fatores, entre eles, as dificuldades de acesso à informação e integração naquele 

mercado, além da limitada capacidade de gestão da tecnologia para geração de 

novas tecnologias de produtos/processos que resultem na produção comercial com 

o maior nível de sucesso (Estevez, 2017). 

 

As empresas têm motivado o interesse governamental em países desenvolvidos e 

em desenvolvimento, no que se refere ao fator emprego dentro do processo de 

globalização, diretamente relacionado à manutenção e expansão de seus mercados 

e, também, na função dos níveis de competitividade nos campos da gestão da 

qualidade e da gestão da tecnologia de produtos/processos. As modificações 

ocasionadas nos processos de desenvolvimento, e suas consequências na 

democracia e cidadania, convergem para uma sociedade caracterizada pela 

importância crescente dos recursos tecnológicos e pelo avanço das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) com impacto nas relações sociais, empresariais e 

nas instituições. É a denominada Sociedade da Informação e do Conhecimento que 

cogita uma capacidade constante de inovação (Manzoni, 2016). 

 

As tecnologias, inclusive dentro da empresa Alpha, agilizaram e tornaram menos 

palpável o conteúdo da comunicação, por meio da digitalização e da comunicação 

em redes para a captação, transmissão e distribuição das informações, que podem 

assumir a forma de texto, imagem estática, vídeo ou som. Considera-se que o 
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advento destas novas tecnologias e a forma como foram utilizadas por governos, 

empresas, indivíduos e setores sociais possibilitaram o surgimento da Sociedade da 

Informação. Assim, a competitividade, principalmente em empresas mecânicas, que 

vem sendo requerida tem exigido um processo de gestão ágil e inteligente, no qual a 

gestão da informação é crucial para a sua sobrevivência.  

 

4.6 Controle da qualidade no gerenciamento de projetos  

 

O controle de qualidade no gerenciamento de projetos e, também, a gestão da 

qualidade total ou Total Quality Management (TQM) são outros conceitos teóricos 

que estão fazendo parte da rotina das empresas, como um reflexo significativo de 

exigências e pressões organizacionais e do mercado de consumo que, cada vez 

mais, orientam aspectos da qualidade dos bens e serviços. 

 

O controle de qualidade no gerenciamento de projetos é uma medida adotada por 

organizações de diferentes segmentos, os modelos de gestão e a complexidade 

para definir consideravelmente os padrões em procedimentos, em políticas e 

mecanismos estratégicos, de uma forma uniforme. É, pois, os procedimentos do 

controle de qualidade e estratégias, um sistema que considera o grau de satisfação 

do consumidor, acionistas, funcionários, fornecedores e sociedade, como um todo 

(Cordeiro, 2017; Grejo et al., 2015). 

 

As propriedades de produtos, serviços, atendimentos ou ações são testadas, para a 

certificação de um padrão de qualidade de tal corporação. A certificação é fruto da 

consciência dos novos modelos de gerenciamento de projetos e incutindo nos 

gestores, uma mentalidade pautada em assertividade, em diversidade e efetividade. 

Além do controle de qualidade no gerenciamento de projetos na empresa Alpha, que 

é uma função imprescindível para a manutenção das atividades desempenhadas, 

existem, também, vários órgãos que regulamentam padrões e especificações 

técnicas (Carvalho; Paladini, 2013). 

 

Cada país possui a sua legislação sobre o assunto e o não cumprimento da lei pode 

render sanções. O controle de qualidade total é um novo modelo gerencial centrado 
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no controle do processo, tendo como meta a satisfação das necessidades das 

pessoas. 

 

Segundo Silva (2011), a participação das pessoas e dos colaboradores não é 

conseguida por uma exortação, mas por educação e treinamento na prática do 

controle da qualidade. O controle da qualidade no gerenciamento de projetos é 

abordado com três objetivos: 

 

. planejar a qualidade desejada pelos clientes; 

. manter a qualidade de entrega; e 

. melhorar a qualidade do gerenciamento. 

 

Ao mesmo tempo, essa mentalidade também sucinta o estabelecimento de metas 

pode provir de várias fontes: 

 

. das necessidades de seus clientes; 

. do planejamento estratégico geral da empresa; e 

. da visão estratégica do próprio gerente de projetos. 

 

A preocupação com a qualidade dos projetos oferecidos aos clientes não se trata de 

algo recente. A evolução do conceito da qualidade no século XX teve quatro 

estágios marcantes: 1) a inspeção do produto entregue pelo projeto, 2) o controle do 

produto, 3) o controle de processo de gerenciamento e os sistemas de garantia da 

qualidade, 4) a gestão da qualidade total. Também, segundo Silva (2011), nos anos 

1950, a qualidade de um produto era sinônimo de perfeição técnica.  

 

Percebe-se na empresa Alpha, um intenso movimento em busca da qualidade. As 

empresas precisam produzir produtos de qualidade, mas não mais como uma 

estratégia de destaque no mercado ou como uma condição de preexistência. As 

organizações então buscam um diferencial competitivo, com estratégias próprias 

para atingir suas metas, com processo mais enxutos, ecologicamente corretos, com 

fábricas mais produtivas e produtos mais rentáveis (OLIVEIRA, 2007). 
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Em um contexto geral a qualidade no gerenciamento de projeto sempre fez parte 

intrinsicamente de todos os produtos e serviços. Por volta de 2150 a.c., o código de 

Hamurabi já demonstrava uma preocupação com a durabilidade e funcionalidade 

das habitações produzidas na época, de tal forma que se um construtor negociasse 

um imóvel que não fosse de qualidade e desabasse, o construtor era sacrificado. No 

período pouco antes da Segunda Revolução Industrial, a qualidade era determinada 

pelos esforços dos artesões (Montgomery, 2004; Oliveira, 2007). 

