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Resumo 

As empresas fornecedoras de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

buscam cada vez mais eficiência, rapidez, redução de custos, segurança e qualidade como 

diferenciais frente à grande competitividade vivida por elas e uma das grandes alternativas para 

otimização dos processos e, consequentemente do seu negócio, é a utilização das melhores 

práticas em gestão de projetos e na utilização de metodologias consagradas. Esta pesquisa 

buscou apresentar vantagens, desvantagens na implementação de gestão de projetos numa 

empresa de TIC prestadora de serviços para operadoras de telefonia móvel com equipes 

multidisciplinares e, em decorrência da sua implementação, apresentar como um dos fatores-

chave levantados, a otimização de equipe de coordenadores/gestores de projetos após a 

implementação de técnicas em gerenciamento de projeto e controle das equipes técnicas através 

de sistemas integrados com aplicativos de mobilidade em Smartphone, após análise executiva, 

foi tomada a decisão de redução em aproximadamente 50% da força de trabalho quanto à equipe 

de coordenação/gestão de projetos, apresentando como resultado financeiro, uma redução de 

mais de 47% nos salários e encargos mensais da referida equipe. Evidenciou-se como vantagem 

a otimização dos processos nas operações dos projetos e redução de custos oriundos dos 

projetos, mas em contrapartida, a demissão de profissionais qualificados na área de 

implementação e gestão de TIC. 

 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação e Comunicação. Gestão de Projetos. 

Tomada de Decisão. Serviços de Telefonia Móvel.    



 

 

Abstract 

The suppliers of information and communications technology services (ICT) increasingly seek 

efficiency, speed, cost reduction, safety and quality as front differential to the great 

competitiveness experienced by them and one of the great alternatives to optimize processes 

and consequently of your business is the use of best practices in project management and the 

use of proven methodologies. This research aimed to present advantages, disadvantages in 

project management implementation in a company ICT service provider for mobile operators 

with multidisciplinary teams and, as a result of its implementation, present as one of the key 

factors raised, staff optimization engineers / project managers after the implementation of 

technical project management and control of the technical teams through integrated systems 

with mobile applications on Smartphone, after executive analysis was taken the decision to 

reduce by approximately 50% of the workforce on the team coordination / project management, 

presenting in net income, a reduction of more 47% in wages and monthly charges of that team. 

It was evident the advantage of optimizing processes in the operations of the projects and 

reducing costs related projects, but on the other hand, the dismissal of qualified professionals 

in the area of implementation and ICT management. 

 

Keywords: Technology of Information and Communication. Project management. 

Decision Making. Mobile Services. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Fazer gestão de projetos corporativos além de ser uma prática para otimização 

de processos, tornou-se também estratégico para controlar as ações que 

proporcionem valor agregado ao negócio, trazendo melhores resultados quanto ao 

mercado atendido e, como fator de controle, cada vez mais são utilizados os 

indicadores de desempenho para medir a eficiência e eficácia das melhorias contínuas 

nos processos/projetos. 

A gestão de projetos proporciona uma posição estratégica nas organizações, 

pois além da organização e padronização dos processos, também possibilita a 

otimização das equipes e seus respectivos gestores de projetos. 

Para a organização, a análise destes dados oportuniza avaliar se as práticas 

adotadas auxiliam em melhores resultados dos projetos gerenciados, e identificar as 

dificuldades nas práticas de gerenciamento elencadas. 

Assim, a empresa em estudo poderá estabelecer ações de melhorias contínuas 

para aperfeiçoar seu gerenciamento e evitar possíveis falhas/riscos nos projetos. 

Espera-se que este estudo acadêmico contribua também com outras 

organizações e segmentos que atendam o mercado de serviços. 

 

1.1  PROBLEMA 

 

Em uma empresa de telecomunicações onde as boas práticas de gerenciamento de 

projetos não são utilizadas nas rotinas operacionais, implementar a cultura de gerenciamento 

de projetos pode resultar na otimização da área de implementação de redes de telefonia móvel? 
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1.2  OBJETIVO GERAL 

 

Apresentar como a implementação de Gestão de Projetos e o uso da 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no segmento de Telefonia Móvel 

podem permitir a otimização de processos e adequações de equipes multidisciplinares 

quanto à sua gestão. 

 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Através da revisão bibliográfica, apresentar os principais conceitos de Gestão 

de Projetos e uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em projetos de 

Telecomunicação. 

Apresentar um estudo de caso no segmento de Telefonia Móvel com seus 

resultados após implementação das melhores práticas em Gestão de Projetos e uso 

de sistemas integrados à aplicativos de mobilidade nas rotinas de gerenciamento de 

entrega de serviços. 

Apresentar os riscos, vantagens e desvantagens na adequação de equipes de 

coordenadores/gestores de projetos após implementação de gestão organizacional 

por projetos. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA.  

 

A escolha do tema deste trabalho de pesquisa deve-se ao interesse dos autores 

que atuam na área, assim como pela experiência como coordenadores de projetos no 

setor de telecomunicações sendo capazes de analisar a eficácia da nova estrutura 

criada na empresa para coordenação de entrega de serviços de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) utilizando técnicas de gerenciamento de projeto e 

utilização de sistema integrado à aplicativos de mobilidade. 
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1.5 JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA. 

 

Otimização da força de trabalho e otimização de processos sempre foram 

buscas constantes nas empresas, mas com a crise econômica atual as empresas 

buscam equilibrar a demanda frente às equipes de colaboradores, e este trabalho de 

pesquisa pode auxiliar numa visão sistêmica e acadêmica de como as empresas, 

principalmente de telecomunicações, podem realizar este projeto de otimização. 

 

1.6 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada neste trabalho de pesquisa científica foi através de uma 

revisão bibliográfica de caráter exploratório e descritivo, segundo entendimento de Gil 

(2008). Consistiu em pesquisa bibliográfica, pois tomou como base livros, artigos 

científicos e informações oficiais em sites. O tratamento dos dados deu-se de forma 

quantitativa e qualitativa através de um estudo de caso, procurando atender aos 

objetivos declarados inicialmente. Segundo Lakatos (2001), esta pesquisa é 

caracterizada quanto aos procedimentos técnicos como sendo um estudo de caso, 

pois apresentará uma experiência prática do autor deste trabalho de pesquisa. O 

estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto natural, especialmente quando os limites, as interfaces entre 

o fenômeno e o contexto não estão definidas claramente (YIN, 2005). 

 

1.7 FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

Neste trabalho, pretende-se relacionar a nova estrutura com as melhores 

práticas de gerenciamento de projetos, amparadas em bibliografias pertinentes ao 

assunto, apresentando uma análise da otimização dos Recursos Humanos quanto à 

produtividade e eficiência do setor de TIC - objeto do estudo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

A grande maioria das implantações ou melhorias em processo é desenvolvido através de um 

projeto. Conforme descrito no PMBOK (5ª edição), conhecido como o Universo de 

Conhecimento em Gerência, Projeto é Um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e um 

término definidos. ” 

De acordo com Kerzner (2006, p. 15), “a gestão de projetos pode ser definida como o 

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

seus objetivos com êxito para benefício dos participantes do projeto”. 

