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Resumo 

Devido a fatores como a alta competitividade, o grande crescimento do acesso à 

informação, o rápido avanço da tecnologia ou a expansão do mercado global, a taxa de 

mudanças em projetos está aumentando significativamente e a tendência da quantidade de 

mudanças é um aumento cada vez maior, principalmente para empresas de Tecnologia da 

Informação. Para auxiliar neste cenário, um novo guia foi disponibilizado recentemente pelo 

PMI, o qual orienta quanto às boas práticas relacionadas ao tema e cita fatores críticos de 

sucesso no gerenciamento de mudanças. 

Diante de tantas mudanças, as organizações precisam adaptar-se para permanecerem 

competitivas, e é muito importante ter uma estratégia bem sucedida para gerar melhorias de 

desempenho e implementações de inovações confiáveis e efetivas, através de mudanças de 

direção de seus projetos. Dentro deste cenário, sendo as empresas de Tecnologia da 

Informação mundialmente conhecidas pela aplicação de práticas de Gerenciamento de 

Projetos, é importante entender se estas empresas estão implementando cada vez mais os 

Fatores Críticos do Gerenciamento de Mudanças em Projetos. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo avaliar quantitativamente a tendência 

destes fatores críticos na área de TI, a fim de identificar os fatores de maior tendência a 

crescimento e de maior relevância para obtenção de bons resultados nas ocorrências de 

mudanças da área.  

Os dados para a análise serão obtidos por pesquisa através de questionários aplicados 

a líderes e equipes de projeto da área de TI. A intenção é obter um resultado focado nos 

fatores críticos e na área de Tecnologia da Informação, e entender qual é a tendência na 

utilização destes fatores. 

Com o resultado, será possível estabelecer um quadro de condução de mudanças em 

projetos de TI, com uma ordem de relevância entre os fatores de maior tendência na área. 

Além disso, será possível comparar os resultados com a teoria para analisar se as tendências 

estão levando as empresas por um caminho de melhor condução das mudanças e se há ações 

claras para melhorar esta atuação diante das tendências apresentadas. 

Palavras-chave: Projetos; Fatores críticos; Tendências; Gerenciamento de Mudanças; 

Tecnologia da Informação. 



 

 

Abstract 

Due to factors such as the high competitiveness, the increase in access to 

information, the faster advancement of technology or the expansion of the global market, the 

rate of change in projects is increasing significantly and the trend is a continuing increase, 

mainly for Information Technology companies. Within this scenario, a new guide offered 

recently by PMI, provides guidance on good practices related to this theme and mentions Key 

Factors in Projects Change Management. 

Faced with so many changes, organizations need to adjust themselves to remain 

competitive, and it is very important to have a successful strategy to generate performance 

improvements and implementation of reliable and effective innovations, through direction 

changes of its projects. Within this scenario, and Information Technology companies being 

globally known by the application of Project Management practices, it is important to 

understand whether these companies are increasingly implementing the Key Factors of 

Change Management in Projects. 

Thus, this study aims to quantitatively evaluate the trend of these critical factors in 

the IT area in order to identify the factors with more growth trends and greater relevance to 

achieve good results regarding occurrences of changes for this sector. The data for analyzing 

are obtained by search through questionnaires given to leaders and teams of IT projects. The 

intention is to get a result focused on the critical factors in the area of Information 

Technology, understanding what is the using trend for these factors. 

As a result, will be possible to establish a framework for driving changes in IT 

projects, with a importance prioritization among the factors of greatest growth trend in this 

sector. Additionally, it will be possible to compare the results with the theory to analyze if the 

trends are leading companies for a better way of driving changes and if there are clear actions 

to improve this performance in front of the trends presented. 

Key Words: Projects; Key factors; Trends; Change Management; Information Technology. 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1 - RESULTADOS DE PROJETOS AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS .........................11 

FIGURA 2 - GRÁFICO DE MUDANÇAS X CICLO DE VIDA DO PROJETOS ..............................18 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 1 - FATORES DE SUCESSO EM PROJETOS DE TI .........................................................21 

TABELA 2 - MATRIZ DE CORRELAÇÃO DE FATORES ...............................................................35 

TABELA 3 - EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DA MATRIZ DE CORRELAÇÃO ..............................36 

TABELA 4 - FATORES DE SUCESSO EM PROJETOS DE TI DA PESQUISA ATUAL................41 

TABELA 5 - COMPARAÇÃO ENTRE PESQUISAS .........................................................................49 

  



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 1 - DOCUMENTOS PADRÕES .........................................................................................42 

GRÁFICO 2 - APOIO EXECUTIVO ....................................................................................................43 

GRÁFICO 3 – PROCESSOS .................................................................................................................43 

GRÁFICO 4 - PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO ...........................................................................44 

GRÁFICO 5 - ENGAJAMENTO DOS STAKEHOLDERS ...................................................................45 

GRÁFICO 6 - VISÃO CLARA E OBJETIVA ......................................................................................45 

GRÁFICO 7 - PARTICIPAÇÃO E OPINIÃO DOS ENVOLVIDOS ..................................................46 

GRÁFICO 8 - INFRAESTRUTURA E SISTEMAS DE APOIO .........................................................47 

GRÁFICO 9 - LIÇÕES APRENDIDAS ................................................................................................47 

GRÁFICO 10 – TREINAMENTOS ......................................................................................................48 

  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

PMBOK Project Management Body of Knowledge 

PMI   Project Management Institute 

TI  Tecnologia da Informação 

  



 

 

SUMÁRIO 

RESUMO ................................................................................................................................... 3 

ABSTRACT ............................................................................................................................... 4 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 10 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ..................................................................................... 15 

2.1. GERENCIAMENTO DE PROJETOS ........................................................................... 15 

2.2. GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS EM PROJETOS ............................................ 15 

2.3. CICLO DE VIDA DO GERENCIAMENTO DA MUDANÇA .................................... 16 

2.3.1. MUDANÇAS SEGUNDO O PMI .............................................................................. 18 

2.4. O GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS NO BRASIL .............................................. 18 

2.5. AS PERSPECTIVAS DA ÁREA DE TI PARA COM O GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS E MUDANÇAS ................................................................................................... 19 

2.6. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO ........................................................................... 20 

2.6.1. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSONO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

SEGUNDO PESQUISA CHAOS ........................................................................................... 20 

2.6.1.1. SUPORTE EXECUTIVO ....................................................................................... 21 

2.6.1.2. ENVOLVIMENTO DO USUÁRIO ....................................................................... 22 

2.6.1.3. OTIMIZAÇÃO ........................................................................................................ 22 

2.6.1.4. RECURSOS QUALIFICADOS ............................................................................. 23 

2.6.1.5. EXPERIÊNCIA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS ................................ 23 

2.6.1.6. GESTÃO POR PROCESSO ÁGIL ........................................................................ 24 

2.6.1.7. OBJETIVOS CLAROS ........................................................................................... 25 

2.6.1.8. MATURIDADE EMOCIONAL ............................................................................. 25 

2.6.1.9. EXECUÇÃO ............................................................................................................ 25 

2.6.1.10. FERRAMENTAS E INFRAESTRUTURA ......................................................... 26 

2.6.2. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSONO GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS 

DE PROJETOS SEGUNDO O PMBOK ............................................................................... 26 

2.6.2.1. COLABORAÇÃO DE STAKEHOLDERS, EMPODERAMENTO E 

ENGAJAMENTO .................................................................................................................... 27 

2.6.2.2. ALOCAÇÃO DE TEMPO PARA ACEITAÇÃO NO QUADRO DO CICLO DE 

VIDA DA MUDANÇA ........................................................................................................... 27 



 

 

2.6.2.3. CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA DE ALINHAMENTO COM A INICIATIVA 

DA MUDANÇA ...................................................................................................................... 28 

2.6.2.4. FORNECE FOCO PARA A INICIATIVA DE MUDANÇA ............................... 28 

2.6.2.5. IDENTIFICAR, SELECIONAR E DESENVOLVER TALENTOS BASEADOS 

NAS COMPETÊNCIAS DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS ............................... 30 

2.6.2.6. FORMALIZAR FILOSOFIA E POLÍTICA DE GESTÃO DA MUDANÇA ..... 30 

2.6.2.7. DESENVOLVER E IMPLANTAR A MEDIÇÃO DE PROCESSOS E 

FERRAMENTAS DO GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS .......................................... 31 