 

A qualidade passou por um processo evolutivo no século XX, marcado por quatro 

estágios: 1) a inspeção do produto; 2) controle de processo; 3) os sistemas de 

garantia da qualidade; e 4) a gestão da qualidade total. Nesta evolução um dos 

resultados de maior importância foi a gestão da qualidade total, posteriormente 

dando origem a série ISO 9000, que vem sendo largamente adotada por inúmeras 

organizações na busca de aumentar a competitividade (Cardoso, 2006) 

 

 
Figura 9 - Evolução da qualidade desde a Segunda Guerra Mundial até a 
atualidade 
Fonte: Cardoso, G. S. (2006). Mapeamento das competências funcionais: estudo de 
caso em uma empresa de celulose e papel. (Dissertação de Mestrado em Engenharia 
de Produção). Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Negra, PR, Brasil. 

  

Reitera-se que, para se ter uma gestão de qualidade total, é necessário que haja a 

primeira fase da inspeção, onde há o planejamento, análise dos resultados e as 

ações prevenidas a serem realizadas. A fase do controle de qualidade, na qual 

analisa-se as funções do sistema e há a auditoria para coleta de informações e a 

garantia da qualidade, mediante à redução dos custos e a mobilização de todos os 
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funcionários que trabalham no empreendimento. Porém, é importante mencionar que 

cada fase destas ocorreu em um período diferente. 

 

Observa-se assim, dentro do processo de gerenciamento de projetos na empresa 

Alpha, que os projetos são inspecionados um a um. O cliente participa desta 

inspeção, a qual encontra os defeitos, mas não melhora na qualidade. No controle 

estatístico, os produtos são verificados por amostragem e por um departamento 

especializado na inspeção de qualidade, escritório de projetos. Nesta há uma ênfase 

na localização das falhas. Atualmente, a qualidade total, o processo produtivo é 

controlado, toda a empresa é responsável por esta ação e a ênfase é na prevenção 

dos defeitos, assegurando assim a qualidade do produto que é entregue pelo 

projeto. 

 

4.6.1 Sistema de qualidade no gerenciamento de projetos  

  

Em um sistema de gestão da qualidade é de crucial importância que todos os 

procedimentos, normas, especificações sejam documentados (documentos da 

qualidade) e que todos os resultados de processos de trabalho sejam registrados em 

documentos. Portanto, trabalhar com gestão da qualidade é também trabalhar com 

gestão de informações (Cardoso, 2006). 

 

A empresa que não tem um planejamento de qualidade adequado ao seu 
tamanho, a seus produtos ou a sua prestação de serviços pode ter grande 
prejuízo pela frente. Se os sistemas de controle forem burocráticos ou 
tradicionais as pessoas reagem com pouca participação, pouca criatividade e 
pouca responsabilidade, ou seja, tentar implantar uma política de qualidade 
sem entender, e se precisar, mudar a cultura vigente é dispender recursos e 
esforços inutilmente (Longo, 1996, p. 96). 

 

O sistema de controle de qualidade na empresa Alpha atende os requisitos, dentre 

eles o planejamento para que as ações sejam efetuadas em tempo hábil e com 

qualidade. Além do sistema de qualidade, deve-se presar pelas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) a serem usadas no empreendimento e pela 

gestão de recursos humanos dentro dos projetos na empresa Alpha. 
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4.6.2 Importância do controle da qualidade na empresa Alpha 

 

As grandes transformações e as inovações tecnológicas deixaram o consumidor 

mais consciente e presente em todos os processos da empresa. Logo, a qualidade 

passa a ser uma das premissas no processo de produção de produtos ou na 

prestação de serviços, de maneira a implantar programas ou ferramentas com maior 

atenção aos seus processos, tendo como finalidade garantir satisfação a seus 

clientes, por meio da geração de qualidade em todas as etapas do processo 

produtivo (Bórnia, 2017). 

 

O tema da qualidade hoje está disseminado em todos os aspectos da vida cotidiana, 

como também por entre os mais variados tipos de organização. Fala-se em 

qualidade de vida, controle de qualidade, sistema de gestão da qualidade e 

qualidade total (Pinto & Carvalho, 2006). Desta familiarização com o termo 

qualidade, surge, evidentemente, a crescente e acelerada modificação nos 

processos empresariais em busca da excelência. Esse cenário é notório ao se 

observar a concorrência intensa e acirrada entre as empresas em busca de 

vantagens competitivas. Para Grejo et al. (2015), criar estratégia competitiva 

significa utilizar estrategicamente os meios (políticas, diretrizes, etc.) organizacionais 

para atingir os fins e os objetivos que, de fato, foram previamente demarcados 

(objetivos em curto, em médio e longo prazos). Todavia, nota-se que, no viés 

contemporâneo, vantagens criadas pelas organizações são facilmente erodidas caso 

não recebam manutenção eficiente. Isso ocorre pela dinâmica do mercado, que 

conta com tecnologias e condições para acompanhar as mudanças. 

 

O controle da qualidade destaca-se nesse contexto, como importante ferramenta na 

gestão de projetos na empresa Alpha, pois reconhece as necessidades das pessoas 

e estabelece padrões para o atendimento das necessidades, visa manter os padrões 

que atendem às necessidades e melhorar os padrões (Leão & Issatto, 2014). O 

processo de qualidade torna-se importante para as organizações, uma vez que, com 

o desenvolvimento da qualidade, conduzirá a empresa a competir no mercado atual. 

