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Resumo 

Atualmente foram desenvolvidos muitos métodos de gerenciamento de projetos e cada 

vez mais são introduzidos dentro de escritórios de projetos estas metodologias. O trabalho traz 

com um problema as formas de gestão dentro de escritórios de projetos, onde os líderes de 

equipes têm visões diferentes, causando conflitos e dificultando a execução de projetos. Com 

isso o trabalho visa avaliar duas metodologias de gerenciamento de projetos focado em 

gerenciamento de pessoas e realizar uma análise comparativa levando em conta o mesmo 

projeto. Para realizar este estudo foi escolhido um projeto de eficiência energética em força 

motriz e foi divido ele em dois para que possa ser realizado a análise com cada metodologia. O 

método inicial foi o Guia PMI e em sequência o método Scrum e dessa forma foi possível 

manter a mesma equipe de gestão para as duas etapas. O Gui PMI irá apresentar dos conceitos 

descritos no PMBok, apresentado os processas, as entradas, saídas e técnicas de gestão, em 

quanto a metodologia Scrum apresentará sua terminologia, conceitos de reuniões, técnicas de 

comunicação e ferramentas de gestão de projetos. Durante o trabalho será apresentado as 

vantagens e desvantagens de cada metodologia e como foi o comportamento dos gestores em 

cada método aplicado. Será apresentado como foi a tratativa de cada gestor nos projetos e os 

resultados esperados. E por fim em conclusão será apresentado a opinião de qual método é 

melhor ou qual será o devido momento para o uso de cada método. Como tópico final, será 

apresentado ideias para futuros trabalhos. 

 

 Palavras Chave: Gerente de projeto. PMI. Scrum. Métodos 

    



 

 

Abstract 

Many methods of project management have been developed today, and these methodologies 

are increasingly being introduced into project offices. The work brings with it a problem the 

forms of management within project offices, where team leaders have different views, causing 

conflicts and hampering the execution of projects. This work aims to evaluate two 

methodologies of project management focused on people management and perform a 

comparative analysis taking into account the same project. In order to carry out this study, an 

energy efficiency project was chosen in motive power and it was divided in two so that the 

analysis could be carried out with each methodology. The initial method was the PMI Guide 

and in sequence the Scrum method and this way it was possible to keep the same management 

team for the two steps. The PMI Gui will present the concepts described in PMBok, presenting 

the processes, inputs, outputs and management techniques, while the Scrum methodology will 

present its terminology, meeting concepts, communication techniques and project management 

tools. During the work will be presented the advantages and disadvantages of each methodology 

and how was the behavior of the managers in each method applied. It will be presented how 

was the treatment of each manager in the projects and the expected results. And finally in 

conclusion will be presented the opinion of which method is best or what will be the due 

moment for the use of each method. As a final topic, ideas for future work will be presented. 
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1. INTRODUÇÃO  

 Atualmente é muito comentado sobre o cargo de Gestor de Projetos, pois o gestor de 

projeto é responsável por organizar, direcionar e garantir que um projeto tenha sucesso. Porém, 

quando falamos em gerenciar projetos podemos fazer uma relação direta com gerenciar pessoas, 

pois quem fazem projetos são as pessoas. 

1.1 Problema 

As empresas visão em melhorar a qualidade do seu produto e aumentar seus lucros, mas 

muitas vezes essa tarefa se torna difícil. A maior parte dos problemas para não conquistar os 

objetivos se dá pelo fato de que os colaboradores não se entendem e muitas vezes não sabem 

exatamente o que fazer, neste caso, o problema não está em como cumprir as metas, mas em 

como gerenciar as pessoas para que o objetivo seja alcançado. O problema está em conseguir 

fazer com que o gerente do escritório de projetos gerencie sua equipe de forma que todos 

estejam sempre alinhados com o objetivo, fazendo com que os gerentes de projetos atuem de 

forma semelhante com suas equipes. 

1.2 Objetivo Geral 

O principal o objetivo do trabalho é apresentar formas e técnicas de gerenciamento de 

pessoas e validar um método eficiente para que gerentes de escritórios de projetos consigam 

gerenciar sua equipe e que sua equipe possa gerenciar os projetos da forma mais semelhante 

possível. 

1.3 Objetivo Específico 

Com o intuito de atingir o objetivo geral o trabalho será composto pelos objetivos 

específicos relacionados abaixo 

 Pesquisar métodos de gerenciamento de pessoas; 

 Selecionar dois métodos que melhor se aplicam em gerenciamento de projetos; 

 Avaliar o planejamento estratégico do gerenciamento de pessoas; 
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 Determinar vantagens e desvantagens de cada método; 

 Apresentar técnicas de comunicação; 

 Apresentar técnicas de reunião; 

 Sugerir a melhor forma de gerenciamento de pessoas em projetos. 

1.4 Delimitação do Estudo 

O trabalho visa analisar o gerenciamento de pessoas, apesar de gerenciamento da 

comunicação e gerenciamento de stakeholders estarem interligados com o gerenciamento de 

pessoas, estes itens não serão aprofundados dentro deste trabalho.  

1.5 Hipótese 

 Escolher e avaliar uma equipe usando técnicas conhecidas facilitam para o alcance do 

objetivo final. 