Segundo o PMI (Project Management Institute), PMBOK (2013, p. 60): 

 

“Os 47 processos de gerenciamento identificados no Guia PMBOK® são também   

grupados em 10 áreas de conhecimento distintas. Uma área de conhecimento 

representa um conjunto completo de conceitos, termos e atividades que compõem um 

campo profissional, campo de gerenciamento de projetos, ou uma área de 

especialização. Essas dez áreas de conhecimento são usadas na maior parte dos 

projetos, na maioria das vezes. As equipes dos projetos utilizam essas e outras áreas 

de conhecimento, de modo apropriado, para os seus projetos específicos. As áreas de 

conhecimento são: Gerenciamento da integração do projeto, Gerenciamento do 

escopo do projeto, Gerenciamento do tempo do projeto, Gerenciamento dos custos do 

projeto, Gerenciamento da qualidade do projeto, Gerenciamento dos recursos 

humanos do projeto, Gerenciamento das comunicações do projeto, Gerenciamento 

dos riscos do projeto, Gerenciamento das aquisições do projeto e Gerenciamento das 

partes interessadas do projeto. ” 
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A Figura 1 apresenta as 10 Áreas de Conhecimento em Gestão de Projetos, segundo o PMI, 

bem como fluxo resumido de processos 

 

 
 

Figura 1 – 10 Áreas de Conhecimento em Gestão de Projetos 

Fonte: Hélio R. Costa 

 

Conforme as melhores práticas recomendadas pelo PMI, o Gerenciamento de Projetos 

é realizado através da aplicação e da integração dos 47 processos que abrangem cinco fases: 

Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, e Encerramento, conforme 

Figura 02.  

É relevante salientar que o Ciclo de Vida do Projeto (Figura 03) é diferente dos grupos 

de processos de gerenciamento do projeto, pois estes organizam e descrevem como as 

atividades serão conduzidas para que os requisitos do projeto sejam atendidos (PMBOK, 2013). 
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PROCESSO DE 

INICIAÇÃO

PROCESSO DE 

PLANEJAMENTO

PROCESSO DE 

CONTROLE

PROCESSO DE 

EXECUÇÃO

PROCESSO DE 

FINALIZAÇÃO

 

Figura 2 – Fases de um Projeto 

Fonte: Adaptado PMBOK, 2013 

 

 Iniciação: Ocorre no início do projeto ou das fases de grandes projetos. A 

iniciação confirma que um projeto, ou suas etapas, deve ter início, aprovando então os recursos 

necessários para a execução do mesmo. 

 Planejamento: é o processo que formula e revisa as metas e objetivos do 

projeto e planeja as ações que serão realizadas para cumprir os propósitos para os quais o 

projeto é realizado. Neste grupo de processos é que se especificam os requisitos do projeto e 

“stakeholders”1.  

 Execução: Compreende a integração das pessoas envolvidas no projeto para 

a concretização e controle dos planos do mesmo, assegurando que sua execução permaneça em 

sincronia com os objetivos. Assim, este processo tem por objetivo fazer com que as atividades 

planejadas aconteçam. 

 Monitoramento e Controle: Analisa a avaliação de desempenho para 

verificar se o projeto está sendo realizado de acordo com o planejamento. Se forem 

                                                 
1 De acordo com o PMI, são as pessoas ou organizações que têm algum interesse envolvido nos projetos, podem 

ser: clientes, contratados, fornecedores, gerentes e equipe do projeto. Estes devem ser identificados no início do 

projeto. 
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identificadas variações, aplicam-se ações corretivas necessárias para atender os objetivos do 

projeto. 

 Encerramento: Formaliza e documenta o término das atividades de uma fase 

ou do projeto em si, assim que os objetivos são atingidos. 

 

 Para Sucupira (2006):  

 

Tão importante quanto gerenciar processos é desenvolver a metodologia de 

gerenciamento de projetos, pois são ações complementares. Quaisquer mudanças que 

sejam necessárias realizar-se nos processos de uma empresa pode implicar em custos 

e riscos para o negócio caso não seja planejado um projeto para isto. Desta forma, é 

importante as organizações adotarem, também, à metodologia de gerenciamento de 

projetos para que assim possam conduzir seus negócios de forma mais confiável e 

eficaz. (SUCUPIRA, 2006) 

 

2.1.1 CICLO DE VIDA DE UM PROJETO 

 

As fases e ciclo de vida do projeto descrevem como será concluído o trabalho associado 

ao produto do projeto. Para que seja reconhecido o término de cada fase de um projeto é 

necessária a apresentação de uma entrega que marca o final da etapa. A “entrega” é tudo o que 

deve ser produzido para que a fase ou o próprio projeto sejam encerrados (HELDMAN, 2006).  

O Ciclo de vida do projeto consiste nas fases do mesmo que, geralmente, são sequenciais 

e seu número é determinado pelas necessidades de gerenciamento e controle das organizações 

envolvidas. O ciclo de vida pode ser definido ou moldado de acordo com aspectos exclusivos 

da organização, oferece uma estrutura básica para o gerenciamento do projeto e é dividido em 

quatro fases principais: Início, organização e preparação, execução e encerramento, conforme 

Figura 3.  (PMBOK, 2013) 
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Figura 3 - Ciclo de Vida de um Projeto 

Fonte: Adaptado PMBOK, 2013 

 

2.1.2 GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DO PROJETO  

 

“Subconjunto do gerenciamento de projetos que engloba os processos requeridos para 

assegurar que todos os elementos do projeto sejam adequadamente coordenados”. (PMBOK, 

2013, p. 63). 

 

2.1.3 GERENCIAMENTO DE ESCOPO DO PROJETO 

 

“Tem como objetivo principal definir e controlar os trabalhos a serem realizados pelo 

projeto de modo a garantir que o produto, ou serviço, desejado seja obtido através da menor 

quantidade de trabalho possível, sem abandonar nenhuma premissa estabelecida no objetivo do 

projeto”. (PMBOK, 2013, p. 105). 
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2.1.4 GERENCIAMENTO DE TEMPO DO PROJETO 

 

“O principal objetivo dessa área é garantir que o projeto seja concluído dentro do prazo 

determinado. O gerenciamento do tempo, juntamente com o gerenciamento de custos, são as 

mais visíveis áreas do gerenciamento de projeto”. (PMBOK, 2013, p. 141). 

 

2.1.5 GERENCIAMENTO DE CUSTOS DO PROJETO 

 

“Tem como objetivo garantir que o capital disponível será suficiente para obter todos os 

recursos para se realizarem os trabalhos do projeto”.(PMI, 2013, p. 193). 

 

2.1.6 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO 

 

“O objetivo mais importante dessa área é garantir que o projeto será concluído dentro 

da qualidade desejada, garantindo a satisfação das necessidades de todos os envolvidos”. 

(PMBOK, 2013, p. 227). 

 

2.1.7 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO PROJETO 

 

“O gerenciamento dos recursos humanos tem como objetivo central fazer o melhor uso 

dos indivíduos envolvidos no projeto (Stakeholders). Considerado um dos principais fatores de 

sucesso em um projeto”. (PMBOK, 2013, p. 225). 