Para que a empresa possa sobreviver é necessário, desenvolver produtos ou 

serviços inovadores e modernizados (melhores, mais baratos, mais seguros, de 
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entrega mais rápida, de manutenção mais fácil etc. que os concorrentes) (Leão & 

Issatto, 2014) 

 

Leão e Issatto (2013, p. 189) afirma que o controle de qualidade 

 

[...] é um sistema efetivo para integrar os esforços dos vários grupos dentro da 
empresa, crescimento da qualidade, na manutenção da qualidade e melhoramento 
da qualidade, de maneira que habilite marketing, engenharia, produção e serviço 
com melhores níveis econômicos que permitam completa satisfação do consumidor 
como um todo. Neste momento de competitividade intensa, a qualidade é a forma de 
manutenção da vantagem competitiva ou, no mínimo, permanência no mercado. Em 
épocas passadas, a qualidade era entendida e limitada ao segmento das empresas 
fabril, ou seja, seu enfoque estava diretamente relacionado ao produto ou 
atendimento a especificações e eficiência do processo produtivo.  

 

A ideia de qualidade em vigor trata da satisfação do cliente mediante o 

preenchimento ou superação de sua expectativa. O cliente, então, passou a ser o 

foco principal das organizações com o atendimento às suas necessidades explícitas 

e implícitas. A partir da compreensão das necessidades dos clientes internos e 

externos, das estratégias dos concorrentes, do ciclo de vida do produto, dentre 

outros, as organizações podem buscar a excelência em seu desempenho (Pinto, 

Carvalho & Ho, 2006).  

 

Buscar essa tal excelência dentro da empresa Alpha significa entender a estrutura 

organizacional e seus projetos, trabalhando com departamentos integrados e 

mantendo um canal de comunicação eficiente com o cliente externo e interno. Dessa 

maneira, aumentar a produtividade (eficiência nas atividades e processos), reduzir 

custos e, assim, conquistar novos mercados, torna-se cada vez importante para a 

empresa, por meio da qualidade de recursos tangíveis e intangíveis. Um caminho 

para a conquista disso é o cumprimento disposto nos critérios de excelência 

utilizados pelos prêmios de gestão da qualidade e gestão de projetos. 

 

4.7 Manutenção no gerenciamento de projeto como prática de gestão: 

Pressuposto e contexto da vantagem competitiva da empresa Alpha 

 
A globalização, as novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e o 

ambiente complexo e turbulento, estão cada vez mais trazendo uma incerteza 

profunda acerca dos rumos das organizações, estimulando novas e mais eficientes 
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práticas e mecanismos de produtividade, evidenciando o papel da gestão na busca 

pela vantagem competitiva e, na empresa Alpha, não foi diferente. Para resistir às 

intempéries do ambiente externo, as empresas estão investindo em novos arranjos 

produtivos como mecanismo de crescimento, atendimento das demandas e em 

inovações estratégicas, processuais e tecnológicas nos processos produtivos, 

buscando o aperfeiçoamento de seus resultados operacionais com ênfase na 

manutenção e enxugamento das estruturas. 

 

A visão sistêmica das organizações modernas resulta na concepção e em 

pressupostos que definem a integração de partes interdependentes, que funcionam 

de forma autônoma, entretanto, em regime de dependência. Antes, quando a 

organização funcionava por meio da visão tradicionalista, as funções primárias – 

marketing, logística, recursos humanos e produção, principalmente, eram vistas e 

encaradas como segmentos isolados, com as contribuições isoladas (Kasper, 2000). 

Com a evolução da mentalidade administrativa e as transformações contínuas no 

ambiente do gerenciamento de projetos à que estão submetidas as organizações, 

essa visão antiga sobre uma maneira tradicionalista de gestão tornou-se obsoleta e 

incompatível com as demandas do mercado, refletindo diretamente na forma como 

empresas administravam os seus negócios.  

 

A falha, segundo Slack et al. (2008), ocorre quando um equipamento do sistema 

produtivo apresenta dano parcial ou total que venha a comprometer o índice de 

produção após a entrega do projeto. Esse estado de falha deve ser evitado, e isso 

pode ser alcançado por meio da execução de atividades no gerenciamento de 

projetos que garantam um estado desejável, previamente estabelecido, dos ativos 

da empresa.  

 

Kardec e Xavier (2006) aprofundam essa questão, mencionando que a atividade de 

manutenção deve ser gerenciada a fim de que os equipamentos somente devem 

interromper sua produção por decisão gerencial, ou seja, com programação prévia. 

Se isso não acontece, ou seja, se o ativo para por si só, a manutenção não obtém 

êxito em sua função central.  

 

O foco da manutenção em relação à projetos, segundo Kardec, Flores e Seixas 
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(2002), consiste em manter os esforços da equipe do projeto preocupada em 

antecipar a ocorrência das falhas,e não corrigi-las tão rapidamente que elas 

acontecem. Em suma, conforme Kardec e Nascif (2006), o objetivo da manutenção 

deve ser garantir que produto esteja disponível de maneira que possa atender níveis 

de produção, com qualidade, segurança de todos os envolvidos, garantia da 

qualidade e otimização dos custos envolvidos do projeto. Kardec et al. (2002, p. 38) 

esclarecem que “a manutenção existe para que não haja manutenção, ou seja, a 

equipe do projeto deve agir evitando as falhas, e não reagir quando elas 

acontecem”. Nesse sentido, o isolamento que regiam setores e segmentos não mais 

produziam os mesmos resultados, entrando no contexto dinâmico e mutável, que 

obrigava as funções a se integrarem e desenvolvendo trabalho conjunto entre os 

projetos ultrapassarem desafios (Contador, 2001). 

 

Estrategicamente, as organizações contemporâneas estão cercadas por um espaço 

turbulento, onde tudo muda contínua e constantemente, permeado de ações e 

práticas que se impõem como intempéries aos gestores, testando a habilidade e 

comportamento decisórios (Contador, 2001).  