2.6.3. UTILIZAÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS DE MUDANÇAS DO PMBOK ...... 31 

3. DESENVOLVIMENTO .................................................................................................... 34 

3.1. METODOLOGIA ........................................................................................................... 34 

3.2. MATRIZ DE CORRELAÇÃO ....................................................................................... 34 

3.2.1. EXEMPLO PARA UTILIZAÇÃO DA MATRIZ DE CORRELAÇÃO .................... 36 

3.3. QUESTIONÁRIO ........................................................................................................... 37 

4. APRESENTÇÃO DOS RESULTADOS E ANÁLISE ..................................................... 41 

5. CONCLUSÕES ................................................................................................................. 50 

6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS ................................................................................. 51 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 52 

8. APÊNDICE ........................................................................................................................ 54 

9. ANEXO A - QUESTIONÁRIO ........................................................................................ 74 

 



10 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Durante o gerenciamento de um projeto, seja este grande ou pequeno, sempre 

ocorrem mudanças que alteram o que estava previsto e planejado. Muitos são os motivos 

pelos quais as mudanças ocorrem: desde a falha na coleta de dados para o escopo, mudanças 

organizacionais durante o projeto, e até mesmo as vontades e desejos do cliente ou do próprio 

gerente do projeto. Sendo assim, desde o primeiro momento no qual o escopo é criado até a 

sua conclusão, este passa por diversas transformações, transformando também outros 

componentes do projeto como cronograma, solicitações de ofertas, matriz de 

responsabilidades. 

Considerando que todo o projeto pode ser alterado em decorrência de uma 

mudança, organizacional ou do próprio escopo, o gerenciamento correto destas mudanças é 

fundamental na obtenção de bons resultados. E, na maioria das vezes, a melhor forma de 

realizarmos o gerenciamento de mudanças é seguindo boas práticas, principalmente quando 

tratando de solicitações de mudanças, análises e registros destas. 

Maus direcionamentos e demora nas respostas à mudanças podem implicar em 

problemas à todas as demais áreas de conhecimento no Gerenciamento de Projetos e afetar à 

maioria dos processos destas. A qualidade esperada pelo cliente e pelo patrocinador do 

projeto poderá estar comprometida, os custos finais do projeto poderão ser muito além dos 

previstos, o cronograma poderá ter atrasos severos, os riscos já não serão aqueles tratados 

inicialmente - podem aumentar ainda mais ou até mesmo ficar sem respostas, haverá 

despendimento de mais ou menos recursos em determinadas tarefas, entre outras 

complicações. 

Sobreviver nos dias atuais, onde a turbulência dos negócios é uma realidade em 

praticamente todos os setores, é o grande desafio das organizações. A melhoria continua dos 

produtos e serviços prestados e a rápida resposta às mudanças incluindo projetos e programas 

internos são pontos chaves para o sucesso de uma organização. 
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1.2. JUSTIFICATIVA 

A importância do tema de Mudanças pode ser percebida em todos os setores e é 

consequência de fatores comuns do cenário de mercado atual, como a alta competitividade, o 

rápido avanço da tecnologia, a crescente busca por inovação, o crescimento do acesso à 

informação.  

Os autores do trabalho aqui descrito, em publicação anterior, realizaram uma 

pesquisa referente aos fatores críticos do Gerenciamento de Mudanças citados pelo PMI em 

diversas empresas de diferentes setores. A área identificada com mais adeptos dos fatores 

críticos foi a de Tecnologia da Informação. Além disso, a área de informática representa uma 

das mais dinâmicas em relação à mudanças: um projeto com duração e dois anos na área de 

engenharia é comum e tem algumas mudanças, mas um projeto de dois anos na área de TI é 

considerado longo, e provavelmente sofra mudanças drásticas como alteração de versão, de 

cenário de mercado e até de tecnologia. 

Sendo assim, a informática tem velocidade e dinamismo muito maiores quando 

comparados aos de outas áreas, portanto os gerentes de projetos de TI precisam garantir que 

os processos atuais e as entregas previstas sejam eficazes diante da ocorrência dessas 

mudanças, o que gera um desafio muito grande e uma necessidade ainda maior de utilização 

de boas práticas. 

A publicação Chaos Manifesto, do The Standish Group de 2013, apresentou as 

taxas de sucesso e fracasso em projetos de TI ao longo dos últimos anos. Com a crescente 

utilização de boas práticas em projetos, é possível verificar uma crescente melhoria dos 

resultados, conforme mostra a tabela a seguir. 

 

Figura 1 - Resultados de Projetos ao longo dos últimos anos 

Fonte: CHAOS Standish Group Report, 2013 (adaptado) 

 

Diante desta relevância identificada na área de Tecnologia da Informação, e da 

importância da adesão às boas práticas, o setor de TI foi selecionado como foco de análise 
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deste trabalho, o qual visa identificar quais as tendências entre os fatores críticos de sucesso 

no gerenciamento de projetos e no gerenciamento de mudanças. 

 

1.3. PROBLEMATIZAÇÃO 

 Quais são os fatores críticos de sucesso no Gerenciamento de Projetos e de Mudanças? 

 Como lidar com as corriqueiras mudanças de escopo, tempo e custo em projetos de 

TI? 

 Os processos de gerenciamento de mudanças em empresas de TI são bem definidos e 

estão sendo utilizados? 

 As empresas de TI estão utilizando cada vez mais os fatores críticos de sucesso no 

Gerenciamento de Mudanças em projetos, para acompanhar as tendências de 

mudanças do mercado? 

 

1.4. OBJETIVOS 

Com base na problematização foram definidos o objetivo geral e os objetivos 

específicos apresentados a seguir. 

 

1.4.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar quantitativamente se as empresas de 

Tecnologia da Informação estão aplicando cada vez mais os fatores-chave de sucesso do 

Gerenciamento de Mudanças, para acompanhar o cenário de mercado atual.   

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Contextualizar o Gerenciamento de Mudanças no cenário atual do 

Gerenciamento de Projetos; 
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 Citar e analisar os fatores críticos no Gerenciamento de Projetos e Mudanças; 

 Comparar e analisar os dados de pesquisa com a bibliografia e trabalhos já 

publicados; 

 Identificar fatores críticos de sucesso com maior e menor tendência na área de 

TI. 

 

1.5. HIPÓTESES 

 A tendência no uso de fatores críticos no Gerenciamento de Mudanças é de 

crescimento para os fatores chave, acompanhando assim o número das mudanças, o 

qual está aumentando no cenário atual de mercado. 

 Há fatores críticos de Gerenciamento de Projetos e Mudanças ainda não utilizados na 

área de TI. 

 

1.6. ESTRUTURA DE PESQUISA 

Neste capítulo são apresentadas a metodologia e as técnicas utilizadas para a 

investigação do problema de pesquisa e dos objetivos anteriormente formulados. 

 

1.6.1. DELINEAMENTO DA PESQUISA 

A metodologia utilizada para o presente trabalho foi a pesquisa via questionário on-

line, enviada para profissionais da área de Tecnologia da Informação e empresas de TI 

principalmente na região metropolitana de Curitiba - PR, e região. Buscou-se focar em 

gerentes e líderes de projetos.   

Com relação à abordagem a ser utilizada sobre as informações coletadas, essa pesquisa 

é caracterizada como quantitativa por requerer o uso de técnicas estatísticas para a solução do 

problema. Segundo Silva e Menezes (2001) “a pesquisa quantitativa considera que tudo pode 

ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-

las e analisá-las. Requer ainda o uso de recursos e técnicas estatísticas”. 
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Após a coleta dos dados, será realizada a análise das relações entre as respostas do 

questionário com a teoria pesquisada, além da relação com pesquisas já divulgadas e um 

trabalho anterior realizado pela mesma equipe. Serão identificados padrões de comportamento 

na área de TI em relação a fatores críticos e a predominância de utilização de cada fator. 

 

1.6.2. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

1.6.2.1. População e Amostra  

A população não foi específica por idade e cargo, porém foi específica para o setor de 

Tecnologia da Informação. Todas as demais respostas, não relacionadas a este setor, são 

selecionadas por uma pergunta no início do questionário e desconsideradas.  