 O não planejamento de atividades usando matrizes de responsabilidade acaba dificultando 

a comunicação entre as partes interessadas. 

 É importante capacitar a equipe para que possam estar aptos a liderar outras equipes de 

uma forma correta e padrão. 

 O gerente da equipe deve saber qual tipo de liderança usar em cada tipo de projeto e 

apresentar feedbacks. 

1.6 Justificativa 

Em um tema de projetos é inevitável que não haja pessoas envolvidas e cada pessoa age 

e atua de uma forma, seja por seus conhecimentos ou perfil profissional. Muitas vezes o sucesso 

do projeto não é alcançado devido a falta de conhecimento e má comunicação entre as pessoas, 

causando atritos e baixa produtividade. Com isso, será interessante apresentar um estudo 

apresentando técnicas para gerenciar estas pessoas, sendo possível esse estudo ser usado por 
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gerentes de escritório de projetos e por gerentes de projetos, trazendo todos os envolvidos para 

um gerenciamento em comum. 

1.7 Metodologia 

Pesquisa bibliográfica, exploratória, qualitativa e de pesquisa aplicada. 

1.8 Estrutura do projeto 

O projeto será composto por três tópicos macros, Introdução, Desenvolvimento e 

Conclusão. O tópico de Desenvolvimento será subdivido em: Conceitos, GUIA PMI, 

Método Srum e Análise Comparativa. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

Neste capítulo serão apresentados conceitos, métodos e técnicas de comunicação.  

2.1 Conceito 

Para apresentar as duas metodologias que foram escolhidas para este trabalho, será 

necessário apresentar os conceitos de gerenciamento de projetos usados atualmente. Com isso, 

será definido os termos para que seja possível realizar uma comparação assertiva.  

Então para se definir o que é um projeto, pode-se seguir duas definições que se completam 

sendo elas a do PMI que define o projeto como sendo um esforço temporário usado para cria 

um produto, serviço ou um resultado único (PMBok, 2015) ou sendo um empreendimento 

temporário que apresenta claramente um início e fim, conduzido por pessoas para atingir seus 

objetivos respeitando prazo, custo e especificações (Menezes L.C Gestão de Projetos, 2009). 

Já foi apresentado o que é um projeto, mas precisamos entender o que é o gerenciamento 

de projeto. O PMI definiu em 2014 como sendo uma aplicação de conhecimento, habilidades e 

técnicas em atividades para atingir ou superar as necessidades e expectativas das partes 

envolvidas no projeto, podendo ser o sponsor ou a própria equipe. 

Como este documento se refere a pessoas, é muito importante ser definido o que é uma 

equipe e de acordo com Hardingham, em seu trabalho “Trabalho em Equipe” podemos dividir 

as pessoas em grupo e equipe. Os dois são compostas por duas ou mais pessoas que estão 

dispostas a realizar suas atividades, mas o que diferencia são os reais objetivos de cada um. 

Uma equipe são pessoas que dispõe de um esforço para ajudar, compartilhar conhecimento e 

atingir seus objetivos em comum (HARDINGHAM, Trabalho em Equipe, 1995). 

Quando se tem uma equipe sempre há uma liderança, onde o líder deve fazer o 

gerenciamento das pessoas da equipe, mas o que seria gerenciamento de pessoas? De acordo 

com a Sociedade Brasileira de Coaching, o Gerenciamento de Pessoas é um conjunto de 

habilidades, técnicas e métodos que tem como objetivo administrar e potencializar a eficiência 

das pessoas dentro de um projeto (Sociedade Brasileira de Coaching, 2018). 

E por fim, o que é o líder e como defini-lo? De acordo com a Equipe da USP em seu 

artigo “Desafios da sociedade do conhecimento e gestão de Desafios da sociedade do 

conhecimento e gestão de pessoas em sistemas de informação”, o líder ou neste caso o Gerente, 
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é o propulsor que trará sobrevivência, organização e sucesso a uma equipe. O líder deve ser um 

indivíduo ímpar que faz a diferença dentro da equipe. A liderança pode ser de várias formas, 

como é apresentada na tabela 1, nos métodos que serão apresentados será possível verificar 

como será cada tipo de liderança. 

Tabela 1 – Tipo de Liderança 

  
Fonte: Belluzzo, 2002 

 

2.2 GUIA PMI 

 O PMI (Project Management Institute) é uma das mais organizações de gerenciamento 

de projetos e visa avaliar e determinar as melhores práticas para o gerenciamento de projetos 

(PMI, 2018). Uma das áreas em qual o PMI atua é o Gerenciamento de Pessoas, com isso 

podemos definir este como sendo o primeiro método em análise. 

 Para o PMI a gestão de pessoas deve incluir todas as pessoas envolvidas e deve se seguir 

os seguintes processos: Planejamento Organizacional, Montagem da Equipe, Desenvolvimento 

da Equipe. Dentro de cada um desses processos ainda é possível expandir em Entradas, 

Ferramentas e Técnicas e Saídas, como mostra a figura 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Gerenciamento de recursos humanos 
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Fonte: PMBOK, 2014 

 

2.2.1 Planejamento Organizacional 

 No primeiro processo de gerenciamento de pessoas deve se identificar, documentar, 

designar funções e responsabilidades dentro do projeto. Nesta etapa de planejamento, pode-se 

definir grupos que integram um projeto, podendo dividi-los por setor, área, interno ou externo 

(PMBOK, 2014). 