 

Quanto ao conceito de manutenção Kardec e Nascif (2010, p. 22), apresentam como 

uma missão moderna que para eles é “garantir a disponibilidade da função dos 

equipamentos e instalações de modo a atender a um processo de produção e a 

preservação do meio ambiente, com confiabilidade, segurança e custo”. Martins 

(2006, p. 313) alega que o conceito moderno da manutenção perpassa pela palavra: 

disponibilidade. A atividade principal de “um setor de manutenção é zelar para que 

seu cliente, externo e interno, tenha um recurso a sua disposição, dentro das 

condições normais de uso, no momento em que for necessário” (Kardec & Nascif, 

2010, p. 22). Quanto à definição da manutenção é bastante abrangente e vai desde 

instalações prediais até a manutenção de equipamentos e máquinas nas empresas. 

No entanto, no contexto histórico existem situações que são remetidas aos atuais 

conceitos. Formas simples de manutenção como monitoramento das atividades do 

projeto, a conservação de objetos e ferramentas de trabalho, estendendo-se até 

pequenas atividades de reparo, podem ser observadas desde os primórdios das 

civilizações. No entanto, foi apenas com a Revolução Industrial, no século XVIII, 
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aliada à um grande avanço tecnológico, que a função manutenção emergiu na 

indústria como forma de garantir a continuidade do trabalho.  

 

Neste caso, o próprio gerente de projetos era responsável pela sua manutenção, 

sendo treinado para realizar as correções de sua rota. Esse cenário com 

manutenção do projeto realizadas pelo gerente, predominou até a Primeira Guerra 

Mundial, onde linhas de montagem introduzidas por Henry Ford iniciaram a demanda 

por sistemas de manutenção mais ágeis e eficazes, predominantemente 

direcionados para o que hoje se denomina manutenção corretiva (Beal, 2007).  

 

Apesar de existirem na indústria gerentes responsáveis por manutenção dos 

projetos, estes ainda eram subordinados à função de operação e executavam a 

manutenção corretiva emergencial, o que implicava em correções após as falhas e 

eventuais indisponibilidade de recursos. Apenas com a Segunda Guerra Mundial, no 

final da década de 1930, com a necessidade de produções cada vez maiores e 

enxutas, é que se começou a praticar o monitoramento de projetos com base no 

tempo, caracterizando o que hoje se conhece por manutenção preventiva. Assim, a 

função manutenção, corretiva e preventiva viria a assumir dentro da indústria  a 

mesma posição hierárquica da função produção (Beal, 2007). 

 

O aumento dos registros de ocorrências de manutenção no gerenciamento de 

projetos, bem como os altos gastos com disponibilização de recursos que ficaram 

ainda mais evidentes com a prática da manutenção preventiva, impulsionaram as 

empresas a desenvolver o setor entre as décadas de 1940 e 1950, aprimorando o 

planejamento e a gestão da manutenção com o advento da Engenharia de 

Manutenção em nível departamental, subordinada à gerência de projetos.  

 

O foco no controle e prevenção de falhas dentro dos projetos passou a fazer parte 

do cotidiano da equipe do projeto e trouxe bons resultados em termos de aumento 

da confiabilidade e disponibilidade de máquinas e equipamentos, diminuição dos 

riscos de segurança e saúde do trabalhador, entre outros. Ainda assim, as 

interrupções frequentes e os custos gerados pela manutenção preventiva tiveram 

repercussões negativas na produtividade, afetando o custo dos produtos (Ferreira, 

2009). Aliado a tal fato, o avanço tecnológico, com difusão dos computadores a partir 
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de meados da década de 1960, trouxe inovações para controle, medição e análise 

de falhas nos projetos, tanto em termos de tratamento de dados como de 

disponibilidade de novos instrumentos e equipamentos. Assim, foram desenvolvidos 

critérios de previsão de falhas, com equipes focadas no melhor aproveitamento dos 

recursos disponíveis, por intermédio de controles estatísticos, estudos das avarias e 

uso de sistemas informatizados. Nesse contexto, surge a manutenção preditiva e a 

área de planejamento e controle da manutenção (PCM) (Filho, 2008). 

 

Conforme Souza (2008, p. 69):  

 

Neste sentido, a função manutenção deve promover os cinco elementos 
básicos de competitividade propostos por Slack (1993), para poder contribuir 
de forma significativa para o desempenho da empresa. A gestão da função 
manutenção com base na qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e 
custos são, sem dúvida, desempenho, à luz de ser relacionamento com a 
função produção.  
 

A partir de 1980, com desenvolvimento dos microcomputadores a custos mais 

acessíveis e controles simples, as equipes de manutenção adquiriram maior 

independência para criar e aplicar seus programas, sem necessidade de analista 

externo à área. Isso possibilitou um enorme avanço no manejo de informações e 

análise de dados que envolviam manutenção e produção. Houve grande 

aproximação dessas duas áreas que buscaram trabalhar com sinergia para otimizar 

qualidade e produtividade (Tavares, 2000). Observou-se aumento da confiabilidade 

dos processos industriais, no gerenciamento de projetos e da disponibilidade de 

equipamentos e máquinas; intervenções curtas, conscientes e precisas com análises 

dos riscos envolvidos, melhoria da segurança e condições ambientais em geral e 

sistematização dos programas de manutenção, favorecendo a interseção com a 

própria produção (Netto, 2008).  