Conforme objeto do referido trabalho de pesquisa, o Quadro 1 apresenta os processos 

de Gerenciamento de Recursos Humanos de um Projeto. 
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Quadro 1 - Processos de Gerenciamento de Recursos Humanos de Projeto 

Fonte: Adaptado PMBOK, 2013 

 

2.1.8 GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO 

 

“Um efetivo processo de comunicação é necessário para garantir que todas as 

informações desejadas cheguem às pessoas corretas no tempo certo e de uma maneira 

economicamente viável”. (PMBOK, 2013, p. 287). 

“Comunicação possui uma importância especial no gerenciamento de projetos. A 

maioria dos problemas em um ambiente projetizado pode ser caracterizado como algum tipo de 

problema de comunicação”. (PMBOK, 2013, p. 287). 

 

2.1.9 GERENCIAMENTO DE RISCOS DO PROJETO 

 

Segundo o PMI (2013), Gestão de Riscos em Projetos é: 

 

“Gerenciamento de riscos possibilita uma chance de melhor compreender a natureza 

do projeto, envolvendo os membros do time de modo a identificar e responder as 

potenciais forças e riscos do projeto de modo a responder a eles, geralmente 

associados a tempo, qualidade e custos”. (PMBOK, 2013, p. 309). 
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2.1.10 GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES DO PROJETO 

 

“O gerenciamento de suprimentos e contratos tem como objetivo dar garantia ao projeto 

de que todo elemento externo participante do projeto irá garantir o fornecimento de seu produto, 

ou serviço, para o projeto”. (PMBOK, 2013, p. 355). 

 

2.1.11 GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS DO PROJETO 

 

Segundo o PMI (2013), Gestão das Partes Interessadas no Projeto é: 

O gerenciamento das partes interessadas do projeto inclui os processos exigidos para 

identificar todas as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem 

impactados pelo projeto, analisar as expectativas das partes interessadas e seu impacto 

no projeto, e desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o 

engajamento eficaz das partes interessadas nas decisões e execução do projeto. 

(PMBOK, 2013, p. 391). 

 

2.2 GERENTE DE PROJETOS E GERENTE FUNCIONAL 

 

2.2.1 GERENTE DE PROJETOS 

 

As empresas têm procurado vantagens competitivas através da valorização do seu 

capital intelectual (conhecimento), e as pessoas são os principais agentes de transformação das 

empresas (ANGELONI, 2003). 

Para Bergamini (2012), com a globalização, as empresas não podem manter em seu 

quadro de funcionários apenas pessoas fiéis, mas sim profissionais competentes e motivados 

para agregar valor ao negócio. Na mesma linha, para Gramigna (2007), as empresas buscam 

por profissionais inteligentes para lidar com paradoxos, flexíveis a mudanças e inovações 

tecnológicas para apresentar resultados e disseminar conhecimento.  

Para Angeloni (2003), "a aplicação das tecnologias da informação e comunicação às 

atividades relacionadas ao gerenciamento do conhecimento constitui o cerne das questões de 

adaptação de uma organização a um ambiente dinâmico e interativo".  
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Para Oliveira e Farias Filho (2013, p.3 apud FROESE, 2010), “as mudanças trazidas dos 

avanços na tecnologia de informação e comunicação para a gestão de projetos não são 

puramente técnicas, mas devem ser acompanhadas de mudanças nos processos de gestão”. 

Nesse sentido, ressalta-se a importância do Gerente de Projetos que, segundo o PMI (PMBOK 

2013, p. 15), “o gerente de projetos é a pessoa alocada pela organização executora para liderar 

a equipe responsável por alcançar os objetivos do projeto”. 

O gerente de projetos, além de habilidades específicas de gerenciamento, também 

precisa das competências: 

Conhecimento. Refere-se ao que o gerente de projetos sabe sobre gerenciamento de 

projetos. 

Desempenho. Refere-se ao que o gerente de projetos é capaz de fazer  ou realizar 

quando aplica seu conhecimento em gerenciamento de  projetos. 

Pessoal. Refere-se ao comportamento do gerente de projetos na  execução do projeto 

ou atividade relacionada. A efetividade pessoal  abrange atitudes, principais 

características de personalidade, e liderança, que fornecem a habilidade de guiar a 

equipe do projeto ao mesmo tempo  em que atinge objetivos e equilibra as 

restrições do mesmo. (PMI-PMBOK  2013 p. 17). 

 

Ainda segundo o PMI (PMBOK 2013, p. 16), conforme o Quadro 2, os gerentes de 

projetos eficazes precisam ter habilidades: 

 

 

HABILIDADES 

ÉTICAS 

 

HABILIDADES 

INTERPESSOAIS 

 

HABILIDADES 

CONCEITUAIS 

Quadro 2 – Habilidades de um Gerente de Projetos 

Fonte: Adaptado PMI-PMBOK 2013 p. 16 

 

Ainda segundo o PMBOK (2013 p.17), conforme figura 4, para as habilidades 

interpessoais o gerente de projetos precisa ter: 
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HABILIDADES INTERPESSOAIS

LIDERANÇA
CONSTRUÇÃO 

DE EQUIPES
MOTIVAÇÃO COMUNICAÇÃO INFLUÊNCIA

TOMADA DE 

DECISÃO

CONSCIÊNCIA 

POLÍTICA E 

CULTURAL

NEGOCIAÇÃO
GANHO DE 

CONFIANÇA

GERENCIAMENTO 

DE CONFLITOS

COACHING

(TUTOR / 

INSTRUTOR)

 

Figura 4 – Habilidades Interpessoais de um Gerente de Projetos 

Fonte: Adaptado PMI-PMBOK 2013 p. 17 

 

O Gerente de Projetos é ator principal para o sucesso de um projeto. Ele é o responsável 

pelo planejamento e implementação do projeto. A capacidade de gerenciar projetos requer 

habilidades como: comunicação, planejamento, análise, motivação, energia, visão, delegação, 

criatividade, flexibilidade, persistência, entre outras. É de suma importância que o gerente de 

projetos lidere sua equipe de forma a motivá-los e engajá-los a atender os objetivos do projeto. 

Não basta que o gerente de projetos possua somente habilidades técnicas devido à tendência 

que eles têm em focar-se apenas aos aspectos técnicos do projeto, ignorando de outros aspectos 

do gerenciamento de projetos (VARGAS, 2000). O mesmo autor acrescenta: 

É sábia a frase no livro “O monge e o executivo” “Não se gerencia pessoas, se gerencia 

coisa e LIDERA pessoas” e existe uma grande diferença entre Gerenciar e Liderar. O 

Gerente de Projetos além da técnica que deve conhecer para se planejar, medir, 

coordenar, etc, é na verdade um grande gerenciador de expectativas e nisso que entra 

o OUVIR é melhor que o FALAR, justamente para se conhecer as mesmas e ser o 

grande “Garçom” do projeto, ou seja, sabendo de todas as expectativas, ele serve a 

todos os envolvidos da melhor maneira possível para se conseguir o sucesso do 

projeto. 