 

1.6.2.2. Dados: tipos, coleta e tratamento 

Neste estudo são coletados dados primários, pois são específicos para a 

problematização deste trabalho. Os dados são obtidos através das respostas do questionário 

on-line, citado anteriormente, e o tratamento desses dados é realizado de forma quantitativa, 

através de análises estatísticas das respostas. Após análise estatística, é feita a comparação dos 

resultados com pesquisas e publicações anteriores a fim de identificar tendências. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

As origens do gerenciamento do projeto remetem ao século XIX, contudo, foi no 

período das Grandes Guerras que começou a tomar os contornos que se conhecem hoje, talvez 

o projeto mais conhecido ainda seja o “Projeto Manhattan”, responsável pela concepção da 

primeira bomba atômica. Já na década de 1960 as organizações notaram os benefícios de se 

organizarem os trabalhos (processos) como projetos. Surgido nesta década o instituto de 

gerenciamento de projetos, PMI, iniciou o desenvolvimento de uma metodologia de projetos, 

culminando com a elaboração do livro de métricas supracitado, PMBOK. 

O PMBOK define projeto como “um esforço temporário para um produto, resultado 

ou serviço único”. Por temporário, portanto, entende-se que projetos têm um começo e um 

fim, e o encerramento dos projetos ocorre se, alcançados seus fins, ou ainda por vontade do 

cliente, a necessidade de continuidade cessa. 

Ainda segundo o PMBOK, o gerenciamento de projetos é a aplicação de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para atingimento da meta. É a aplicação e 

integração dos grupos de processo, os quais são: Iniciação, Planejamento, Execução, 

Monitoramento & Controle e Encerramento. 

 

2.2. GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS EM PROJETOS 

As mudanças podem ocorrer devido a diversos fatores e a causa de mudanças deve-

se principalmente a problemas ocorridos durante a fase do planejamento de escopo, quando é 

determinado o que deve ser feito. Alguns dos fatores que levam à isso, segundo SOTILLE et 

al. (2010) são: 

 A falta de questionamento sobre a solicitação inicial do cliente; 

 Definição pobre, insuficiente, sobre as necessidades do cliente e os requisitos, 

funcionais e técnicos, do projeto; 
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 Falha na comunicação com o cliente e seus usuários ao longo do desenvolvimento do 

projeto; 

 Mudanças da percepção do cliente sobre a sua real necessidade; 

 Mudanças na visão dos especialistas sobre o que pode ou o que deve ser oferecido ao 

cliente; 

 Mudanças na conjuntura externa ao projeto, tão como as condições políticas, 

econômicas, sociais, técnicas e mercadológicas que o cercam e o influenciam; 

 Mudanças para fazer frente àquelas oriundas das restrições impostas ao projeto; 

 Mudanças em função da não ratificação das premissas assumidas no início do projeto, 

como, por exemplo, recursos, produtividade, condições climáticas... 

 Adequações propostas pelo patrocinador,advindos de alguma modificação no 

relacionamento comercial com o cliente; 

 Trocas de representantes, técnicos ou comerciais, do cliente; 

 Evoluções tecnológicas que exijam a aplicação de novos recursos;  

 Outros, como caprichos pessoais, do cliente ou dos especialistas ou ainda, do gerente 

do projeto. 

De acordo com a publicação do PMI 2012 Pulse of the Profession™ In-Depth 

Report: Organization Agility, organizações que atingiram sucesso acima da média em 

projetos, não investiram somente em melhores práticas de projetos, mas também adotaram 

rigorosas gestões de mudança para se adaptar às tendências de mercado.  

Dentro do universo dos projetos, pode-se afirmar que o gerenciamento da mudança 

não se trata da prevenção das mudanças que possam ocorrer no projeto, mas o gerenciamento 

e identificação das mesmas, analisando possíveis impactos no cronograma, orçamento, 

qualidade e escopo. Assim garantimos um gerenciamento proativo das mudanças, além de 

assegurar que elas sejam gerenciadas por todo o projeto. 

 

2.3. CICLO DE VIDA DO GERENCIAMENTO DA MUDANÇA 

Segundo as boas práticas do PMI, o ciclo de vida do gerenciamento da mudança em 

um projeto divide-se em cinco etapas principais: 
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1. Formular a Mudança 

Formular a mudança transformando os planos estratégicos da organização em 

objetivos tangíveis e de acordo com as necessidades e expectativas dos stakeholders.  

2. Planejar a Mudança 

Definir a abordagem da mudança de acordo com a cultura da organização, 

identificando todos os stakeholders do processo de mudança, a fim de interagir engajá-los no 

planejamento com o objetivo de tê-los como aliados. 

Finalmente desenvolver um plano que inclui todas as atividades necessárias para 

atingir os objetivos e integra-los com a operacionalização dos negócios. 

3. Implementar a Mudança 

Identificar as áreas que necessitem de suporte específico para que a implantação da 

mudança ocorra conforme esperado, e também informar os stakeholders os principais 

objetivos da mudança, envolvendo-os nos processos de decisão. 

4. Gerenciar a Transição 

Este processo garante a continuidade do negócio durante o processo de mudança. 

Espera-se que os resultados sejam avaliados não somente no produto final da mudança, mas 

em níveis gerenciais do negócio em si, tomando o cuidado de unificar o entendimento da 

mudança em todos os processos em que ela foi envolvida. Evitando assim uma múltipla 

interpretação da mudança dentro da organização. 

5. Sustentar a Mudança 

O sucesso de qualquer processo de mudança é melhor sustentado quando seu 

benefício é reconhecido pelos stakeholders da organização. É importante neste momento 

mostrar que os resultados conquistados com a mudança são melhores que os resultados do 

processo anterior. 
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2.3.1. MUDANÇAS SEGUNDO O PMI 

O Gerenciamento de Mudanças deve ser cíclico, proativo e ter uma abordagem 

estruturada, desde o indivíduo, no projeto, até a organização como um todo. Isso ajuda as 

companhias a alinharem todos os recursos ao seu objetivo comum. Este comportamento ser 

encarado como uma estratégia, pois o correto gerenciamento traz grandes vantagens 

competitivas perante aos concorrentes conforme citado anteriormente. 

A importância de se agir rapidamente às mudanças é explicada pela publicação do PMBOK 

através do gráfico abaixo: 

 

Figura 2 - Gráfico de mudanças x Ciclo de vida do projetos 

(PMBOK adaptado) 

 

Neste gráfico podemos observar que, quanto mais próximo da conclusão do projeto, 

maiores serão os custos das mudanças. 

 

2.4. O GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS NO BRASIL 

Segundo a pesquisa PM Survey 2012, iniciativa dos capítulosdo PMI pelo mundo, no 

Brasil, das organizações entrevistadas, 61,4% delas disseram utilizar a prática do controle de 

mudanças em seus projetos. 
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2.5. AS PERSPECTIVAS DA ÁREA DE TI PARA COM O GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS E MUDANÇAS 

A área de TI sempre teve uma relação intima com o gerenciamento de projetos 

moderno, prova disso é o desenvolvimento de diversos modelos de maturidade em projetos 

pelos profissionais da área e que são utilizados nos mais diversos setores, até mesmo por áreas 

não relacionadas. O setor demanda cada vez mais novas técnicas, forçando novas visões nas 

maneiras como os projetos são gerenciados. Atividades como supervisão, delegação, 

prospecção de recursos, monitoramento das mudanças de escopo, acompanhamento das 

atividades realizadas, tudo isso sofre a influência do desenvolvimento por parte do setor de 

TI. 

O ambiente do gerenciamento do projeto precisa ser o mais flexível possível a fim de 

facilitar a comunicação e reduzir a burocracia. Nesses aspectos, a TI também ajuda criando 

maneiras diversas de se comunicar e reduz a burocracia, aumentando a integração entre as 

atividades das organizações. 

Atualmente Tecnologia da Informação é o cerne para a competitividade dos países 

desenvolvidos. Várias literaturas remetem falhas, e atrasos, nas entregas a aspectos gerenciais, 

organizacionais, humanos e culturais, não devido a problemas técnicos. O trabalho de 

HARTMAN (1998) apresenta, por meio de entrevistas com profissionais, patrocinadores, 

fornecedores e consultores, fatores críticos para projetos de TI. 

Os principais fatores identificados foram as disputas políticas, deserção de pessoas, 

expectativas dos usuários e suporte inadequado da alta gerência. Segundo MARTIN (1994) 

apud HARTMAN (1998), em 80 por cento dos casos, problemas organizacionais, de 

gerenciamento e de planejamento são responsáveis pelas deserções. 