 

Outro aspecto importante dos avanços na manutenção dos projetos foi a 

dependência cada vez maior das organizações na capacidade de criação e resposta 

deste setor, já que as novas exigências do mercado tornaram visíveis as limitações 

dos sistemas de gestão (Moubray, 2012). Em muitos casos, a necessidade de 

inovação e otimização demandava criação de equipes multidisciplinares para 

interações nas fases de projeto, de fabricação e de manutenção de equipamentos e 
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das máquinas, proporcionando resultados ainda melhores em termos de 

produtividade e eficiência em custos. Além disso, com a crescente exigência de 

qualidade dos produtos por parte dos consumidores, a manutenção foi obrigada a 

responder por suas intervenções com maior rigor e confiabilidade, diminuindo 

retrabalhos e falhas na produção e nos projetos. Nesse contexto, a manutenção do 

gerenciamento de projetos assumiu papel não apenas importante, mas estratégico 

dentro das empresas (Filho, 2008). 

 

Com a incerteza, cada vez mais os gerente de projetos e as equipes consolidadas 

interagem, somando forças, para implementar políticas de oferta de produtos 

inovadores, criativos, com um alto valor agregado, com a finalidade central de se 

impor diante do mercado competitivo (Netto, 2008). 

 

Segundo estudo realizado por Saurin (2014), de acordo com o Portal das Indústrias, 

a partir de um cruzamento de informações feito por economistas da Confederação 

Nacional das Indústrias (CNI), percebe-se, atualmente, perda de competitividade da 

indústria brasileira no longo dos últimos anos, perda esta devido à queda de 

produtividade interna das indústrias. 

 

Igualmente, a pressão por serviços e produtos relevantes e compatíveis com as 

demandas do consumidor mais conectado à informação e antenado a tendências 

leva à necessidade de promover, com racionalidade, planejamento, organização e 

controle intrínsecos aos processos organizacionais, medidas e alternativas de tornar 

a produção mais eficiente e competitiva.  

 

A estratégia que implica em parâmetros centrais de competitividade é, no discurso 

reproduzido até aqui, a busca contínua de posição competitiva favorável. A 

estratégia competitiva visa a estabelecer uma posição lucrativa e sustentável contra 

as forças que determinam a concorrência na organização e no mercado como um 

todo. A estratégia de uma empresa, segundo Porter (2005, p. 78), “se baseia em 

duas vertentes preponderantes: (1) a atratividade da organização produtiva e os 

fatores que determinam essa atratividade no longo prazo; e (2) a posição 

competitiva relativa desta indústria”.  
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A atratividade, está relacionada com a capacidade da empresa de maximizar o 

retorno sobre os seus investimentos no longo prazo com o gerenciamento 

estratégico de projetos. Para isso, a organização deve estar atenta às cinco forças 

competitivas (ameaça de novos entrantes potenciais, ameaça de produtos ou 

serviços substitutos, poder de negociação de compradores, poder de negociação de 

fornecedores e rivalidade entre empresas) para que estabeleça a estratégia que 

proporcione vantagem competitiva (Porter, 2005).  

 

O segundo ponto crucial para compreensão da vantagem competitiva da empresa 

em detrimento das divergências do mercado, pressupõe que, para a organização 

alcançar uma vantagem competitiva sustentável, é preciso que ela posicione sua 

estratégia na busca de um dos dois tipos básicos de vantagem competitiva: 

liderança em custos ou em diferenciação. A caracterização destas vantagens se 

constitui por meio da habilidade e competência de gerenciar as forças competitivas 

que seus concorrentes de forma eficiente e lucrativa (Porter, 2005). 

 

Para que uma empresa apresente liderança em custos é pressuposto que ela 

possua paridade ou proximidade com base na diferenciação relativa de seus 

produtos ou serviços criados com o gerenciamento de projetos e comparados com 

os seus concorrentes. O mesmo acontece quando se pleiteia a vantagem em 

diferenciação, a qual pressupõe certa paridade nos custos do produto ou serviço. 

Dessa forma, conclui-se que, para obter uma vantagem competitiva, analisando o 

escritório de projetos da empresa Alpha, é necessário que a organização apresente 

os fatores qualificadores parelhos ao da concorrência e se diferencie nos fatores 

ganhadores de pedidos (Slack, 1993). Tem-se que uma empresa ganha vantagem 

competitiva quando executa atividades relevantes ao seu negócio, inclusive 

solucionando impasses do setor produtivo, de uma maneira menos custosa ou, até, 

mais rentável que os seus concorrentes (Torres, 2002).  

 

Em um contexto contemporâneo, dentro da empresa Alpha, ainda mais dentro de 

cenário turbulento e competitivo, tem-se estimulado a elaboração e a implementação 

de projetos estratégicos que tornem a produtividade eficiente e assertiva em um 

ambiente permeado de desafios. A inovação é necessária para um melhor 

desenvolvimento e progresso das organizações, exigindo uma produção com ritmo 
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bastante veloz e ágil, refletindo diretamente no desgaste e a perda da vida útil dos 

equipamentos e maquinários, aumentando os custos, as preocupações com o 

desempenho e o exercício de manutenção com vistas ao restabelecimento 

produtivo. 

 

Pode-se afirmar que a produção em larga escala, como é na empresa Alpha, a 

circulação de mercadorias em ritmo cada vez mais acelerado e, consequentemente, 

a ampliação do comércio, são pressupostos históricos sobre os quais se fundam os 

pilares do capitalismo, cujo objetivo fundamental é a obtenção de lucro. Desse 

modo, é oportuno fazer algumas considerações a respeito deste modelo econômico 

que ultrapassou todas as fronteiras e vigora em todo o mundo. Esse novo modelo 

econômico coloca em xeque as liberdades individuais, no que tange às preferências 

do indivíduo quanto aos bens disponíveis no mercado, vez que o ato de consumir 

passa a ser ditado pelos interesses do mercado e não pelas escolhas do cidadão, 

como comumente se pensa.  