 

Kerzner (2002) reforça que as habilidades do gerente de projetos devem ser mais do que 

técnicas ao ressaltar que estas eram importantes na gestão de projetos tradicional, mas que a 

moderna gestão de projetos requer habilidades mais apuradas quanto ao conhecimento do 

negócio, ao gerenciamento de riscos e a capacidade de integração. 
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O PMBOK (2013) apresenta que, além da importância das habilidades, o gerente de 

projetos deve obter outras três características: conhecimento, desempenho e pessoal, que são 

apresentados no Quadro 03. 

 

 

Quadro 3 – Características do Gerente de Projetos 

Fonte: Adaptado de PMBOK, 2013 

 

De acordo com Page-Jones (1990, p. 114) “o trabalho do gerente de projetos é bastante 

vasto: precisa planejar, organizar, medir, revisar, assistir reuniões, escrever relatórios e analisar 

orçamentos”. Percebe-se que a concordância dos autores em relação às habilidades dos gerentes 

de projetos vai além de habilidades técnicas. Um bom gestor precisa estar preparado para 

motivar sua equipe, pois as habilidades de relacionamento interpessoal são muito importantes 

para promover o desenvolvimento da mesma e fazer com que as entregas sejam realizadas com 

maior velocidade e qualidade, dentro do orçamento previsto. O gestor de projetos é responsável 

pelo sucesso do projeto, e para obter bons resultados ele dependerá do bom desempenho de sua 

equipe. 

 

2.2.2 GERENTE FUNCIONAL 

 

Segundo o PMBOK (2013 p.15), “um gerente funcional se concentra em proporcionar 

a supervisão e gerenciamento de uma unidade funcional ou de negócio”. 

2.2.3 GERENTE FUNCIONAL E GERENTE DE PROJETOS  

 

Segundo Marchetto (2010 p.2), tanto gerente de projetos como gerentes funcionais têm 

habilidades semelhantes, mas perfis bem diferentes, mesmo ambos tendo experiência anterior 
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na função. Quando um gerente funcional assume o papel de gerente de projetos há um risco por 

ter que assumir a gestão de um ou mais projetos, pois gerente funcional, como dito 

anteriormente, “são pessoas chave que desempenham uma função gerencial dentro de uma área 

administrativa ou funcional de negócio, com seu próprio pessoal permanente para serviços 

contínuos...” (MARCHETTO, 2010). Segundo o mesmo autor, ocorre que uma empresa para 

redução de custos pode utilizar um gerente funcional para gerir projetos, mas como são perfis 

com objetivos e foco de trabalho totalmente diferentes. Para o autor:                                           

Considerando que o gerente de projeto se concentra em seus próprios projetos, o 

gerente funcional (em muitas organizações também chamado de “gerente de 

produção”) foca suas prioridades na organização, concentrando-se em várias tarefas e 

objetivos simultaneamente. Se o gerente de projeto é o responsável pelo sucesso do 

projeto (“concluir o projeto”), então o gerente funcional tem objetivos essencialmente 

operacionais e/ou de gestão (com foco no “trabalho do dia a dia”). (MARCHETTO, 

2010). 

 

O compromisso de assumir o duplo papel de gerente de projeto/gerente funcional ocorre 

tipicamente em empresas nos níveis de média ou baixa gestão e pouco frequente nos níveis de 

gestão superior ou níveis executivos. Muitas vezes a principal razão para se atribuir este duplo 

papel está, na verdade, relacionada com o orçamento. (MARCHETTO, 2010) 

 

2.3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES 

2.3.1 TERMINOLOGIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

 Segundo Oliveira e Farias Filho (2013, p.3 apud MARQUES, 2000), conceitualmente 

define-se: 

 Tecnologia: a aplicação dos conhecimentos científicos para facilitar a realização 

das atividades humanas, supõe a criação de produtos, instrumentos, linguagens e 

métodos ao auxílio das pessoas.  

 Informação: dados que tem significado para determinados grupos. A informação 

é fundamental para as pessoas, uma vez, que a partir do processo cognitivo da 

informação que obtemos continuamente com nossos sentidos tomamos decisões que 

dão lugar a todas as nossas ações.  

 Comunicação: transmissão de mensagens entre pessoas. Como seres sociais as 

pessoas, além de receber informação dos demais necessitam comunicar-se para saber 

mais deles, expressar seus sentimentos e desejos, coordenar os comportamentos dos 

grupos de convivência, etc.  
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 Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC): quando unem-se estas três 

palavras fazemos referência ao conjunto de avanços tecnológicos que proporcionam 

a informática, as telecomunicações e as tecnologias audiovisuais que compreendem o 

desenvolvimento relacionados com os computadores, a internet, a telefonia, as 

aplicações multimídia e a realidade virtual.  

 

A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) é o conjunto de recursos 

tecnológicos integrados com um objetivo comum e são utilizadas em todos os segmentos, seja 

indústria, comércio, publicidade, setor financeiro, educação, dentre outros. (PACIEVITCH – 

INFOESCOLA, 2016) 

 

2.4 TELECOMUNICAÇÕES 

 

Segundo a Telebrasil (2014 p. 5), Telecomunicação é:  

As Telecomunicações estão inseridas no Setor de Tecnologia de Informação e 

Comunicação (TIC). No Brasil, o IBGE, na Pesquisa Anual de Serviços (PAS), 

classifica desta forma os Serviços de Informação:  

 Serviços de Telecomunicações, incluindo Telefonia Fixa, Telefonia Celular, SME 

(Trunking), Telecomunicações por Satélites, provedores de Acesso à Internet, 

transmissão e recepção de sinais de TV e Rádio, serviços de instalação e outros.  

 Serviços de Informática, incluindo desenvolvimento de softwares, processamento 

de dados, consultoria, venda de equipamentos e softwares, outsourcing, suporte e 

manutenção de softwares e outros.  

 Serviços Audiovisuais, incluindo publicidade e merchandising na TV Aberta e no 

Rádio, programação de TV por Assinatura, exibição de filmes e serviços auxiliares da 

produção de programas de Televisão.  

 Outros serviços, incluindo edição, edição integrada à impressão, agências de notícias 

e serviços de jornalismo.  

Constituem Serviços de Telecomunicações a transmissão, emissão ou recepção de 

símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer 

natureza, por fio, rádio, eletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo 

eletromagnético. A prestação dos Serviços de Telecomunicações é feita por agentes 

que detenham concessão, permissão ou autorização para a prestação do serviço.  
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O Setor de Telecomunicações será definido como: “Setor da economia que engloba 

os Serviços de Telecomunicações, serviços de valor agregado e produtos utilizados 

para a prestação destes serviços.”  

 

 Dois principais meios de telecomunicações no Brasil são evidenciados nas 

pesquisas que são Telefonia Celular e Conexões de Internet. 

 

2.4.1 ESTATÍSTICAS DE CELULARES NO BRASIL 

 

 Os números estatísticos de telefonia celular no Brasil em 2016 apresentam um 

total de mais de 256 milhões de aparelhos ativos contra uma população de 205 milhões de 

habitantes, o que caracteriza mais de 1 aparelho por pessoa em média.  A Tabela 1 apresenta os 

números Celular/Brasil 2016. 