 As entradas são: Interfaces do projeto, Necessidades de pessoal e Restrições. As 

interfaces do projeto são as partes interessadas, os stakeholders definidos no planejamento. A 

necessidade de pessoal é uma etapa em que se é avaliado quais os perfis e habilidades 

necessárias para cada grupo envolvido no projeto. E por fim, as restrições são fatores que 

limitam a escolhas de grupos, como contratos, expectativa de alocação, preferência de pessoal 

(PMBOK 2014). 

Para trabalhar estas entradas o PMI apresenta ferramentas, sendo elas: Modelos, Práticas 

de Recursos Humanos, Teoria Organizacional e Análise de Partes interessadas. Cada projeto 

pode ter a sua particularidade, mas sempre há algo que pode-se aproveitar de projetos anteriores, 
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usar um Modelo de matriz de responsabilidade, plano de comunicação ou distribuição de 

atividades são considerados ferramentas modelo (PMBOK 2014). 

Normalmente as empresas tem padrões de aspectos comportamentais para cada tipo de 

função, então ao avaliar um gerente de projetos, deve-se levar em conta estes aspectos, pois 

dessa forma estará alinhado com o plano da empresa (PMBOK 2014).  

A teoria organizacional é colocar a equipe de projetos na mesma direção que 

organização, assim a equipe se torna eficiente com relação as métricas da empresa. E análise 

de partes interessadas é monitorar e avaliar se todos os envolvidos estão recebendo as 

informações corretas e se estão satisfeitos com o andamento do projeto (PMBOK 2014). 

 Usando essas ferramentas, a equipe de projeto poderá trabalhar com as seguintes saídas: 

Atribuição de funções e responsabilidades, Plano de gerência de pessoal, Organograma do 

projeto (PMBOK 2014). 

 Em um início de projeto é sempre válido apresentar uma matriz de reponsabilidades, 

apresentando a pessoa, seu cargo e suas responsabilidades perante ao projeto, esta é a saída 

atribuição de funções e reponsabilidades. O plano de gerência de pessoal é um planejamento 

que envolve diretamente as atividades e o período em que serão realizadas, pois dessa forma 

pode-se criar um histograma apresentando quando o colaborador da equipe precisa atuar e 

quando se encerra seu trabalho. E para que todos da equipe entendam qual será a hierarquia do 

projeto e o fluxo de tomadas de decisão deve ser criado um organograma como mostra a figura 

2 (PMBOK 2014). 

Figura 2 - Organograma 

 

     Fonte: Autor 
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2.2.2 Montagem de Equipe 

Este requisito de montagem de equipe é definido basicamente como sendo a análise e a 

escolha da equipe para determinada atividade ou projeto. Muitas vezes é realizada a análise de 

um recurso durante o ano, considerando metas, comportamentos e habilidades, mas não se 

analisa se o recurso está alocado na posição correta. 

Com isso, o PMI define as entradas como sendo: Plano de gerência pessoal, o qual 

consiste em realizar o levantamento de funções e atividades dos colaboradores da equipe. O 

gestor caso haja a possibilidade de controlar a contratação deve levar em conta as experiências 

anteriores, interesses pessoais, as características pessoais e a disponibilidade dos colaboradores 

da equipe, isto seria a Descrição do quadro de pessoas. Como última entrada o PMI define com 

as Práticas de recrutamento uma análise para estruturar de forma estratégica a aquisição ou a 

restrição de pessoal para a equipe (PMBOK, 2014). 

Uma das ferramentas e técnicas adotadas pelos gestores de projetos é a negociação, pois 

o gestor deve negociar quando será a melhor hora para que um recurso entre no projeto. Ao se 

pensar em recursos internos, distintas áreas dentro de uma mesma companhia, o gestor deve 

saber negociar para que o recurso entre no seu projeto sem que prejudique a outra área. As 

alocações prévias também são técnicas que deve ser usada, definindo funções para que o 

colaborador já tenha em mente sua atividade. E como última ferramenta, ou uma última opção 

para o gestor caso não tenha o recurso desejado, seria realizar a contratação específica para 

aquele projeto (PMBOK,2014). 

 Ao se usar estas ferramentas se tem duas saídas, Pessoal do projeto designado e Relação 

da equipe do projeto. Com o pessoal do projeto designado, o gestor consegue ter o controle de 

cada recurso, sabendo qual sua função, suas atividades e suas habilidades. E a relação da equipe 

do projeto será a melhor comunicação com as partes envolvidas, dessa forma a equipe estará 

em sintonia, tendo a mesma forma de raciocínio que o gestor (PMBOK,2014). 

2.2.3 Desenvolvimento de Equipe 

O desenvolvimento da equipe pode ser dividido em desenvolvimento individual de cada 

participante da equipe e da própria equipe em si. O desenvolvimento individual é necessário 

para que a equipe tenha uma base sólida, onde cada participante aumente sua competência, 
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capacidade e habilidades. Em quanto o desenvolvimento da equipe em si é fundamental para 

que haja sucesso no projeto (PMBOK, 2014). 