 

Do ponto de vista histórico, o capitalismo tem suas raízes na europa ocidental e, 

embora a transição do feudalismo para o aludido sistema nas diversas partes do 

mundo, tenha ocorrido de forma desigual, o fato é que sua consolidação se alastrou 

com muita intensidade para os demais continentes. Para tanto, o novo modelo 

econômico tratou de desvincular o trabalhador de seus meios de produção 

primários, até então artesanais, deixando-o apenas com a força de trabalho, que 

passou a ser comprada pelos donos do capital, por meio de salários. 

 

Assim é que aquele que detinha o capital incumbiu-se de financiar e organizar o 

modo de produção de mercadorias, definindo o tempo, o local e a quantidade em 

que estas deveriam ser confeccionadas. Essa nova maneira de organizar a 

produção desencadeou também outra concepção sobre trabalho. Se antes, o ofício 

era visto como algo “penoso e exaustivo, inclusive, como instrumento de tortura, 

agora passa a ser encarado como uma virtude” (Bernadinho, 2006, p. 49). 

 

No outro polo da relação restou o trabalhador, fadado a oferecer sua mão de obra, 

em troca de uma remuneração mensal, já que não dispunha de condições 
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econômicas para concorrer, a partir de sua manufatura, com o novo modo de 

produção.  

 

As sociedades capitalistas, portanto, passaram a apresentar como característica 

essencial a propriedade privada, o trabalho assalariado, o sistema de troca de 

mercadorias por pecúnia, e desta por mão de obra, além do trabalho e da divisão 

social do trabalho.  

 

De igual modo, o processo de industrialização padronizou hábitos de consumo na 

sociedade, introspectando nela o desejo imediato de ter para si os produtos 

ofertados pelo mercado. Neste sentido, o uso dos meios de comunicação foi 

determinante para não apenas divulgar os bens e serviços disponibilizados pela 

indústria, mas sobretudo, convencer os consumidores a obtê-los. Neste aspecto, 

vale mencionar que a sociedade moderna, no seu nascedouro, consistia em uma 

“sociedade de produtores”, em que seus membros deveriam estar voltados para a 

produção em massa de tantos bens quanto conseguissem. No dizer de Bauman 

(1999, p. 36), “o sujeito moderno vivia, então, para trabalhar”. 

 

A sociedade que se consolidou posteriormente, por seu turno, tem pouca 

necessidade de mão de obra industrial, até mesmo em razão da mecanização do 

trabalho. Ao invés disso, ela passa a engajar seus componentes a executarem o 

papel de consumidores. Agora, os membros vivem para consumir, a chamada 

sociedade de consumo, termo que passou a se popularizar a partir dos anos 1920, e 

que permanece atual nos mais diversos discursos cotidianos.  

 

Neste sentido, o termo “sociedade de consumo” passou a ser a expressão mais 

empregada e que melhor caracteriza a sociedade contemporânea. O ato de 

consumir, portanto, seja para a atender às necessidades básicas, seja apenas para 

satisfazer o ego e os desejos supérfluos do indivíduo, tornou-se uma atividade 

presente e indissociável da existência humana. 

 

De tal sorte, houve nesta última etapa do processo de industrialização, que perdura 

até os dias atuais, um considerável aumento da capacidade produtiva do ser 
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humano. A produção, que antes era artesanal, passou a ser em série, culminando 

numa massificação, na produção em grandes quantidades.  

 

Portanto, “essa produção homogeneizada, standartizada, em série, possibilitou uma 

diminuição profunda dos custos e um aumento enorme da oferta, indo atingir, então, 

uma mais larga camada de pessoas”, consoante afirma Nunes (2009, p. 3). Assim, 

surgem os mercados de massa, como pode ser percebido no objeto de estudo: 

empresa Alpha.  

  

Estudos históricos revelam que já por volta de 1880, a chamada Era do Consumo 

dava sinais de vida. Inicialmente, os pequenos mercados locais expandiram-se, 

dando lugar aos grandes mercados nacionais, ocasionado pelos investimentos na 

área de transporte e comunicação. Paralelamente, houve investimentos na criação 

de máquinas cada vez mais velozes em sua capacidade produzir, com custos mais 

baixos. Com isso, o tempo de trabalho na produção das mercadorias também se 

reduziu significativamente. 

 

Agora, ante a elevada produção industrial, deveriam os bens produzidos atenderem 

o fim a que se destinavam: serem adquiridos pelo maior número de pessoas 

possível. É neste momento que as estratégias de marketing ganham relevante papel 

dentro da empresa Alpha percebendo os projetos analisados. Tais fatores 

resultaram no escoamento maior e mais rápido de mercadorias, posto que agora, 

com preços mais baixos, tornaram-se acessíveis às camadas populares da 

sociedade. É assim que se consolida a sociedade de massa, onde a produção é 

planejada de forma unilateral pelo fornecedor, em que ao consumidor, cabe apenas 

aderir às condições previamente estabelecidas, ao adquirir os bens que lhes são 

disponibilizados pelos industriais.  

 

Com o aumento da oferta, foi necessário que se modificasse também o processo de 

distribuição, tendo em vista que se impôs um anonimato às relações de consumo: ao 

invés de ser a própria empresa Alpha a distribuir seus produtos. A distribuição 

também foi massificada, conforme realidade apontada por Moraes (2009, p. 246): 
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Com o advento da produção em massa para um mercado que já principiava a 
superar a fase de consumir apenas o essencial, viram-se os industriais 
forçados a encontrar meios rápidos de escoar o excesso de produção de 
máquinas cada vez mais aperfeiçoadas e velozes. Só a propaganda, com 
suas técnicas aprimoradas de persuasão, poderia induzir as grandes massas 
consumidoras a aceitar novos produtos, saídos das fábricas, mesmo que não 
correspondessem à satisfação de suas necessidades básicas: comer, vestir, 
morar, tratar da saúde. 