 

Tabela 1 - Total de Telefones Celulares em Abr/16: 256,4 milhões 

256,4 milhões de Telefones Celulares no Brasil em Abr/16 

Dados da Anatel indicam que o Brasil terminou Abril de 2016 com 256,4 milhões de celulares e densidade 

de 124,66 cel/100 hab. 

 O mês de Abril/16 apresentou adições líquidas negativas de 1,382 milhão celulares. 

 O pré-pago apresentou adições líquidas negativas de 1,698 milhão. No pós-pago as adições líquidas foram 

de 316 mil.  

A participação do pré-pago caiu para 71,13% 

 

Fonte: Teleco, 2016 

 

 2.4.2 ESTATÍSTICAS USUÁRIOS DE INTERNET NO BRASIL 

 

 Conforme fontes de pesquisa nacionais, o número de usuários de internet no 

Brasil vem crescendo nos últimos anos. As Tabelas 2 e 3 apresentam a quantidade de usuários 

de Internet no Brasil de acordo com o PNAD (IBGE) e a pesquisa TIC Domicílios do NIC.BR. 

Estas pesquisas são referentes a população de 10 anos ou mais de idade. 

http://www.nic.br/indicadores/
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Tabela 2 - % de Usuários de Internet no Brasil entre 2008 e 2014 

 Usuários de Internet  

(% da POP com 10 ou mais anos) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fonte: PNAD 34,8% 41,6% - 46,5% 49,2% 49,4% 54,4% 

Fonte: TIC Domicílios 34% 39% 41% 46% 49% 51% 55% 

Fonte: Teleco, 2016 

  

Tabela 3 - Quantidade de Usuários de Internet no Brasil entre 2006 e 2014 

Usuários de Internet (Milhões) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fonte: PNAD 35,3 44,9 55,9 67,8 - 77,7 84,2 85,6 95,4 

Fonte: TIC Domicílios 35,3 44,9 53,9 63 66,4 76,6 80,9 85,8 94,2 

Fonte: Teleco, 2016 

2.4.3 ASSINANTES E CONEXÕES DE TIC NO BRASIL 

  

 Também é crescente o número de conexões TIC no Brasil nos últimos anos, conforme 

visto nas Tabelas 4, 5 e 6. 

  

Tabela 4 - Total de Assinantes e Conexões TIC no Brasil entre 2010 e 2015 

Milhões 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Celulares 202,9 242,2 261,8 271,1 280,7 257,8 

Telefones Fixos 42,1 43,0 44,3 44,9 45,0 43,7 

Banda larga 15,3 17,0 19,8 22,2 24,0 25,5 

TV por Assinatura 9,8 12,7 16,2 18,0 19,6 19,1 

Usuários de Internet (PNAD) 73,9 77,7 84,2 85,6 94,2 - 

Fonte: Teleco, 2016 

 

http://www.nic.br/indicadores/
http://www.nic.br/indicadores/
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Tabela 5 - *Densidades entre 2010 e 2015 com escala de Tecnologia /100 habitantes 

/100 hab. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Celulares 103,4 122,2 130,9 134,4 138,0 125,7 

Telefones Fixos 21,5 21,7 22,2 22,2 22,1 21,3 

Banda larga 7,8 8,6 9,9 11,0 11,8 12,4 

TV por Assinatura 5,0 6,4 8,1 8,9 9,6 9,3 

* Densidades foram alteradas de acordo com revisão 2013 da população feita pelo IBGE. 

  Fonte: Teleco, 2016 

Tabela 6 - % com Utilização de TIC quanto a Equipamentos 

% com 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Televisão 94,5% 95,1% 95,6% 95,0% 96,9% 97,2% 97,2% 97,1% 

Telefone  

(Fixo ou Celular) 
77,0% 82,1% 84,1% 87,9% 89,9% 91,2% 92,5% 93,5% 

Rádio 88,1% 88,9% 87,8% 81,4% 83,4% 80,9% 75,7% 72,1% 

Microcomputador 26,6% 31,2% 34,6% 38,3% 42,9% 46,4% 48,9% 48,5% 

Microcomputador  

com acesso à Internet 
20,2% 23,8% 27,3% N.D. 36,5% 40,3% 42,4% 42,1% 

Total de Domicílios 

(milhares) 
55.770 57.557 58.566 57.324 61.292 63.768 65.130 67.039 

Fonte: Teleco, 2016 

2.4.4 REDUÇÃO DE FORÇA DE TRABALHO NO BRASIL 

 

Segundo o Dieese (Boletim Nº 0, 2016), devido à crise econômica dos últimos anos, o 

desemprego aponta como uma das piores crises já vividas pela força de trabalho no Brasil. 

Segundo a pesquisa "no primeiro trimestre de 2016, o desemprego atingiu 10,9% da força de 

trabalho brasileira e o número de desempregados chegou a 11,1 milhões de trabalhadores". 

Acrescenta ainda: 
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Os números são muito superiores aos registrados entre janeiro e março de 2015, 

quando a proporção de desocupados foi estimada em 7,9%.  Em apenas um ano, 

segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua) do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de pessoas que declara ter 

necessidade de trabalhar e que busca ocupação aumentou em mais de 3 milhões. 

(DIEESE, 2016) 

 

A pesquisa mostra uma prospecção nada animadora para o futuro: 

O momento é difícil, mas as perspectivas para o futuro do mercado de trabalho 

nacional, pelo menos em curto prazo, são ainda mais preocupantes: a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), que observa tendências do mercado de trabalho em 

vários países, prevê um brasileiro em cada cinco novos desempregados no mundo, em 

2017. Já o fechamento de postos de trabalho foi resultado do impacto da intensificação 

da crise sobre a atividade econômica e da retração do Produto Interno Bruto (PIB) no 

período. 

 

O Gráfico 1 apresenta a Taxa de Desocupação no Brasil entre 2014 e 2016. 

 

Gráfico 1 - Taxa de Desocupação – Brasil 2014 a 2016 (% da força de trabalho) 

Fonte: IBGE/Pnad Continua 
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A pesquisa ainda aponta em detalhes a crise por setor: 

A indústria foi o setor mais afetado pela crise econômica. Desde o final de 2014, o 

nível de ocupação do setor apresentou redução de 12,7%. São 1,7 milhão de ocupações 

a menos. 

O setor que mais emprega, os serviços, apresentou queda de 1,3% no número de 

ocupados, com fechamento de 509 mil postos de trabalho. O número de ocupados na 

agricultura ficou estável, 9,4 milhões de pessoas, entre o último trimestre de 2014 e o 

primeiro trimestre de 2016.  

Ao mesmo tempo, houve aumento de 293 mil trabalhadores nos serviços domésticos, 

entre o final de 2014 e o primeiro trimestre de 2016. 

O número de ocupados no segmento do comércio, reparação de veículos automotores 

e motocicletas apresentou resultado relativamente estável em 2015, mas começou 

2016 com menos 280 mil ocupações. 