Para o desenvolvimento da equipe são consideradas cinco entradas: pessoal do projeto, 

plano do projeto, plano de gerência pessoal, relatório de desempenho, feedback externo. O 

pessoal do projeto deve avaliar as habilidades individuais a serem desenvolvidos e como 

agregar na equipe. O plano do projeto deve verificar as necessidades técnicas da equipe que 

foram escolhidas junto aos stakeholders e analisado junto com o plano de gerência pessoal. È 

considerado apresentar relatórios de desempenho tanto do projeto quanto da equipe e se 

desenvolver através de feedbacks externos, realizados pelas partes envolvidas (PMBOK, 2014).   

Para executar essas entradas cinco ferramentas serão apresentadas a seguir. A primeira 

seria atividade de formação de equipe, estas atividades servem para que a equipe evolua por 

contra própria, uma atividade considerada é a tomada de decisão conjunta, pois a equipe poderá 

analisar todos os pontos e decidir a melhor opção. O segundo são atividades com habilidades 

da administração geral, pois ao se desenvolver a liderança, a comunicação, a negociação e o 

planejamento a equipe terá uma visão ampla do projeto. A terceira ferramenta é o sistema de 

reconhecimento e recompensa, onde o gestor de recompensar sua equipe após reconhecer que 

o comportamento e desenvolvimento do time está de acordo com planejamento, mas a 

recompensa deve ser coerente com o devido reconhecimento. Colocar a equipe no mesmo lugar 

físico é a quarta técnica, assim a equipe consegue trabalhar junta continuamente. E por fim 

realizar treinamentos específicos para aumentar as habilidades, conhecimento e capacidade da 

equipe do projeto (PMBOK, 2014). 

Com a exercício dessas técnicas e ferramentas o PMI espera como saídas deste processo 

melhorias de desempenho e entrada para avaliação de desempenho. A melhoria de desempenho 

é esperada que as melhorias sejam das habilidades individuais, do comportamento da equipe e 

um novo conhecimento que possa facilitar a gestão e execução de novos projetos (PMBOK, 

2014). 

 O PMI evidência que são atividades estudadas para serem seguidas como guia de boa 

práticas para o gerenciamento de pessoas e que se deve levar em conta as outras áreas de 

conhecimento. 
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2.3 Metodologia Scrum 

A metodologia Scrum foi criada 1993 por Jeff Sutherland e foi aprimorada em 1995 em 

conjunto com Ken Schwaber. Eles consideravam que seria uma forma mais rápida, eficaz e 

confiável para gerenciamento no setor de tecnologia (SUTHERLAND 2014). Esta metodologia 

tem como objetivo apresentar um gerenciamento de qualquer atividade ou produto de uma 

forma interativa entre a equipe (BISSI, 2018). 

De acordo com Wilson Bissi, as principais características do Scrum são: “um processo 

ágil para gerenciar e controlar o desenvolvimento de projetos, é um processo que controla o 

caos resultante de necessidades e interesses conflitantes, é uma forma de aumentar a 

comunicação e maximizar a cooperação, é uma forma de detectar e remover qualquer 

impedimento que atrapalhe o desenvolvimento de um produto e é escalável desde projetos 

pequenos até grandes projetos em toda empresa”. 

A metodologia Scrum utiliza um vocabulário diferente do que se é acostuma a ouvir em 

projetos, a tabela 2 apresentará este vocabulário. 

Tabela 2 – Vocabulário SCRUM 

Product Backlog 
Lista de todas as atividades que devem ser desenvolvidas durante o 
projeto, deve ser colocado em ordem de prioridade e bem definido. 

Sprint 
Período que a equipe decide executar certas atividades, este período 
não deve ultrapassar 30 dias. 

Sprint Planning Meeting Reunião de planejamento 

Sprint Goal Apresentação dos objetivos 

Sprint Review Meeting Revisão da reunião (pouco usual) 

Sprint Product Backlog É a atividade que será desenvolvida e será apresenta ao cliente. 

Dayling Scrum Reunião diária onde são passados status e apontadas barreiras. 

Scrum Team Equipe que fará parte do projeto e define os Sprints 

Scrum Master 
Membro da equipe que lidera as atividades e organiza as Dayling 
Scrum. 

Product Product Backlog Trabalho executado 

Product Owner Proprietário do produto 

Fonte: Autor 
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A figura 3 apresentará um resumo das práticas do Scrum que serão detalhadas abaixo. 

Figura 3 – Praticas Scrum 

 
 Fonte: MINDMASTER 

 

O método Scrum tem em como seus fundamentos dois tipos de processo os Definidos e 

os Empíricos. Os processos Definidos são aqueles que já se conhece possíveis variáveis e 

como tratá-las dentro do projeto (CRUZ,2018).  O processo empírico se baseia que o 

conhecimento vem através da experiência e analogia à uma ocasião já aplicada ou analisada 

(SCHWABER, SUTHERLAND, 2013).   