Como pode ser notado, o correto gerenciamento de mudanças impacta diretamente 

no sucesso dos projetos, principalmente se tratando da área de Tecnologia da Informação, haja 

visto a maioria dos fatores identificados como críticos para os stakeholders da área têm 

ligação íntima com a atividade gerencial. 
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2.6. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

Quando falamos de fatores críticos de sucesso dentro da área de mudanças aparecem 

tanto os fatores críticos gerais de Gerenciamento de Projetos quanto os fatores críticos 

específicos na área de Gerenciamento de Mudanças. A seguir são apresentadas ambas as 

relações de fatores críticos descritas, e o que será apresentado neste trabalho como referência 

é uma relação entre os fatores críticos de sucesso gerais e os fatores críticos específicos para 

mudanças. 

 

2.6.1. FATORESCRÍTICOS DE SUCESSONO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

SEGUNDO PESQUISA CHAOS 

Segundo a pesquisa CHAOS realizada pelo The Standish Group, os resultados em 

2012 mostrar um novo aumento nas taxas de sucesso do projeto, com 39% dos projetos 

entregue no prazo, dentro do orçamento, com características e funções necessárias; 43% 

atrasaram por motivos de falha no orçamento, e / ou com menos de os recursos e as funções 

necessárias; e 18 % foram cancelados ou não entregues. Estes números representam um 

pequeno aumento nas taxas de sucesso a partir do estudos anteriores, bem como um diminuir 

o número de falhas. 

De acordo com os resultados obtidos em 2013, em relação aos Fatores de Sucesso 

para Pequenos Projetos de TI, disponíveis nos bancos de dados CHAOS, podemos observar 

que os principais fatores de sucesso, apresentados em ordem de relevância, podem ser 

comparados com os principais fatores críticos de sucesso apontados pelo guia de 

Gerenciamento de Mudança do PMI. Esta relação será realizada no desenvolvimento deste 

trabalho.  

Alguns fatores podem ser considerados críticos para que o projeto obtenha o sucesso 

esperado, porém, é importante frisar que segundo o relatório, a presença simples destes 

fatores não garante o sucesso por si só, mas tende a aumentar suas chances. A tabela abaixo 

relaciona os critérios em ordem de importância com seus percentuais de sucesso.  
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Fatores de Sucesso Percentual 

Suporte Executivo 20 

Envolvimento do usuário 15 

Otimização 15 

Recursos Qualificados 13 

Experiência em gerência de projetos 12 

Gestão por processo ágil (Agile Process) 10 

Visão clara e objetiva 6 

Maturidade emocional 5 

Execução 3 

Ferramentas e infraestrutura 1 

Tabela 1 - Fatores de Sucesso em Projetos de TI 

Fonte: Adaptado do CHAOS Standish Group Report, 2013 

 

De acordo com a pesquisa, os cinco primeiros fatores de sucesso se concentram na 

execução de habilidades necessárias para o projeto e fornecem o maior benefício para 

sucesso. (The Standish Group, 2013).  

 

2.6.1.1. SUPORTE EXECUTIVO 

O SUPORTE EXECUTIVO edo patrocinador é extrema importância não somente 

para a viabilidade do projeto, como para assegurar a garantia dos resultados.  O envolvimento 

da alta gerência proporciona maior estabilidade nas mudanças ao decorrer do projeto, 

contribuem com a correta execução das ações, principalmente impedindo a resistência por 

parte da equipe integrante em relação aos objetivos propostos ou as mudanças apontadas 

como necessárias ao bom andamento do projeto. De acordo com o relatório do The Standish 

Group (2013) a correta identificação e apoio dos chamados patrocinadores do projeto 

garantem a própria viabilidade do mesmo.  

“A compreensão do patrocinador ou executivo sobre o gerenciamento de 

projetos é fundamental para o crescimento e a maturidade deste a longo prazo. 
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Cabe aos executivos fornecer o patrocínio correto para os projetos e não 

definir expectativas que estejam além da capacidade da equipe”. 

Fonte: Harold Kerzner, Frank P. Saladis, 2011. 

De acordo com Kerzner e Saladis (2011), uma das maiores preocupações do 

executivos é decidir e delegar as autoridades para os gerentes de projeto, porém a autoridade 

máxima fica com o patrocinador. Hoje em dia, além da autoridade máxima para com o 

projeto, a alta gerência é fator chave de sucesso em relação ao atingimento dos objetivos e 

satisfação dos resultados. 

 

2.6.1.2. ENVOLVIMENTO DO USUÁRIO 

Dentre os Fatores de Sucesso apontados pelo The Standish Group (2013) pode-se 

observar o ENVOLVIMENTO DO USUÁRIO como sendo uma das variáveis que mais 

influenciam os projetos e mais difíceis de ser controladas. Apontando ainda a grande 

necessidade em estabelecer bom relacionamento e mantendo a comunicação clara e efetiva 

com os envolvidos no projeto (clientes). É fundamental a homologação por parte dos usuários 

finais para mensurar o que é, ou não, importante em cada projeto.  

 

2.6.1.3. OTIMIZAÇÃO 

O fator crítico OTIMIZAÇÂO está relacionado a extrair um melhor rendimento no 

gerenciamento do projeto. É possível otimizar recursos, custos, produtividade, tempo, entre 

outros. Para realizar e efetivar a otimização de projetos, são utilizadas técnicas como 

padronização, uniformização, simplificação, etc. 

Na área de Tecnologia da Informação, por exemplo, é possível padronizar uma 

linguagem de programação mais simples para o projeto em questão, alocar recursos com 

maior experiência no tipo do projeto, padronizar os processos de acordo com o tipo de 

projeto, entre outros.  
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2.6.1.4. RECURSOS QUALIFICADOS 

O fator crítico RECURSOS QUALIFICADOS está relacionado ao tema de Alocação 

de Recursos. A Alocação de Recursos qualificados em projetos proporciona maior eficiência, 

menor quantidade de erros, maior segurança de entregas específicas, maior produtividade, 

entre outras vantagens. Além das vantagens diretas, essa soma de benefícios gera melhores 

resultados como redução de custos, redução de tempo de entrega ao cliente, maior qualidade 

de processos e produto final 

Na área de Tecnologia da Informação, por exemplo, além do gerenciamento geral do 

projeto, é possível alocar recursos qualificados especializados para programação, atendimento 

ao usuário, atendimento ao cliente intermediário, suporte pós desenvolvimento, entre outros. 

A grande questão em relação a este fator é que recursos qualificados em muitas áreas 

são escassos e são recrutados por todas as empresas, portanto apesar de ser um fator crítico, é 

difícil priorizá-lo quando se trata de projetos com recursos temporários, que muitas vezes é o 

que ocorre em projetos de TI. 

 

2.6.1.5. EXPERIÊNCIA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

A EXPERIÊNCIA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS é essencial no controle 

de progressão de projetos, na colaboração de stakeholders e na equipe do projeto. Neste tema, 

Eduardo Fagundes afirma que o gerente de projetos precisa, para ser considerado experiente, 

de boas habilidades interpessoais, saber gerir conflitos, ter inteligência emocional, liderança, 

boa comunicação, conhecer técnicas de negociação e saber como fazer coaching, não 

esquecendo que deve ser analisado a complexidade e as características de cada projeto. 

 “Estudos afirmam que sem um bom relacionamento pessoal a gestão de 

projetos não funciona e o sucesso do projeto estará comprometido. Sem 

dúvida, um gerente de projeto para ser nomeado experiente, precisa ter boas 

habilidades interpessoais, saber gerir conflitos, ter inteligência emocional, 

liderança, boa comunicação, conhecer técnicas de negociação e saber como 

fazer coaching”. 

Fonte: Fagundes, Eduardo. “Como ingressar nos negócios digitais”. 
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De acordo com Eduardo Fagundes (2011), uma das características a definir a 

experiência em projetos é decidir e delegar as autoridades, porém, a autoridade máxima fica 

com o patrocinador. 

 

 

2.6.1.6. GESTÃO POR PROCESSO ÁGIL 

O fator crítico GESTÃO POR PROCESSO ÁGIL está relacionado ao envolvimento 

do usuário, ao suporte executivo e a diversos outros fatores aqui listados. O “Agile Process” 

propõe alternativas para a gestão de projetos tradicional normalmente utilizada pelas 

empresas, auxiliando na questão de imprevisibilidade quando põe o foco na resposta às 

mudanças e não no planejamento do projeto. Para este foco nas respostas às mudanças, são 

ressaltados itens importantes para uma resposta ágil como: poder de tomada de decisão na 

equipe de trabalho, envolvimento do usuário, evolução de requisitos sem afetar tempo, 

entregas frequentes para maior envolvimento e melhor acompanhamento, abordagem 

cooperativa e colaborativa entre todos os stakeholders, etc. 