A construção civil perdeu 640 mil ocupados até meados de 2015 em relação ao último 

trimestre de 2014. Porém, no segundo semestre, o número de ocupados cresceu e 

fechou o ano com resultado positivo. Entretanto, repetindo o desempenho do ano 

anterior, o primeiro trimestre de 2016 foi de queda (-1,2%), com 380 mil ocupados a 

menos no setor. 

 

Quando analisada a variação apenas do último trimestre, com exceção da estabilidade 

na agricultura, todos os setores fecharam postos de trabalho entre o último trimestre de 2015 e 

o primeiro de 2016, o que indica aumento e generalização da crise do emprego no Brasil. 

 

2.5 INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Segundo Coelho (2009), indicadores de desempenho, conhecidos por KPIs (key 

performance indicators) são medidas de desempenho, quantificáveis, que empresas utilizam a 

fim de definir, avaliar e melhorar sua performance. Os indicadores devem retratar a estratégia 

da organização, devem ser abrangentes e estar alinhados com os objetivos. O ambiente 

empresarial é cheio de oscilações e isso exige que as organizações tenham capacidade de 

adaptação e, para isso, é fundamental que introduza mecanismos para avaliar suas ações e 

operações e assim ter condições de análise objetiva da situação atual e futura da empresa. Desse 
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modo, que as medidas de desempenho tornam-se ferramentas eficazes para estas análises, 

avaliações e tomadas de decisão. 

Desempenhos, de acordo com Carpinetti (2012), são resultados obtidos através de 

indicadores de produtos e processos, previamente estabelecidos, que serão comparados com 

metas, padrões, referenciais pertinentes e ate mesmo com outros processos e produtos, e assim 

verificar a conquista ou não dos objetivos organizacionais. Normalmente estes resultados 

apontam satisfação ou insatisfação, eficácia e eficiência e podem ter termos financeiros ou não. 

 

2.6 ANÁLISE DE RISCOS EMPRESARIAIS 

 

 Analisar e gerir riscos envolve controlar os resultados das empresas. Segundo Baraldi 

(2005, p. 15), "o gerenciamento de riscos empresariais são os conhecimentos, os métodos e os 

processos organizados para reduzir os prejuízos e aumentar os benefícios na concretização dos 

objetivos estratégicos”.  

 Segundo o mesmo autor, gerenciar riscos é tentar minimizar seus impactos nos processos 

e valores das empresas, agregando valor ao negócio corporativo. 

 Para Cocurullo (2003, p. 68), os riscos são subdivididos conforme Figura 5:  

 

ESTRATÉGICOS OPERACIONAIS

FINANCEIROSDE CONFORMIDADE

 

Figura 5 - Subdivisão de riscos Organizacionais 

Fonte: Adaptado Cocurullo, 2003 

 

 De maneira detalhada, o autor expõe: 

 

- Riscos estratégicos – riscos associados ao modo que uma organização é gerenciada. 
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- Riscos Operacionais – riscos associados às condições operacionais dos processos, 

controles, sistemas e informações. 

- Riscos de Conformidade – riscos associados à habilidade da organização de cumprir 

normas reguladoras, legais e exigências fiduciárias. 

- Riscos Financeiros – riscos associados à exposição financeira de uma organização. 

 

 O risco operacional, segundo Brasiliano (2003, p. 26), é uma medida numérica de 

incerteza de uma empresa que, caso seu sistema e controle não sejam  capazes de administrar, 

comprometerão toda a estratégia da organização, pois está diretamente relacionada com as 

atividades cotidianas da empresa.  

 Ainda segundo o mesmo autor, o risco operacional está subdividido em subáreas, 

conforme Figura 6. 

Riscos relacionados à segurança das informações: 

Risco de presteza e confiabilidade e risco de modelagem

Riscos relacionados à proteção patrimonial: 

Risco de obsolescência, risco de equipamento e risco de 

catástrofe.

Riscos decorrentes diretamente da administração dos 

recursos humanos: 

Risco de erro não intencional, risco de fraudes e risco de 

qualificação

Riscos provocados pela atividade fim da organização e suas 

estratégias: 

Risco de produtos e serviços, risco de regulamentação, risco de 

liquidação financeira, risco sistêmico, risco de concentração, 

risco de imagem

 

Figura 6 - Subáreas dos riscos Operacionais 

Fonte: Adaptado Cocurullo, 2003 

 

2.7 MELHORIA CONTÍNUA 

 

A melhoria contínua é um processo pelo qual a empresa passa visando um melhor 

desempenho ou inovação em termos organizacionais. Moura (1997), explana esse conceito 

como uma busca por melhores resultados e níveis de desempenho em todas as atividades da 

empresa, sejam nos produtos ou processos. 

De uma maneira um pouco mais abrangente, Oprime et al. (2009) descrevem melhoria 

contínua como “um processo planejado, organizado e sistemático de realização de mudanças 

incrementais nas práticas existentes na organização como consequências no desempenho 

organizacional”. Assim sendo, a implementação do processo melhoria contínua deve estar 
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diretamente ligado aos avanços significativos no desempenho e nos resultados da organização. 

Por conseguinte, a melhoria contínua se torna uma importante ferramenta estratégica para a 

organização, aumentando a sua competitividade. 
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3. ESTUDO DE CASO 

 

3.1 EMPRESA - OBJETO DA PESQUISA 

 

Como forma de expor o conhecimento tácito e o adquirido em sala de aula, o presente 

estudo de caso teve como principal finalidade apresentar uma otimização de processos através 

de gestão de projetos, além da utilização de aplicativos de mobilidade, e, com isso, a pretensão 

de organizar e otimizar a força de trabalho, que num primeiro momento apontava para a 

capacitação e especialização para o novo conceito organizacional via projetos e novas 

ferramentas de gerenciamento das equipes e entregas dos relatórios de serviços via aplicativo 

de mobilidade, reduzindo gradativamente o número de coordenadores e, num segundo 

momento, devido à crise econômica nacional, ocasionou a necessidade de redução imediata dos 

coordenadores de serviços de engenharia, aumentando assim o risco na implementação das 

novas práticas. 

A empresa foco deste trabalho, por motivos de sigilo organizacional, terá seu nome 

preservado e será intitulada ficticiamente como "Empresa Modelo SA". A Modelo SA fornece 

serviços de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) com produtos e soluções para os 

negócios relacionados a Cloud, Pipe e Devices, ajudando as operadoras a alcançarem êxito 

quanto ao crescimento da receita média por usuário, aumento da largura de banda e redução de 

custos. 