Para os processos empíricos deve-se analisar: transparência, inspeção e adaptação. A 

transparência são aspectos que devem estar sobre a visão dos responsáveis, dessa forma tanto 

os responsáveis quanto os executores da atividade têm a mesma informação. As tarefas devem 

ser inspecionadas para não ter variações do planejado, mas deve ser feita com cautela para 

que não atrapalhe a própria execução as atividades. Caso haja uma variação que ultrapasse os 

limites de aceitação, deve-se ajustar o processo para que a atividade se adapte ao produto que 

será apresentado no Sprint (SCHWABER, SUTHERLAND, 2013). 

O Sprint tem duração inferior a 30 dias, o qual é o período em que devem ser 

desenvolvidas atividades pelo Scrum team. Um projeto pode ter o número de Sprints 
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ilimitados e durante um Sprint não pode haver mudança na atividade a ser entregue (BISSI, 

2018). A figura 4 representa os sprints. 

Figura 4 - Sprint 

 

     Fonte: MINDMASTER 

 

O Scrum team é composto pelo Product Owner, o Time de Desenvolvimento e o Scrum 

Master. O Scrum team é um grupo auto gerenciável, autossuficiente, multifuncional e 

flexível, estes times têm competências e habilidades bem definidas para que possam tomar a 

decisão em suas atividades sem a necessidade de outras pessoas. (SHORE, WARDEN, 2007). 

O Product Owner, é o responsável por definir qual é o sentido do produto a ser 

entregue, pois ele é o dono do produto. Através do product owner, o time poderá definir 

prioridades no Product blacklog e negociar as entregas em cada Sprint. O product owner é o 

deve especificar e transparecer as informações de cada Product Backlog e é a única pessoa 

que pode solicitar alterações no escopo do Sprint (BASS,2014).  

O Scrum Master é o líder do Scrum team (time de desenvolvimento), é a pessoa que 

conduz as reuniões do time e garante que as regras do Scrum sejam seguidas. O Scrum Master 

é um facilitador para o time de desenvolvimento, onde ele auxilia o time a desenvolver o 

autogerenciamento, a autodisciplina, a criatividade e o progresso da equipe e do projeto 

(SCHWABER, SUTHERLAND, 2013). 

Durante o sprint é realizada toda manhã uma reunião, chamada de Dayling Scrum, esta 

reunião deve ser rápida, tendo aproximadamente 15 minutos de duração e tem como objetivo 

apresentar os status das atividades já realizadas e apresentar quais as atividades do dia 

(atividades que serão realizadas nas próximas 24 horas). A Dayling Scrum aumenta a 
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probabilidade da equipe atingir o objetivo do sprint e desenvolver a comunicação rápida e eficaz 

e a auto-organização (BHATTI, 2012). 

Para a finalização de um Sprint é utilizado o que o Scrum define como a “definição do 

pronto”, que seria o final de uma atividade, considerando que o product owner aceitou a entrega 

do backlog. (MINDMASTER,2018) 

Para o melhor entendimento a figura 5 apresenta o do método Scrum. 

Figura 5 – Fluxo Scrum 

 

Fonte: MINDMASTER 
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3. ANÁLISE DE RESULTADOS  

Para realizar a análise comparativa entre os dois métodos foram testados os métodos com 

a mesma equipe para projetos de eficiência energética muitos semelhantes. Foi considerado a 

mesma equipe de gestão e tomada de decisão para ambos os projetos, havendo uma variação de 

dois colaboradores na equipe de instalação. Neste caso, o primeiro projeto foi realizado usando 

o guia do PMI e o segundo projeto foi realizado o método Scrum. 

3.1 Projeto de Eficiência Energética em Força Motriz  

Primeiramente será apresentado o projeto que foi escolhido para se realizar o comparativo 

entre as duas metodologias. O projeto consiste em realizar um estudo dos motores elétricos que 

tem baixo rendimento e realizar a troca por motores elétricos de alta eficiência otimizando o 

processo com o uso de inversores de frequência dentro de uma unidade industrial. 

As etapas dos projetos são: 

1. Levantamento em campo de motores de baixo rendimento; 

2. Estudo de potência e tipo de motor de alta eficiência para substituição; 

3. Análise de uso de inversor de frequência; 

4. Cálculo de energia consumida e energia economizada; 

5. Aprovação do projeto pelo patrocinador; 

6. Medição do sistema atual; 

7. Emissão de relatório de comportamento atual; 

8. Substituição por motores de alta eficiência; 

9. Instalação de inversores de frequência; 

10. Medição do sistema proposto; 

11. Apresentação de relatório de economia de energia elétrica. 

Para este caso foram levantados trinta motores que seriam trocados, onde em dezessete 

haveria a possibilidade de instalar inversor de frequência. Este projeto foi divido em dois para 
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que pudéssemos realizar esta análise. Então a primeira etapa ficou com a instalação de quinze 

motores e nove inversores de frequência e a segunda etapa ficou com a instalação de 15 motores, 

onde oito foram colocados inversores de frequência. 

Os projetos ficaram de certa forma iguais, pois tinham o mesmo valor financeiro, traziam 

a mesma condição de energia economizada e possuíam o período de 25 semanas para serem 

realizados. 

3.2 Projeto de Eficiência Energética em Força Motriz com o Guia PMI 

Com o escopo do projeto já definido iniciou-se o momento de planejar as atividades. 