A habilidade de se preparar para mudanças está diretamente relacionada à agilidade 

organizacional. O PMI’s 2012 Pulse of the Profession™ In-Depth Report: Organization 

Agility, revelou como a agilidade organizacional impacta o sucesso da mesma e discutiu como 

aumentar esta agilidade. Segundo este reporte, empresas classificadas com grande agilidade 

têm duas vezes mais sucesso em novas iniciativas do que empresas classificadas como baixa 

agilidade. 

Entretanto o reporte também mostra que mudanças constantes nas organizações, 

tanto proativas quantos reativas, causam grande estresse nos funcionários e clima 

organizacional. 

Na área de Tecnologia da Informação a metodologia de processos ágeis já é comum, 

faz parte das ferramentas básicas dos profissionais da área e tem grande relevância no 

mercado profissional.  
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2.6.1.7. OBJETIVOS CLAROS 

Ter OBJETIVOS CLAROS e definidos é outro fator chave no gerenciamento de 

projetos. Os projetos devem estar alinhados com os principais objetivos e estratégias da 

organização e estes devem estar claros a todos os envolvidos. Caso ocorra uma mudança 

organizacional ou de escopo, os objetivos devem ser revisados e novamente alinhados com os 

stakeholders. 

É colocando o foco nos objetivos e resultados ao invés de nas atividades, que obtém-

se melhores resultados e menos desentendimentos no decorrer dos projetos. 

 

2.6.1.8. MATURIDADE EMOCIONAL 

A MATURIDADE EMOCIONAL pode ser considerada como sendo a capacidade de 

conhecer e administrar as emoções próprias diante de diferentes situações. 

“Um dos indicadores principais de maturidade emocional é a habilidade de 

avaliar a si mesmo de modo objetivo. É importante ser capaz de listar suas 

características de personalidade, pontos fortes e fraquezas. É inestimável ver a 

si mesmo com objetividade, da forma que os outros o percebem. Nem todo 

mundo consegue fazer isso”. 

Fonte: ASHER, 2007. 

 

2.6.1.9. EXECUÇÃO 

EXECUÇÃO é o processo que governa e controla o projeto. Responsável por levar 

um projeto até seu final, coordenando pessoas e recursos, seguindo um plano definido 

anteriormente. 

Este fator foca principalmente em controles financeiros e processos, pois é nesta 

etapa que normalmente ocorrem os maiores gastos no projeto. É nele também que o 

monitoramento e controle dos processos são necessários para garantir que caso ocorram 
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problemas, estes possam ser identificados e tomadas as ações corretivas necessárias a tempo e 

não prejudicar o projeto. 

 

2.6.1.10. FERRAMENTAS E INFRAESTRUTURA 

O fator de FERRAMENTAS E INFRAESTRUTURA é muito importante e auxilia 

no sucesso do projeto, desde que as ferramentas interajam de forma eficaz e facilitem o 

processo de gerenciamento. 

Apesar de facilitar as atividades, as ferramentas e os sistemas de infraestrutura 

podem também ocasionar o insucesso de um projeto. As empresas precisam ter cuidados e 

não podem confiar somente nas ferramentas, acreditando que são a garantia de sucesso. 

Segundo CHAOS Manifesto 2013, um dos maiores problemas com ferramentas ocorre 

quando a organização se torna dependente destas, e deixa de tomar seus próprios julgamentos 

e experiência como bases de decisão. 

 

2.6.2. FATORESCRÍTICOS DE SUCESSONO GERENCIAMENTO DE 

MUDANÇAS DE PROJETOS SEGUNDO O PMBOK 

Os fatores críticos são pontos chave que definem o sucesso ou fracasso do 

gerenciamento da mudança. O ambiente de mudança constante dificulta ainda mais a gerência 

de projetos bem-sucedidos, dentro das expectativas de tempo, custo e qualidade. De acordo 

com MOTTA, 1998, “Mudança é um processo consistente de se criar uma nova realidade 

organizacional”. 

Segundo o PMBOK, há 22 fatores críticos de sucesso no Gerenciamento de 

Mudanças são divididos em 7 tipos: 

1. Colaboração de stakeholders, empoderamento e engajamento; 

2. Alocação de tempo para aceitação no quadro do ciclo de vida da mudança; 

3. Certificação de sistema de alinhamento com a iniciativa da mudança; 

4. Fornece foco para a iniciativa de mudança; 
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5. Identificar, selecionar e desenvolver talentos baseados nas competências de 

gerenciamento de mudanças; 

6. Formalizar filosofia e política de gestão da mudança; 

7. Desenvolver e implantar a medição de processos e ferramentas do gerenciamento de 

mudanças. 

A seguir, são descritos cada um dos tópicos citados acima e os fatores abordados por 

cada um deles. 

 

2.6.2.1. COLABORAÇÃO DE STAKEHOLDERS, EMPODERAMENTO E 

ENGAJAMENTO 

 (1) Abordagem dos stakeholders de forma sistemática e interativa. 

A abordagem dos stakeholders de forma sistemática e interativa. Organização 

interage com os afetados no projeto a fim de descobrir o clima quanto à mudança. 

 (2) Gerencia a mudança "com" ao invés de "para" as pessoas. 

As pessoas são envolvidas e participam dos processos de Gerenciamento da 

Mudança. Os recursos humanos são envolvidos e participam dos processos para que a 

mudança seja realizado por pessoas ao invés de ser para as pessoas. 

 

2.6.2.2. ALOCAÇÃO DE TEMPO PARA ACEITAÇÃO NO QUADRO DO 

CICLO DE VIDA DA MUDANÇA 

 (3) Planejamento feito com Flexibilidade. 

O planejamento do cronograma, feito com flexibilidade de alocação de recursos 

humanos e de tempo para as tarefas leva em consideração o impacto humano. Alocar tempo 

no cronograma do projeto é importante para gerenciar possíveis resistências em relação às 

mudanças necessárias. 
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2.6.2.3. CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA DE ALINHAMENTO COM A 

INICIATIVA DA MUDANÇA 

 (4) Todos os sistemas e processos que a Mudança envolve, trabalham juntos com 

eficácia e eficiência. 

A Mudança é multidimensional. Uma mudança normalmente requer que outras 

mudanças em outros processos sejam feitas de forma conjunta. Por exemplo a implantação de 

um sistema SAP em uma empresa muda muitos processos internos, requere novas 

habilidades, etc. 

 (5) Há uma escala das atividades de gestão de mudança conforme a extensão, 

complexidade e velocidade da mudança. 

As atividades da Gestão da Mudança são escaláveis. A Intensidade da Gestão da 

Mudança é diretamente proporcional ao número de pessoas, sistema e processos afetados, 

mais a velocidade da mudança. Assim devem ser selecionadas e direcionadas as atenções do 

Gerenciamento da Mudança, conforme sua escala. 

 

2.6.2.4. FORNECE FOCO PARA A INICIATIVA DE MUDANÇA 

 (6) São criadas descrições claras do estado futuro de sucesso da mudança. 

Uma descrição clara do estado futuro da mudança é importante para conseguir medir 

se as entregas estão refletindo o estado futuro de acordo com o esperado. 

 (7) O patrocinador do projeto demostra forte liderança e apoio nas iniciativas de 

mudança. 

O patrocinador do projeto demostra forte liderança e apoio nas iniciativas de 

mudança, assume a liderança nos momentos de mudança, dando suporte e total apoio para que 

o processo de mudança ocorra  

 (8) Criam ativos de comunicação. 

Comunicação é um fator chave na Gerência da Mudança. Organizações criam vários 

ativos (modelos de comunicação, métodos e métodos de requerimento de comunicação) de 

comunicação que podem ser usados pela gerência do projeto. 
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 (9) Comunicam antecipadamente a visão de mudança de forma clara. 

Estabelecer as bases para a mudança, comunicando claramente a visão para a 

organização no final da mudança. A visão deve ser clara, convincente, descrita em termos 

simples, e capaz de ser usada como guia para as decisões de mudanças e resultados. Uma 

descrição clara do estado futuro da mudança é importante para conseguir medir se as entregas 

estão refletindo o estado futuro de acordo com o esperado. Será mais fácil para as pessoas a 

adaptar-se à mudança, se for comunicado no início do processo de mudança. 

 (10) Descrevem os benefícios e impactos da mudança. 