A empresa Modelo SA fornece especificamente vantagens em áreas como banda larga 

fixa e móvel, comunicação de dados e transmissão óptica, revenda de ativos de telecomunicação 

e de rede. Faz o gerenciamento das equipes técnicas na instalação dos seus próprios 

equipamentos contratados ou comprados pelas operadoras de telefonia fixa e móvel e, nesta 

área de gerenciamento que ocorreram as principais mudanças, cujas quais serão apresentadas 

neste trabalho. Para agregar valor ao negócio é uma das principais parceiras nacionais das 

operadoras de Telecomunicações no Brasil, oferecendo ambientes de aplicações abertos, 

plataformas operacionais inteligentes, plataformas de computação em nuvem (cloud) e serviços 

eficientes para as referidas operadoras. Conta com mais de 110.000 funcionários (46% de sua 

força de trabalho total) engajados em P&D e estabelecidos 20 institutos de pesquisas em países 

incluindo EUA, Alemanha, Suécia, Rússia, Índia e China. Também mantém mais de 20 centros 
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de inovação conjuntos com as maiores operadoras para transformar as tecnologias líderes em 

uma vantagem competitiva para os clientes e alcançar o sucesso de mercado. 

 

3.2 DIAGNÓSTICO  

 

As empresas de telecomunicações, tanto operadoras de telefonia fixa, operadoras de 

telefonia celular, provedores de serviços, internet e outras empresas do setor, estão cada vez 

mais buscando adaptar-se às metodologias de gestão de projetos com objetivo de redução do 

lead time, redução de custos, melhorar controle e visibilidade das atividades em andamento e 

aumentar o lucro. Nesse sentido, a empresa Modelo SA implementou corporativamente a gestão 

por projetos e também se iniciaram as medições de performance, onde um dos pontos analisados 

foram as coordenações e gestão das equipes, onde com a metodologia de gestão de projetos e 

utilização de aplicativos de mobilidade no controle das atividades, viu-se que poderia ser 

otimizado o quadro de funcionários. O sistema de gerenciamento integrado aos aplicativos 

criados para gestão das atividades fim, controlam o recebimento dos equipamentos em campo, 

o cadastro de inventário, as etapas de instalação, o preenchimento dos relatórios fotográficos e, 

por fim, o relatório de pré-aceitação dos equipamentos. 

Na análise processual viu-se que equipes multidisciplinares poderiam ser geridas por um 

mesmo gerente de projetos, pois com a utilização de ferramentas de gestão de projetos, o 

controle passou a ser mais efetivo e centralizado. 

 

3.3 TIPOS DE GESTÃO/COORDENAÇÃO DE PROJETOS 

 

 Para melhor entendimento, na empresa Modelo SA a terminologia coordenador 

de projetos e gerente de projetos é ambígua, logo, será tratado como coordenador de projetos o 

que na literatura é mais conhecido como gerente de projetos.  

 Na empresa modelo há 3 (três) tipos de gestores/coordenadores de projetos, 

conforme apresentado na Figura 7. 
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COORDENADORES DE PROJETOS

TIPOS DE GESTÃO/COORDENAÇÃO DE PROJETOS

COORDENADORES SURVEY

COORDENADORES DE 

DOCUMENTAÇÃO 

(DOC)

 

Figura 7 - Tipos de Gestores/Coordenadores de Projetos 

Fonte: O Autor, 2018 

 

3.4 COORDENADOR DE PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÃO 

 

 O Coordenador de Projetos de Telecomunicações é o profissional responsável por 

gerenciar equipes técnicas, em geral subcontratadas, garantindo a implementação de um projeto 

e todo seu controle, atendendo os interesses de todos os participantes do projeto, principalmente 

o cliente final e os acionistas da sua empresa.  

 De maneira mais detalhada, a atribuição de um Coordenador de Projetos de 

Telecomunicações atua na elaboração de orçamentos, propostas técnicas, interpretação de 

editais (quando projetos públicos com licitações), elaboração e análise de cronograma e 

acompanhamento e controle das equipes técnicas.  

 Segundo o PMI, é o Gerente do Projeto e controlará todo o projeto do início ao fim do 

mesmo, respeitando o ciclo de vida dos projetos (Iniciação, Planejamento, Execução, Controle, 

e Encerramento do Projeto) e as 10 Áreas de Conhecimento de Projeto (Escopo, Riscos, 

Integração, Aquisições, Tempo, Custo, Recursos Humanos, Comunicação, Partes Interessadas, 

e Qualidade). 

 

3.5 COORDENADOR DE SURVEY DE PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÃO 

 

 Para melhor entendimento, a definição de Survey (também conhecido como Site 

Survey) é a realização de inspeção técnica nos locais onde serão instalados os equipamentos de 

telecomunicação. Este levantamento tem a finalidade de dimensionar a área e identificar o local 

mais apropriado para dimensionamento e instalação dos equipamentos e demais serviços de 

pré-projeto. 
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 O Coordenador de Survey de Projetos realiza todo o dimensionamento 

antecedendo a implementação do projeto, e auxilia o Coordenador do Projeto nas questões de 

orçamentos, dimensionamento de equipes, tempos, riscos e demais temas da gestão do referido 

projeto de maneira pró-ativa. 

 

3.6 COORDENADOR DE DOCUMENTAÇÃO DE PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÃO 

 

 O Coordenador de Documentação de Projetos de Telecomunicações tem como 

função primordial administrar documentos (na maioria das vezes de forma digital) durante todas 

as fases de um projeto, possibilitando permissão de acesso aos envolvidos, organização dos 

documentos em pastas específicas,  questões de segurança da informação (principalmente 

cópias de segurança - backups e confidencialidade) e demais controles que visem da melhor 

maneira à tomada de decisões corporativas e relacionadas aos projetos. 

 

3.7 ANÁLISE FINANCEIRA DO SETOR DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Com a evolução e maturidade do novo modelo de gestão organizacional na empresa 

Modelo SA, ou seja, por projetos utilizando sistema integrado à Smartphones na gestão das 

equipes técnicas, foi realizada uma análise financeira sobre custos relacionados à gestão de 

projetos envolvendo principalmente os gerentes de projetos (antigos coordenadores de equipes 

de engenharia de Telecom), e os resultados foram expostos à apreciação executiva da empresa.  

O que foi considerado foram as custas trabalhistas, conforme Tabelas 7 e 8 (os valores 

foram descaracterizados, mas proporcionalmente foram mantidos - para preservar informações 

reais da empresa).  

 

 

 

 

 

Tabela 7 - Custo Médio Salarial e Encargos de Coordenador/Gerente de Projetos 
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 Fonte: A Empresa, 2018 

 

Tabela 8 - Custo Médio Salarial e Encargos de Coordenador/Gerente de Survey e Documentação 

 

Fonte: A Empresa, 2018 
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3.8 PLANO DE REDUÇÃO/OTIMIZAÇÃO DE COORDENADORES/GESTORES DE 

PROJETOS 

 

 Em decorrência da otimização do negócio da empresa via gestão de projetos e da análise 

financeira dos mesmos, a empresa também levou em considerações outros pontos relevantes: 

I. Redefiniram seus objetivos com base em dados de mercado interno; 

II. Adequaram seus esforços de redução de custos à sua estratégia; 

III. Utilizaram novas métricas de performance; 

IV. Focaram na organização como um todo e não mais apenas em partes individuais que a 

compõem.  

 

 Na análise mercadológica e corporativa, os diretores da empresa Modelo SA 

levaram em consideração tanto uma estrutura de custos competitiva no presente como uma que 

poderá ser necessária em alguns anos.  