Usando a metodologia do PMI foram analisadas as equipes disponíveis para execução, as 

atividades executáveis e os líderes de área. O gerente do projeto (GP) apresentou um 

organograma mostrando quais eram os líderes de atividades e suas respectivas funções e um 

histograma mostrando quando cada recurso entrará no projeto para executar sua atividade. Foi 

pedido para que todos os líderes escrevessem suas metas no quadro para que fosse possível 

avaliar se as metas seguiam os planos do gestor do projeto e da empresa. 

O gerente do projeto dividiu as equipes em quatro lideranças, a equipe de campo, a equipe 

de medição, a equipe de relatório e a equipe de instalação como mostra a figura 6. A divisão foi 

realizada de forma que cada líder pudesse escolher seu time de acordo com o pessoal já 

disponível na empresa. O gerente do projeto determinou que os líderes se reunissem pelo menos 

uma vez por semana com ele para passar o status do projeto.  

Figura 6 - Equipes 

 

Fonte: Autor 

Após os líderes escolherem suas equipes, foi passado esta informação ao gestor do projeto 

para que ele aprovasse a alocação de recursos nas devidas áreas com a nova proposta de 
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cronograma para cada área, como mostra a figura 7 (padrão usado pela empresa para 

documentação das decisões tomadas). 

Figura 7 - Histograma 

 

Fonte: Autor 

 

Durante a realização do projeto são realizadas as reuniões para troca de informações e 

análises em conjunto, pois o cronograma de entrada de equipe mostra que as atividades 

dependem umas das outras. E ocorreram atrasos e interferências de atividades devido a uma 

falta de comunicação. 

Apesar de uma atividade depender da outra, há uma pequena flexibilidade para que possa 

haver um adiantamento no processo. Devido a equipe de medição querer adiantar as medições 

de motores já instalados sem verificar com a equipe de instalação, foi percebido que foi perdido 

medições devido ao desligamento de um sistema para instalação dos novos motores. 

Esta atitude gerou um retrabalho, mas que por esforço da equipe não gerou nenhum atraso 

para as demais áreas. Essa falha foi detectada devido ao gerenciamento estar sendo realizada 

de longa distância, pois as atividades de campo, medição e instalação são realizadas dentro da 

unidade industrial em quanto as atividades da equipe de relatório demanda muito tempo e 

atenção dentro do escritório. 

Durante as atividades foram ocorrendo desvios, sendo eles: erro na instalação de motores, 

relatórios com dados incorretos e baixa consciência de segurança dos colaboradores. Para estes 

problemas foram realizadas contramedidas de ação imediata como: treinamento in loco para os 

instaladores, treinamento com teste sobre regras de segurança da empresa contratante e 

desenvolvimento do colaborador da equipe de relatórios. A equipe de líderes enxergou o 

problema e consegui agir de forma rápida para sanar os problemas. 
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Com os desvios que foram aparecendo ao longo do projeto foram desenvolvidos relatórios 

que apresentavam a performance das equipes, que avalia: a atitude, o engajamento, a 

capacidade, as habilidades e a qualidade dos processos produzidos. Esses relatórios eram 

apresentados uma vez por mês nas reuniões de progresso do projeto, para que as equipes 

pudessem trabalhar para melhor os indicadores que estivessem de forma irregular. 

 Após a entrega do projeto que foi dada após a aprovação do cliente sobre a comprovação 

da eficiência energética medida, foram realizados dois tipos de feedbacks, o interno e o externo. 

O feedback externo foi dado pelo cliente, que avaliou positivamente a qualidade das entregas, 

mas pontuou pequenos problemas de gerenciamento. E o feedback interno que foi passado pelo 

gerente do projeto aos líderes onde foi apontado os pontos positivos e negativos do projeto. 

3.3 Projeto de Eficiência Energética em Força Motriz com o Método SCRUM 

Para dar sequência ao estudo foram escolhidas as mesmas pessoas para a gestão do 

projeto. Então o gerente de projetos se tornou o Scrum Master, os líderes são o Scrum team e o 

cliente é o Product Owner, desta forma o time fica todo na mesma linha de hierarquia, como 

mostra a figura 8. 

Figura 8 – Gestão Scrum 

 

Fonte: Autor 

Para este projeto foi realizada primeiramente a Sprint Planning Meeting, onde o Scrum 

Master reuniu o Product Owner e o Scrum team para planejar qual seriam os products 

backlogs. Com a definição de prioridades de entregas, a equipe definiu que cada Sprint teria a 

duração de duas semanas. 
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Para manter o padrão do primeiro projeto, os líderes lá considerados continuaram cada 

um seguindo suas atividades, para que dessa forma garantir que o Scrum team seja capacitado 

para realizar as atividades definidas para cada sprint. O scrum master ao conduzir a reunião 

de planejamento define em conjunto com os participantes o local, o horário e a duração das 

reuniões que serão realizadas todas as manhãs, as dayling scrum. 

Neste caso, as reuniões diárias ficaram marcadas para serem realizadas as 9:00 horas 

da manhã, na sala disponibilizada pela empresa contratante, com duração de 30 minutos. 