Comunicar para superar os medos e preocupações provenientes da mudança, explicar 

porque a mudança está acontecendo, e o que a mudança vai significar em longo prazo. 

 (11) Os líderes da organização comunicam ativamente em todo o processo de 

mudança. 

É importante que os líderes da organização mostrem, publicamente, o compromisso 

para com a mudança. O envolvimento pessoal e visível dos líderes da organização na 

comunicação sobre a mudança, transmite a mensagem de seriedade sobre a implantação da 

mudança. O gerenciamento visível e ativo do processo dá credibilidade para comunicações, 

demonstra a gerência da propriedade em diferenciais, e encoraja uma grande parte dos 

stakeholders na aceitação. 

 (12) Usam múltiplos métodos e canais para comunicar. 

Algumas pessoas são aprendizes visualmente falando, porém experts com a escrita. 

Outros melhores ouvindo e respondendo com palavras. Análises deveriam ser feitas para 

determinar a melhor forma/canal de comunicação para a mensagem. Comunicando face a 

face, acredita-se que seja a mais garantida nos esforços de mudança. 

 (13) Proporcionam oportunidades para diálogo e representação. 

É importante considerar a participação de stakeholders. Proporciona oportunidades 

para mobilizar e compreender os stakeholders para promover um senso de propriedade e 

informar aos stakeholders, que suas opiniões são importantes e sugestões são válidas. 

 (14) Repetem as mensagens de mudanças várias vezes. 

A comunicação repetitiva sobre as mudanças que ocorrerão é prioridade. Proporciona 

oportunidades para pessoas ouvirem e questionarem informação. Pessoas que trabalham em 

um projeto de um período longo, provavelmente, focarão no trabalho e logo, esquecem das 
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mudanças. Pessoas que deixam os projetos e retornam mais tarde, devem ser lembradas sobre 

as mudanças. A repetição da informação sobre mudança gera compreensão. 

 (15) Monitoram e medem a eficácia das comunicações. 

O esforço de monitoração e medição dos resultados é importante para identificar as 

principais reações dos stakeholders. 

 

2.6.2.5. IDENTIFICAR, SELECIONAR E DESENVOLVER TALENTOS 

BASEADOS NAS COMPETÊNCIAS DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS 

  (16) Realizam programas de competência de gerenciamento da mudança. 

Organizações que adotam o gerenciamento de mudanças como uma capacidade 

chave, constroem programas de Desenvolvimento de Competências para o conhecimento, 

habilidades e proficiências necessárias para efetivamente executar a mudança. 

 (17) Constroem um currículo de treinamento de gerenciamento da mudança. 

Organizações que estabelecem treinamentos de Gerenciamento da Mudança em 

todos os níveis da empresa. Esta prática utiliza programas educacionais para construir um 

conhecimento do gerenciamento da mudança na organização. 

 (18) Guardam e compartilham lições aprendidas. 

Organizações que obtém programas de mudança bem sucedidos, armazenam as 

lições aprendidas em um banco de dados (depósito) que é revisado cada vez que um novo 

projeto de mudança se inicia. 

 (19) Desenvolvem colaboradores. 

O envolvimento do integrante da equipe é fundamental para o sucesso do 

gerenciamento da mudança. 

 

2.6.2.6. FORMALIZAR FILOSOFIA E POLÍTICA DE GESTÃO DA 

MUDANÇA 

  (20) Estabelecem políticas de Gerenciamento da Mudança. 
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Estabelecer a cultura de Gerenciamento da Mudança através de políticas escritas ou 

até incorporando o assunto na visão e missão da empresa. 

 (21) Possui um vocabulário comum (padrão) da mudança. 

A organização deve estabelecer um vocabulário padrão para o Gerenciamento da 

Mudança na empresa a fim de garantir o entendimento e a adoção de todos nas mudanças que 

a empresa apoia. 

 

2.6.2.7. DESENVOLVER E IMPLANTAR A MEDIÇÃO DE PROCESSOS E 

FERRAMENTAS DO GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS 

  (22) Medem o sucesso e a sustentação (manutenção) da mudança. 

Antes de qualquer mudança, criam ferramentas e indicadores que dão a correta visão 

de onde o processo se encontra e se está no caminho correto da mudança. 

 

2.6.3. UTILIZAÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS DE MUDANÇAS DO PMBOK 

Na pesquisa realizada por ZANARDINI et al. (2014) percebe-se que a área de TI é 

aquela que mais utiliza a questão dos fatores críticos, em todos os sentidos, predominância e 

diversificação dos mesmos quando comparada à Engenharia, Industrial, Financeiro e demais 

áreas pesquisadas. 

Ressalta-se que os benefícios e impactos sobre qualidade, cronograma e custo da 

mudança devem ser claramente descritos, sendo repassados às partes envolvidas, à equipe 

ligada diretamente ao projeto e seus processos e, logicamente, ao patrocinador a fim de se 

obter sua aprovação.  

Todos os sistemas e processos que envolvem Mudança devem trabalhar juntos com 

eficácia e eficiência, pois não faz sentido mudar sem ter um objetivo claro, eficaz e atingível. 

Se tratando em ter um objetivo claro, na sua maioria das vezes tende a utilização da repetição 

das mensagens de mudança várias vezes, para manter o foco, sempre andando na linha do 

projeto, para obter a eficácia e eficiência, como dito acima. Utilizando este meio de repetição 
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das mensagens, querendo ou não, gera diálogo e representação, que com certeza pesa na hora 

de se obter um feedback de entendimento de transmissão da mensagem. Não podendo 

esquecer também que é bom estabelecer um padrão de linguagem para uniformizar o 

entendimento de todos da equipe, para irem todos ao mesmo rumo, sempre considerando os 

diferentes filtros culturais. 

Há certos casos que se gera uma escala das atividades de gestão de mudança 

conforme a extensão, complexidade e velocidade da mudança, isto é, para cada dimensão do 

projeto, há um canal de transmissão de informação (mensagem), um estilo de linguagem a ser 

estabelecida, diferentes interesses, outro tipo de pessoas envolvidas, inclusive com culturas 

diferentes, objetivos árduos ou às vezes nem tanto, recursos, entre outros. 

A medição do sucesso e a sustentação (manutenção) da mudança é muito importante 

e visivelmente predominante na área de TI, pois com eles se medem o desempenho, se o 

objetivo está sendo almejado, se os recursos estão devidamente distribuídos e implantados, 

aparência de possíveis imprevistos, controle de riscos, além de auxiliar no armazenamento e 

compartilhamento das lições aprendidas, que por sua vez, também está bem presente nesta 

área, pois sempre querem melhorar algo, e para saber como e o que melhorar, precisam obter 

e estudar os resultados obtidos até então. 

A criação de ativos de comunicação é um dos principais meios utilizados e, com 

certeza um dos maiores investimentos nesta área, lembrando que está em consideração a área 

de TI. Acoplado a este item "criação de ativos de comunicação" vem a descrição e propagação 

da informação que, por sua vez, objetivam o entendimento e compreensão de todos os 

envolvidos sobre descrições claras para o futuro de sucesso da mudança. Com isso, faz-se a 

medição e monitoramento da eficácia das comunicações, utilizando vários métodos e canais. 

O gerenciamento das pessoas envolvidas num projeto em TI envolve em um padrão 

de treinamento de gerenciamento da mudança, para fins de alcançar o objetivo claro exposto 

pelos ativos de comunicação, transmissão da informação e de trabalhar juntamente com elas e 

não direcionada para elas. Não somente o treinamento, mas os líderes da organização têm 

forte papel para comunicarem-se ativamente em todo o processo de mudança entre eles e suas 

respectivas equipes e também antecipadamente ao processo, para melhorar a visão de 

mudança de forma clara. 
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O estabelecimento de políticas de Gerenciamento de Mudanças auxilia no controle e 

monitoramento das pessoas envolvidas, e este item aparece no planejamento, que é feito com 

flexibilidade por envolver diversos stakeholders, cuja abordagem é feita de forma sistemática 

e interativa, a fim de obter o título de colaborador do projeto a ser implantado/desenvolvido. 