 

Pode-se concluir, que na relação consumidor-fornecedor, a mídia desempenha 

papel fundamental, atingindo direta e claramente a livre escolha do indivíduo que, 

norteado pelas estratégias da produção industrial, não mede esforço para ter 

concretizadas necessidades irreais, forjadas pelos meios de comunicação. É neste 

momento, que o uso da publicidade passa a se intensificar, rompendo a antiga 

relação mercantil dominada pelo comerciante. Assim, as relações comerciais, ante 

sua intensidade, passam a ser mediadas pelos meios de comunicação, com intuito 

de seduzir os pretensos consumidores e adquirir os produtos da empresa Alpha que 

foram criados por intermédio do processo de gerenciamento de projetos. 
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6 Considerações finais  

 

Esta dissertação teve como objetivo geral fazer o mapeamento das principais 

ferramentas e técnicas de uma das áreas da administração de empresas, o 

gerenciamento de projetos, e descrever como elas foram utilizadas pelos respectivos 

gerentes, além de relacionar os resultados obtidos em termos de produtividade.  

 

Para isso, realizou-se o estudo de caso de natureza descritiva e caráter qualitativo. 

A unidade de análise foi uma planta montadora de automóveis situada no estado do 

Minas Gerais, no município de Betim, denominada empresa Alpha, objetivando 

manter o sigilo do nome conforme solicitado pela sua diretoria. A unidade de 

observação envolveu a seleção de 118 projetos que tiveram seus inícios no ano de 

implantação do escritório de projetos, 2012, até o ano 2017. Para projetos de 2017, 

foram considerados somente projetos que atenderam a seleção de completude de 

informação e, também, aqueles que tinham o status de encerrados. A coleta de 

dados foi realizada, mediante autorização da diretoria, por meio de levantamento 

documental dos projetos que estavam disponíveis na Plataforma da Microsoft 

Sharepoint. Para tratamento dos dados, a criação dos quadros e gráficos, foi 

utilizado o software Office Excel 2010. 

 

Para atender ao primeiro objetivo específico, buscou-se selecionar os projetos que 

haviam os dados necessários com integridade e, assim, listar as principais 

ferramentas e técnicas que os gerentes de projeto utilizaram na sua gestão na 

empresa Alpha. É importante ressaltar ainda que, após a implantação do escritório 

de projetos em 2012 pela empresa Alpha, foi estabelecido um conjunto de 

ferramentas e técnicas de cada disciplina que poderia ser utilizada na gestão dos 

projetos. Entretanto, não existe obrigatoriedade organizacional de utilização de todas 

estas ferramentas e técnicas, devido à diversidade e complexidade de cada projeto.  

 

A base que foi utilizada para selecionar os 118 projetos contava com 500 projetos no 

total. Entretanto, a seleção dos projetos passou por critérios como data de início e 

data de fim, região e planta em que o projeto foi implantado, registro no escritório de 

projetos, nível de qualidade das informações contidas, projetos que haviam 

investimento financeiro, planejamento e controle do cronograma, identificação de 
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riscos eminentes e o de ser considerado estratégico para a organização.  

 

Ao avaliar a base total dos projetos, notou-se que grande parte destes, quase 80%, 

não possuiam informações que atendesse aos critérios desta pesquisa. Este 

comportamento foi percebido devido ao foco da pesquisa em duas áreas de 

conhecimento em gerenciamento de projetos que, apesar de serem vitais para a sua 

qualidade, são comumente difíceis de fazer uma gestão precisa, principalmente 

aquelas com informações que tangem a área de gerenciamento de custos. Ainda 

sobre a seleção dos projetos, notou-se que, apesar de haver uma centralização 

organizacional denominada escritório de projetos na empresa Alpha, não haviam 

relatórios que atendessem aos objetivos específicos desta pesquisa. Portanto foi 

necessário a extração para compilação e análise manual dos dados dos projetos. 

Devido a este processo ser executado manualmente, analisando cada projeto 

individualmente, notou-se que é necessário um grande tempo para geração de 

informação que, conforme realizado nesta pesquisa, poderia ajudar nas tomadas de 

decisão pelos gerentes de projetos e direção. 

 

Ao avaliar o número de projetos que atenderam os objetivos específicos desta 

pesquisa, notou-se que houve um aumento gradual no longo dos anos desde a 

implantação do escritório de projetos. Este fato pode significar um crescimento da 

maturidade da empresa Alpha em relação ao gerenciamento dos seus projetos. 

 

Por meio do levantamento e análise dos objetivos dos projetos selecionados foi 

possível identificar que vários deles haviam o termo “redução”. Este cenário pode 

representar uma tendência de otimização de recursos e investimentos que são 

realizados pela empresa Alpha. Além disto, a utilização desta palavra pode 

representar um argumento eficaz quando da aprovação dos projetos. De acordo com 

a análise dos cronogramas, foi possível identificar que a fase de aprovação 

financeira dos projetos aconteceu, em sua grande maioria, no primeiro quadrimestre 

de cada ano. Este fato pode representar uma estratégia da empresa Alpha de 

submeter as aprovações financeiras anualmente para manter previsões de 

investimentos anuais.  

 

O que se pode perceber sobre o gerenciamento de riscos dos projetos, somente 
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quatro deles foram considerados de alto risco e, a maioria, foi considerada de baixo 

risco. Com estes dados notou-se que, dado ao número de projetos considerados 

estratégicos para empresa Alpha, a análise e a classificação de risco podem ter sido 

superficiais, pois, ao categorizar um projeto como estratégico, deveria haver um 

grande número de riscos inerentes à própria atividade do gerenciamento de projeto. 