Como tem uma equipe que fica no escritório, esta equipe participa da reunião via telefone 

viva – voz, pois todas as equipes devem apresentar de forma sucinta as atividades realizadas 

no dia anterior, as atividades previstas para o dia e problemas que aconteceram ou tem 

possibilidade de acontecer. 

O scrum team tinha o poder de decidir suas atividades e negociar entre si quais as 

prioridades em possíveis interferências. No início do projeto houve momentos em que o 

scrum master teve que auxiliar na tomada de decisão para que houvesse um consenso, pois 

como se tratava de um método novo de gestão as equipes queriam impor suas atividades sobre 

as outras. 

Porém ao perceber que havia esta liberdade para tomada de decisão e que o scrum 

master estava ali para auxiliar e facilitar a organização das prioridades a equipe começou a se 

ajustar e se ajudar. Houve um momento em que a equipe de instalação levou um problema na 

instalação de um inversor de frequência, nesse caso não havia espaço para instalação de um 

inversor deste tamanho. Ao ser compartilhado o problema, as equipes fizeram um brainstorm 

na reunião diária e conseguiram resolver esse problema de uma forma, rápida, coerente, 

segura e sem gerar custos. 

Quando faltava 2 meses para o encerramento do projeto foi realizado uma Sprint 

Review a pedido do product owner. A revisão foi pedida para que fosse executado um check 

list da instalação dos motores, para não ocorrer erros na instalação como ocorreu no primeiro 

projeto. 

Com isso, a equipe concordou em diminuir o tempo do Sprint para 1 semana. Como os 

sprints foram reprogramados, foi necessário também reprogramar os products backlog e seus 

critérios de aceitação, como mostra a figura 9. 

Figura 9 – Replanejamento Scrum 
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Fonte: Autor 

 

As novas definições de backlog, Sprint e aceitação fizeram com que a equipe se 

tornasse autocrítica em suas atividades, pois foi diminuído o tempo para realiza-las, não 

havendo a possibilidade de concertar devido a baixa qualidade.  

O scrum master teve a necessidade de intervir novamente em uma reunião diária, pois 

uma barreira nas novas definições foi a transparência de informação. As equipes tiveram 

dificuldade de entender quais eram as novas metas apesar de ter aceitado a redução do Sprint. 

Como houve essa falha na comunicação foi necessário planejar o backlog para que todos 

conseguissem atingir seus objetivos.  

O projeto teve uma melhora em sua execução em relação ao tempo e organização, pois 

a equipe conseguiu finalizar o trabalho com duas semanas de antecedência e com boa 

qualidade. A cada entrega e aceite realizado foi criado um formulário de aceite para que em 

cada sprint pudesse ser formalizado as entregas dos backlogs. 

Após a entrega do projeto houve um momento em que o product owner fez um 

feedback do método de gestão, reconhecendo que a equipe se tornou mais eficiente. 

 

3.4 Análise Comparativa 

Os projetos realizados como experimentos para as análises formaram entregues com 

sucesso e com a qualidade desejada. Com o papel de gerente de projetos e scrum master foi 

possível ter uma visão geral do projeto e do comportamental de cada líder e equipe. 
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Para o projeto usando o Guia do PMI foi possível analisar que em quanto o gerente de 

projetos estava full time supervisionando as atividades as equipes se comportavam de forma 

segura e correta e as atividades eram entregues com qualidade e de forma planejada. Porém, 

quando o gestor não estava presente, foi notado que a equipe se portava de forma irresponsável 

com o objetivo apenas de entregar a atividades estipuladas. 

Como o gerente de projetos pontuou essas atitudes em seus relatórios de performance  da 

equipe, os líderes puderam fazer o acompanhamento de perto e resolver estes problemas. Dessa 

forma, o gestor conseguiu que a equipe se tornasse mais competente, madura e autocritica. A 

gestão seguindo o Guia do PMI foi considerada burocrática, onde foi realizada uma análise 

criteriosa na escolha dos líderes e de suas equipes. 

Os líderes tiveram agilidade em desenvolver planos e ação para os problemas encontrados 

durante o projeto. Apesar de ter etapas burocráticas para serem desenvolvidas, a equipe teve 

uma boa aceitação do método usado e fácil entendimento do que cada equipe deveria realizar 

no projeto. 

Sobre as ferramentas e técnicas propostas pelo Guia PMI não foram possíveis utilizar 

todas, mas como o próprio PMI descreve cada projeto tem suas particularidades e nem todas as 

técnicas precisam ser aplicadas. As técnicas mais utilizadas foram as análises de montagem de 

equipe, as negociações para definição de equipe e prioridades de atividades, o treinamento 

corretivo que gerou melhorias nas atividades. 

Os relatórios de performance foram úteis para que as equipe se desenvolvessem e se 

capacitassem a cada período analisado. Dessa forma o projeto foi conduzido de forma correta 

e organizada do começo ao fim sem que fosse perdido o controle das ações não planejadas, 

sendo respeitados o custo, o cronograma, o escopo e a qualidade. E a equipe se tornou mais 

habilidosa, competente, organizada e disciplinada para que fosse possível realizar um novo 

estudo utilizando a metodologia Scrum, que por estudos foi considerado realizar a análise com 

uma equipe já experiente e com conhecimento do projeto especificado. 