A forte liderança do patrocinador do projeto e seu apoio às iniciativas de mudança 

não aparece tão frequente quanto aos demais fatores críticos, pois na área de TI já possui 

métodos estabelecidos, padrões a serem seguidos, e melhorias a serem atingidas devido as 

lições aprendidas. Porém, o patrocinador necessita por parte dele, na maioria das vezes, ter 

sua opinião ouvida e, se possível, implantada, bem como suas dúvidas esclarecidas, mas isto 

não significa que este seja a parte mais primordial de um projeto de TI, nem também 

desprezível. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. METODOLOGIA 

Foi desenvolvido um questionário a fim de estudar a frequência de utilização e a 

tendência com que aparecem os fatores críticos de sucesso relacionados a gerenciamento de 

projetos na área de Tecnologia da Informação. As perguntas deste trabalho foram elaboradas 

com base nos fatores críticos de sucesso da pesquisa CHAOS, mas também relacionadas com 

os fatores críticos do gerenciamento de mudanças publicado pelo PMI. Para realizar esta 

relação entre fatores, foi elaborada uma matriz de correlação, apresentada a seguir. 

 

3.2. MATRIZ DE CORRELAÇÃO 

Um dos objetivos específicos de análise deste trabalho é “Comparar e analisar os 

dados de pesquisa com a bibliografia e trabalhos já publicados”. Porém, a bibliografia e os 

trabalhos já publicados não têm o mesmo formato de apresentação dos fatores. Diante deste 

empecilho, surgiu a ideia da elaboração de uma matriz de correlação entre todos os fatores 

citados, para que possamos associar as respostas de pesquisas diferentes, porém com o mesmo 

assunto e abordagem. 

Durante a fundamentação teórica, foram identificados três documentos com 

pesquisas relacionadas a fatores críticos, os quais são aqui utilizados para a elaboração da 

pesquisa e análise dos dados. São eles: 

1. Publicação PMI “A Guide to the Project Management Body of Knowledge 

– PMBOK® Guide Fifth Edition”; 

2. Pesquisa “CHAOS MANIFESTO 2013”; 

3. Trabalho anterior da equipe “FATORES CRÍTICOS PARA O SUCESSO 

NO GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS EM PROJETOS”. 

Os documentos 1 e 3 têm a mesma base para definição das perguntas da pesquisa e, a 

seguir, é apresentada a matriz de correlação dos três trabalhos indicados incluindo a pesquisa 

CHAOS: 
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Tabela 2 - Matriz de Correlação de Fatores 
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3.2.1. EXEMPLO PARA UTILIZAÇÃO DA MATRIZ DE CORRELAÇÃO 

A matriz acima relaciona os fatores críticos de sucesso do PMBOK com os fatores 

críticos de sucesso indicados pela pesquisa CHAOS. Ao estudar qualquer fator, basta 

encontrar as células marcadas com o “X” e verificar as relações. Por exemplo: 

 Para relacionar o fator da pesquisa CHAOS “Visão clara e objetiva” é necessário 

considerar os fatores do PMI (6) + (9) + (10) + (22), de acordo com as marcações “X” 

circuladas abaixo. Sendo assim, na análise dos resultados da pesquisa, esses quatro 

fatores indicados deverão ser considerados ao analisar o fator “Visão clara e objetiva”. 

 

 

Tabela 3 - Exemplo de Utilização da Matriz de Correlação 
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3.3. QUESTIONÁRIO 

Após a matriz de correlação, o segundo passo foi elaborar perguntas que traduzissem 

cada fator identificado. Para esta atividade, foi utilizado como padrão o modelo da pesquisa 

CHAOS, com apenas 10 fatores. A escolha objetivou facilitar o trabalho, pois no caso de 

pesquisas pela internet, é mais fácil conseguir respostas com um questionário menor. Cada 

fator citado pela pesquisa CHAOS está relacionado aos fatores do PMI conforme matriz de 

correlação. 

Como um dos objetivos deste trabalho é identificar tendências, surgiu a necessidade 

de apontar a intensidade de utilização de cada fator crítico. Por este motivo, as respostas 

foram definidas para determinar a frequência de utilização destes. 

A seguir, estão as perguntas elaboradas para este trabalho: 

 

1. Fator Execução 

Em sua empresa, durante a execução do projeto, são revistos e ressaltados os objetivos 

finais de TEMPO, CUSTO e QUALIDADE? 

 Sempre 

 Frequentemente 

 Eventualmente 

 Raramente 

 Nunca 

           

2. Fator Suporte Executivo 

Em sua empresa, quando ocorrem mudanças no projeto, o líder tem o APOIO 

NECESSÁRIO dos executivos ou superiores? 

 Sempre 

 Frequentemente 

 Eventualmente 

 Raramente 

 Nunca 
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3. Fator Experiência em gerência de projetos 

A sua empresa utiliza LIÇÕES APRENDIDAS de projetos anteriores no 

gerenciamento de mudanças? 

 Sempre 

 Frequentemente 

 Eventualmente 

 Raramente 

 Nunca 

 

4. Fator Visão clara e objetiva 

No gerenciamento de mudanças dos projetos, a visão é sempre CLARA E 

OBJETIVA, podendo servir de guia para decisões? 

 Sempre 

 Frequentemente 

 Eventualmente 

 Raramente 

 Nunca 

 

5. Fator Ferramentas e infraestrutura 

Quando ocorrem mudanças nos projetos de sua empresa, a INFRAESTRUTURA E 

OS SISTEMAS DE APOIO garantem a informação correta e auxiliam o 

gerenciamento dessas mudanças? 

 Sempre 

 Frequentemente 

 Eventualmente 

 Raramente 

 Nunca 

 

6. Fator Maturidade emocional 

Quando ocorrem mudanças nos projetos, as pessoas são ENVOLVIDAS, 

ENGAJADAS, E PARTICIPAM dos processos de mudanças? 

 Sempre 

 Frequentemente 

 Eventualmente 

 Raramente 

 Nunca 
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7. Fator Otimização 

Em sua empresa, são utilizados DOCUMENTOS PADRÕES para otimização dos 

processos durante o gerenciamento de mudanças do projeto? 

 Sempre 

 Frequentemente 

 Eventualmente 

 Raramente 

 Nunca 

 

8. Fator Envolvimento 

Na ocorrência de mudanças em projetos, as OPINIÕES E SUGESTÕES de todos os 

stakeholders relacionados à mudança são consideradas? 

 Sempre 

 Frequentemente 

 Eventualmente 

 Raramente 

 Nunca 

 

9. Fator Recursos Qualificados 

Em sua empresa, ocorrem TREINAMENTOS que abordam o tema de gerenciamento 

de mudanças? 

 Sempre 

 Frequentemente 

 Eventualmente 

 Raramente 

 Nunca 

 

10.  Fator Gestão por processo ágil (Agile Process) 

A gestão por processos é citada e considerada em sua empresa? 

 Sempre 

 Frequentemente 

 Eventualmente 

 Raramente 

 Nunca 

 

Depois de definidas as perguntas, o questionário foi distribuído dentro da amostra. 

Mesmo sendo enviado a profissionais de TI, para evitar ruído de dados, foi adicionada uma 
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etapa para que o entrevistado inserisse a área de atuação. Todas as respostas referentes a 

profissionais de áreas diferentes de TI foram desconsideradas.  

Para facilitar a distribuição bem como a análise de dados, o questionário foi 

disponibilizado na internet através do site https://docs.google.com/forms.  
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4. APRESENTÇÃO DOS RESULTADOS E ANÁLISE 

De acordo com a pesquisa realizada com 43 profissionais, de diferentes empresas, 

que trabalham com Tecnologia da Informação (TI), foi identificado que os fatores críticos de 

sucesso representam grande influência no gerenciamento de mudanças em projetos da área e 

têm uma grande adesão, conforme mostra a tabela a seguir, a qual sumariza os resultados 

desta pesquisa. 

Fator de Sucesso Ranking Pontuação 

Otimização (padronização) (7) 1 11,0% 

Suporte Executivo (2) 2 10,9% 

Gestão por processo ágil (10) 3 10,5% 

Planejamento da Execução (1) 4 10,4% 

Maturidade Emocional (6) 5 10,2% 

Visão Clara e Objetiva (4) 6 9,9% 

Envolvimento (8) 7 9,8% 

Ferramentas e infraestrutura (5) 8 9,7% 

Experiência (3) 9 9,3% 

Recursos Qualificados (9) 10 8,4% 

   Tabela 4 - Fatores de Sucesso em Projetos de TI da pesquisa atual 

 

Os resultados apresentados comprovam as tendências dos fatores críticos com 

relação ao gerenciamento das mudanças que ocorrem em projetos de TI e que interferem no 

resultado esperado, assim como no desempenho da equipe.  