 Conforme conjuntura nacional atual e na previsão de seu fluxo de caixa e demais 

informações pertinentes, iniciaram um plano de identificação de oportunidades de redução de 

custos e definiram iniciativas a serem implantadas num horizonte futuro, de maneira a garantir 

a lucratividade e competitividade. Uma dessas decisões foi a redução de seu quadro de 

funcionários coordenadores/gestores de projetos. 

  A tomada de decisão foi radical, permeando em aproximadamente 50%, 

conforme apresentado na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Análise Estratégica e Tomada de Decisão de Redução de Quadro de Gestores de Projetos 

 

Fonte: A Empresa, 2018 

 

 Conforme apresentado na Tabela 9, a redução do número de profissionais da área de 

coordenação/gestão de projetos foi de 20 para 10 funcionários (50%), representando uma 

economia financeira na casa de 47%.  
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 Numa análise estatística, o Gráfico 2 apresenta a análise da redução da equipe de 

Coordenadores/Gestores de Projetos. 

 

 

Gráfico 2 - Total de Equipes de Coordenadores de Projetos - Antes e Depois da Redução 

Fonte: A Empresa, 2018 

  

 E o Gráfico 3 apresenta a análise da redução dos valores salariais e encargos pagos às 

equipes de Coordenadores/Gestores de Projetos 
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Gráfico 3 - Total de Redução dos Valores Salariais e Encargos Pagos às Equipes de Coordenadores/Gestores de 

Projetos 

Fonte: A Empresa, 2018 

 

3.9 ANÁLISE PRELIMINAR  

 

Mesmo tendo o processo de redução de coordenadores acelerado devido à crise 

econômica/política atual no Brasil, a implementação dos controles através de sistema integrado 

à aplicativos de mobilidade, para monitoramentos das atividades fim, se mostrou positiva pois 

absorveu a demanda mesmo com a redução do quadro de funcionários. Seja pelo mercado de 

telecomunicação acirrado que leva as empresas a se reestruturarem e realizar cortes de 

funcionários, a verdade é que há riscos iminentes e que precisam ser pontuados e considerados 

antes de tomar decisões a respeito. Alguns pontos de vista devem ser levados em consideração 

antes de desligamento de funcionários capacitados: 

I. Demissões resultam em altos gastos para a empresa: quando ocorre demissão de 

funcionário há um alto custo com despesas trabalhistas, como décimo terceiro, 

férias proporcionais, FGTS e sua multa rescisória de 40%, imposto de renda, 

horas extras, banco de horas (se tiver), entre outras. São despesas que na maioria 
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das vezes não compensa para a empresa e pode prejudicar mais que ajudar no 

corte de gastos, principalmente com demissões em massa. 

II. Corte de custos implica diretamente na perda de conhecimento: normalmente os 

funcionários dispensados foram treinados e capacitados da melhor maneira para 

ocuparem seus cargos e isso incorreu, consequentemente, em custos. Um 

funcionário capacitado tem muito valor para a empresa em termos de acúmulo 

de conhecimento. Precisa tomar a decisão certa, pois este funcionário demitido 

pode não querer voltar a trabalhar para a empresa no futuro. 

III. A rotatividade e a capacitação de novos funcionários quando necessário 

desgastam os negócios da empresa: a rotatividade de funcionários na empresa 

pode ter mais desvantagens do que vantagens. Funcionários novos incorrem em 

treinamentos, despesas de admissão, entre outros gastos, e pode não manter 

solidez no quadro de funcionários como um todo. E em tempos de crise, é preciso 

ter em mente que crises não são permanentes. 

 O bom empresário é aquele que não deixa de avaliar sobre o quais consequências uma 

tomada de decisão pode trazer para a empresa no futuro. Isso implica em tomar decisões bem 

pensadas e conscientes. 
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4. CONCLUSÕES 

 

Este trabalho de pesquisa objetivou como a implementação de gestão de projetos e 

controle através de sistema integrado a aplicativos de mobilidade na empresa Modelo SA traria 

benefícios e otimizaria pontos-chaves nos seus processos de negócio relacionados à Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TIC), principalmente em Telefonia Móvel e, o que ficou 

evidenciado foi a padronização e desenvolvimento de competências nos responsáveis pela 

coordenação e gestão de equipes multidisciplinares, e alinhamento das três camadas 

organizacionais, ou seja, estratégica, tática e operacional através da implementação das 

melhores práticas de gestão de projetos. 

Com o modelo de gestão implementado através de sistema integrado à aplicativos de 

mobilidade, houve um melhor aproveitamento das métricas de projetos e tornou-se muito mais 

fácil prever futuros fatores, controlar equipes técnicas, controlar e reduzir lead time dos serviços 

prestados, emitir relatórios de instalação e reduzir quantidade de recursos necessários para 

gerenciamento dos projetos.  

Além da otimização de processos em decorrência do novo modelo de estrutura 

organizacional, agora por projetos e controlados em sistema integrado, um dos pontos-chave 

evidenciados e analisados foi a proposta de redução da equipe de coordenação/gestão de 

projetos, pois após medições de performance, números foram levantados e analisados pela 

diretoria executiva e, sobre informações financeiras e riscos mitigados, tomaram a decisão 

estratégica de reduzir sua capacidade tática quanto aos coordenadores de projetos. Como os 

recursos humanos constituem, de longe, o maior custo de implementação de qualquer projeto, 

esse foi um dos aspectos que mais influenciou na tomada de decisão de redução do quadro de 

coordenadores/gestores de projetos. 

Como resultado financeiro/estratégico foi reduzido praticamente 50% da força de 

trabalho dos coordenadores/gestores de projetos, onde de 20 profissionais com a função de 

coordenadores/gestores de projetos reduziu-se para apenas 6, dos coordenadores de survey que 

era de 5 foi para 2 e na função de coordenação de documentação foi na mesma proporção, ou 

seja, eram 5 coordenadores e ficaram apenas 2. Mesmo assim esta força de trabalho foi suprida 

com novos métodos de controle das equipes técnicas, utilizando aplicativos de mobilidade. 

Numa média geral, houve uma redução de 50% do quadro de coordenadores/gestores de 

projetos, e financeiramente houve uma redução na casa de 47%, representando uma redução de 

mais de R$ 97.000,00/mês na folha de pagamento. 
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Ficou evidente que como em qualquer outro processo corporativo, sempre haverá 

vantagens e desvantagens na proposição de novas soluções implementadas, e, no caso de gestão 

de projetos na empresa Modelo SA não foi diferente, pois os processos foram otimizados, 

medidos e decisões foram tomadas sobre as mesmas, mas apesar do risco iminente de redução 

de quadro de profissionais capacitados, houve redução do quadro de coordenadores/gestores, 

mas como são qualificados, mesmo com a crise econômica instalada no Brasil, a chance de 

recolocação é bem maior do que para profissionais não tão qualificados.  
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

Possíveis desdobramentos para este trabalho são a aplicação em outros setores/projetos 

da empresa Modelo SA, bem como a utilização por outras empresas prestadoras de serviços em 

telecomunicações reconhecendo a importância do tema bem como a sua aplicabilidade. 
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