Para o segundo projeto o método de gestão foi a metodologia Scrum, mas não foram 

alteradas as equipes do projeto, para que a análise pudesse ser realizada de forma mais assertiva 

possível. 

Como o método Scrum não era conhecido pelos líderes de equipe, foi realizado um 

treinamento apresentado e demonstrando o formato das funções e como cada líder deveria 
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proceder. Com o conhecimento de funções e terminologias do método Scrum foi iniciado o 

projeto usando este método. 

A primeira barreira foi demonstrar a equipe que o scum master apenas conduz a reunião, 

mas não tem a autoridade de decisão sobre ela. Então já foi notado que precisava desenvolver 

a proatividade dos líderes de área, usando o próprio método de trabalho. Segundo ponto foi 

demonstrar ao product owner que o sprint deveria conter etapas do projeto que deveriam ser 

entregues e validadas por ele. 

Durante a primeira semana, as reuniões matinais ficaram conturbadas, pois os líderes não 

concordavam em dar a prioridade de atividade para outas áreas. Neste momento, foi necessária 

uma interferência do scrum master para mostrar que as prioridades deveriam condizer com as 

atividades definidas para concluir o backlog daquele sprint. 

Na segunda semana o scrum team já havia entendido os procedimentos que deveria ser 

realizados para caracterizar o uso da metodologia e com isso as atividades começaram a fluir 

com maior facilidade. Então os líderes começaram a ter mais facilidade em gerenciar suas 

equipes e repassar informações do projeto. 

Com a frequência de reuniões matinais as equipes começaram a cada vez mais se ajudar, 

havendo negociações para alocações de recursos para outras áreas para que todas as atividades 

do sprint fossem concluídas. A equipe de instalação levou um problema que estavam tendo com 

motores e a equipe de medição proativamente apresentou uma solução na reunião seguinte. 

Como a equipe participou do primeiro projeto realizando um gerenciamento mais robusto 

e que direciona os líderes a seguirem uma linha de raciocínio predeterminada a equipe teve uma 

facilidade em executar o segundo projeto. O primeiro projeto gerou conhecimento do processo 

de instalação e capacitou a equipe a executar as atividades para o segundo projeto. 

 

Pôde-se perceber que o método Scrum tem um modelo de gestão mais fácil para a equipe, 

pois cada líder tem a liberdade de definir suas atividades e prioridades. Este método deu 

agilidade ao processo de tomada de decisão, assim gerando maior rapidez na execução do 

projeto. 

Como comparação para este caso, foi notado que quando há experiência no projeto, o 

projeto já conhecido, não há surpresas para execução de planejamento a metodologia do Scrum 
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é mais eficiente para se ter um resultado satisfatório. Porém acredito que em um projeto novo, 

com uma equipe nova o método Scrum pode acabar dificultando a execução do projeto. 
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4. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi apresentar duas metodologias dentro de um projeto de 

eficiência energética em que o projeto e as pessoas envolvidas fossem as mesmas e com os 

mesmos objetivos. Durante o trabalho foi apresentado dentro de tópicos formas que diferentes 

em que se é feita a comunicação, as reuniões e os conteúdos de cada metodologia. 

Usando os dois métodos pode se pensar em uma resposta para o problema proposto neste 

trabalho que seria garantir que as pessoas envolvidas seguissem a mesma linha de raciocínio. 

A resposta seria mesclar os métodos em cada etapa do projeto, pois mesmo quando foi usada a 

metodologia Scrum que não tem um líder central, foi necessário que alguém assumisse este 

status e colocasse todos na mesma direção novamente. 

Como foi apresentado no trabalho, é importante que a equipe esteja capacitada e treinada 

e seja documentado as responsabilidades de cada equipe para que seja possível apresentar um 

trabalho de boa qualidade atendendo todos os critérios requisitados pelo cliente. E esta é a prova 

que a mescla seria a melhor opção, pois com uma metodologia centralista é possível criar 

padrões e históricos de atividades realizadas, apresentado qual recurso foi usado para qual 

atividade e por quanto tempo em quanto com uma metodologia mais liberal consegue usar 

desses históricos para desenvolver a equipe e melhor a estratégia em um curto período. 

Por fim, concluo que ambas as metodologias têm seus pontos positivos e negativos, como 

foram apresentados ao longo do trabalho. Porém, acredito que a melhor forma de realizar um 

gerenciamento desses projetos seria unindo os dois conceitos e alterando a forma de 

gerenciamento, principalmente em atividades mais críticas, ou iniciar o trabalho usando o Guia 

PMI para a equipe criar experiência e know-how do projeto para poder deixar a equipe se tornar 

auto gerenciável. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Para futuros trabalho seria interessante realizar a mesma análise, mas iniciando o projeto 

usando a metodologia Scrum, para poder analisar o comportamento das pessoas durante um 

projeto novo e desconhecido para a equipe. 

Em outra oportunidade também seria interessante estudar outras metodologias ágeis, mas 

trabalhar sobre como seria a influência dessas metodologias sobre a qualidade dos pacotes de 

trabalhos. 

Com base nessa pesquisa, pode –se pensar em avaliar os possíveis riscos que podem 

ocorrer utilizando mais de uma metodologia dentro do projeto. 
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