 

Sobre as áreas de conhecimento do gerenciamento de projeto, pode-se verificar que 

na empresa Alpha utilizou o gerenciamento das comunicações em 95% dos seus 

projetos. Este elevado número com relação aos demais identificados pode ser pelo 

fato da empresa Alpha ter utilizado meios tecnológicos para auxiliar os gestores de 

projetos. Outro número relevante apresentou-se na área de conhecimento de 

gerenciamento de custos, com 94%. Mais especificamente com a ferramenta e a 

técnica denominada de “Análise de desempenho”. Notou-se, portanto, que há um 

intenso acompanhamento da empresa Alpha sob os projetos. Entretanto, não reflete 

em eficiência na gestão de custos quando o foco é no gerenciamento desta área de 

conhecimento. 

 

As áreas de conhecimento menos utilizadas, de acordo com os dados levantados, 

foram a gerenciamento de aquisições com apenas 3%, seguidas por gerenciamento 

de recursos humanos. Área esta que foi possível perceber menor utilização de 

ferramentas e técnicas disponíveis definidas pelo escritório de projetos da empresa 

Alpha. 

 

Na análise das ferramentas e técnicas que mais foram utilizadas nos 118 projetos 

selecionados, notou-se que dentre as cinco mais utilizadas haviam quatro que estão 

relacionadas à tecnologia: Tecnologia da comunicação, Análise de desempenho, 

Software de gerenciamento de projetos e Ferramentas de cronograma. Por meio 

desta análise pode-se perceber que o uso destas ferramentas e técnicas se deram 

pela agilidade de utilização no seu dia a dia, facilitando a viabilidade de suporte do 

escritório de projetos. 

 

Na outra ponta, das ferramentas e técnicas menos utilizadas, foi observado que 

havia o método do diagrama de precedência (MDP) da respectiva área de 

conhecimento denominada gerenciamento de tempo, sendo utilizada apenas 6% dos 
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projetos.   

 

Consolidando a análise das ferramentas e técnicas mais e menos utilizadas nos 118 

projetos selecionados, notou-se que os dados refletiram o impacto na eficiência do 

gerenciamento de custo e tempo. Ao analisar a variação de custos dos projetos é 

possível observar que, apesar do existirem ferramentas e técnicas que suportam o 

gerenciamento de custo, em média os projetos gastaram 18,5% a mais dos recursos 

financeiros previstos. Este cenário pode-se justificar tendo em vista a baixa 

utilização da técnica de prototipação nos projetos da área de conhecimento 

gerenciamento de escopo. Esta técnica tem como objetivo diminuir as incertezas do 

escopo do produto que se pretende construir.  

 

Em relação à eficiência do gerenciamento de tempo, também pode-se observar uma 

tendência de atrasos na entrega dos projetos. Em média os projetos atrasam sua 

entrega em 17,8%. Este índice pode se justificado pela identificação do baixo 

número de projetos que utilizaram as ferramentas e técnicas disponibilizadas pelo 

escritório de projeto da empresa Alpha. Cabe ressaltar que nesta área de 

conhecimento, no gerenciamento de tempo foi encontrado a maior variação da 

pesquisa.  

 

Em linhas gerais, com os dados desta pesquisa, apesar de haver atualmente um 

considerável índice baixo de eficiência principalmente nas áreas de conhecimento 

pesquisadas de tempo e custo, é notório o crescimento na maturidade do processo 

de gerenciamento de projetos na empresa Alpha à medida que as ferramentas e 

técnicas são utilizadas pelos gerentes de projetos. Apesar de haver pontos de 

melhoria, conforme os índices apresentados, a empresa Alpha demostra que segue 

uma curva crescente de aprendizagem após cinco anos de implantação do escritório 

de projetos.  

 

6.1 Limitações da pesquisa 

 

Como limitações deste trabalho, deve-se mencionar: 
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a) falta de informações estruturadas gerando um grande volume de dados a 

serem analisados manualmente; 

b) falta de autorização da diretoria para divulgação do nome da empresa 

Alpha; 

c) falta de acesso aos dados de projetos considerados como programa R3 

(projetos extremamente estratégicos da organização); e 

d) falta de dados estratégicos dos projetos para correlação com dados da 

produção industrial de Minas Gerais. 

 

6.2 Recomendação de novos estudos  

 

Como futuras pesquisas, segurem-se: 

 

a) análise da eficiência do gerenciamento dos projetos categorizados como 

Programa R3 – base de projetos estratégicos de cada região da empresa 

Alpha; 

b) estudo comparativo entre a eficiência do escritório de projetos da empresa 

Alpha. 

 

6.3 Contribuição para academia 

 

Considera-se relevante a contribuição para academia, uma vez que a pesquisa 

conseguiu identificar os pontos fortes e os fracos de uma das disciplinas da 

administração geral, o processo de gerenciamento de projetos, em uma organização 

multinacional com cinco anos de maturidade neste processo.  

 

Além do que se abriu frentes de pesquisas que podem aprofundar em cada técnica, 

mais ou menos utilizadas e/ou mais ou menos eficientes, criada pela administração. 

 

6.4 Recomendações gerenciais para a empresa Alpha 

 

Como recomendações gerenciais percebidas com base nesta pesquisa, seguem-se: 

 

a) aumento do acompanhamento pelo escritório de projetos àqueles 
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considerados estratégicos;  

b) análise de viabilidade de novas ferramentas e técnicas para agregar ou 

substituir as existentes por outras mais eficientes; e 

c) criação de relatórios gerenciais de acompanhamento para tomadas de 

decisão ao se identificar alta variação nos principais índices dos projetos.  
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