Foi observado que alguns entrevistados afirmam não existir aderência (NUNCA) a 

alguns fatores na empresa, porém, é comprovado que isto não ocorre em todas as empresas, 

conforme os resultados gerais sumarizados acima.  
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De acordo com os dados obtidos na pesquisa, o principal fator de sucesso apontado 

foi em relação à utilização de DOCUMENTOS PADRÕES para otimização dos processos 

durante o gerenciamento de mudanças. 61% dos entrevistados afirmam que sempre ou 

frequentemente ocorrem às padronizações de documentos em projetos de TI, enquanto 18% 

das empresas não utilizam, ou utilizam raramente estes documentos, conforme gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 1 - Documentos Padrões 

 

Em relação ao questionamento de quando ocorrem mudanças no projeto, se o líder 

tem o APOIO NECESSÁRIO dos executivos ou superiores, 53% dos entrevistados afirmam 

que frequentemente o apoio ocorre. Nenhuma empresa apresentou a ausência do apoio dos 

executivos aos projetos, apenas 14% delas afirmam que raramente os executivos não 

participam dos projetos. 
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Gráfico 2 - Apoio Executivo 

 

A gestão por processos é citada e considerada nas empresas como sendo um fator de 

sucesso que sempre ocorre (19%) ou frequentemente (44%) ocorre. 

 

 

Gráfico 3 – Processos 
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Sobre a execução dos projetos, foi perguntado se os objetivos finais de TEMPO, 

CUSTO e QUALIDADE são revistos e ressaltados. O resultado aponta que 56% ocorrem 

sempre ou frequentemente, enquanto 21% eventualmente e 19% raramente ocorrem. Nesta 

pergunta nenhuma empresa apresenta a não ocorrência do planejamento de execução. 

 

 

Gráfico 4 - Planejamento da Execução 

 

Ao perguntar sobre quando ocorrem mudanças nos projetos, às pessoas são 

ENVOLVIDAS, ENGAJADAS, E PARTICIPAM dos processos de mudanças, 40% dos 

entrevistados afirmam que eventualmente acontece e apenas 9% dizem que sempre ocorre. 
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Gráfico 5 - Engajamento dos Stakeholders 

 

Nas empresas de TI, 39% dos entrevistados afirmam que no gerenciamento de 

mudanças dos projetos, a visão é sempre CLARA E OBJETIVA, podendo servir de guia para 

decisões. Enquanto 37% dizem ocorrer eventualmente. 

 

 

Gráfico 6 - Visão Clara e Objetiva 
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Na ocorrência de mudanças em projetos, as OPINIÕES E SUGESTÕES de todos os 

stakeholders relacionados à mudança 44% dos entrevistados afirmam que são consideradas 

frequentemente. Porém 33% dos entrevistados afirmam que raramente ocorre, com este 

resultado é nítido a tendência de diminuição de incidência deste fator nos projetos de TI. 

 

 

Gráfico 7 - Participação e Opinião dos Envolvidos 

 

Ao perguntar aos entrevistados se a INFRAESTRUTURA E OS SISTEMAS DE 

APOIO garantem a informação correta e auxiliam o gerenciamento das mudanças, 49% 

afirmam que isto ocorre eventualmente e 28% frequentemente. 
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Gráfico 8 - Infraestrutura e Sistemas de Apoio 

 

Ao perguntar se as empresas de TI utilizam LIÇÕES APRENDIDAS de projetos 

anteriores no gerenciamento de mudanças, o resultado apontou que 33% das empresas sempre 

ou frequentemente utilizam e 26% nunca ou raramente utilizam. 

 

 

Gráfico 9 - Lições Aprendidas 
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Ao perguntar se as empresas de TI promovem TREINAMENTOS que abordam o 

tema de gerenciamento de mudanças foi identificado me 33% não realizam treinamentos.  

 

 

Gráfico 10 – Treinamentos 

 

A comparação entre os resultados das pesquisas foi realizada a partir da matriz de 

correlação entre os fatores, realizada durante o desenvolvimento deste trabalho, e seus 

resultados são apresentados na tabela abaixo. 
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Pesquisa 

Atual 

CHAOS 

REPORT 
Zanardini 

Fator de Sucesso Ranking % Ranking % Ranking % 

OTIMIZAÇÃO 1 11% 3 15% 6 10% 

SUPORTE EXECUTIVO 2 11% 1 20% 7 10% 

GESTÃO POR PROCESSO ÁGIL 3 10% 6 10% 4 10% 

EXECUÇÃO 4 10% 9 3% 1 11% 

MATURIDADE EMOCIONAL 5 10% 8 5% 2 10% 

VISÃO CLARA E OBJETIVA 6 10% 7 6% 3 10% 

ENVOLVIMENTO 7 10% 2 15% 5 10% 

FERRAMENTAS E INFRAESTRUTURA 8 10% 10 1% 8 10% 

EXPERIENCIA EM GERÊNCIA DE 

PROJETOS 
9 9% 5 12% 9 10% 

RECURSOS QUALIFICADOS 10 8% 4 13% 10 9% 

Tabela 5 - Comparação entre pesquisas 

 

Os resultados obtidos com a pesquisa demonstram variações em relação às 

tendências de outros estudos, como por exemplo o CHAOS REPORT, citado nas referências 

deste trabalho e pesquisa realizada anteriormente pela equipe em relação a fatores críticos de 

sucesso. 

De acordo com a análise das comparações, da tabela, é possível observar que muitos 

fatores são apontados em diferentes ordens de relevância, porém, com grande inclinação a 

compatibilidade entre as pesquisas. Os fatores de otimização, suporte executivo e 

envolvimento aparecem com grande relevância em todas as pesquisas consideradas.  
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5. CONCLUSÕES 

Por meio da pesquisa realizada, chegou-se à conclusão de que os resultados 

apresentados comprovam as tendências dos fatores críticos com relação ao gerenciamento das 

mudanças que ocorrem em projetos de TI. Sendo assim, é possível concluir que as empresas 

de Tecnologia da Informação estão aplicando cada vez mais os fatores-chave de sucesso do 

Gerenciamento de Mudanças, para acompanhar a tendência de aumento da ocorrência de 

mudanças no cenário de mercado atual.   

De acordo com as respostas obtidas nesta pesquisa e comparando com a teoria 

apresentada, podemos afirmar que grande parte das empresas de TI estão desenvolvendo 

maturidade em projetos, principalmente em relação à condução do gerenciamento de 

mudanças nos projetos. 

Os fatores de menor tendência apresentados na área de TI, de acordo com a pesquisa 

realizada foram: Experiência em Gerenciamento de Projetos e Recursos Qualificados, isso 

demostra que há fatores críticos de Gerenciamento de Mudanças ainda não utilizados, ou que 

necessitam de maior esforço e atenção em projetos na área de TI. 

Os fatores de maior tendência apresentados na área de TI foram: Otimização; 

Suporte Executivo; Gestão por Processo Ágil; Execução; Maturidade Emocional; Visão Clara 

e Objetiva; Envolvimento; Ferramentas e Infraestrutura. Isso demostra que a tendência no uso 

de fatores críticos no Gerenciamento de Mudanças é de crescimento para todos os fatores 

chave, assim como o crescimento das mudanças estão crescendo no cenário atual de mercado. 
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Para o desenvolvimento deste trabalho, por meio de lições de trabalhos anteriores, 

foram montadas diferentes abordagens relacionadas a fatores críticos, conseguindo assim uma 

análise mais apurada e abrangente da utilização e tendência dos fatores na área de TI. 

Uma das lições aprendidas em um trabalho anterior da equipe, Fatores Críticos Para 

o Sucesso no Gerenciamento de Mudanças em Projetos, foi de que não havia um foco em 

determinado público alvo para delimitar a pesquisa. Para este trabalho, a equipe focou em 

uma área específica de profissionais (TI), possibilitando traçar perfis de comportamento e 

tendências específicos da área, e pode ser referência para uma remodelação de profissionais 

com foco no melhor desempenho em projetos. 

A principal limitação identificada neste trabalho é o fato de que, como foi 

selecionada uma população específica, houve muita dificuldade na obtenção de uma 

quantidade de respostas que representassem juntas um resultado confiável. A situação de 

quantidade de respostas foi contornada, e abre um espaço amplo para futuros projetos. 

Acredita-se na melhoria contínua do processo de produção acadêmica, não se permitindo 

acomodar perante os bons resultados aqui obtidos.  

Para trabalhos futuros, poderão ser considerados outros setores do mercado ou um 

aprofundamento ainda maior na área de TI, podendo comparar diferentes empresas de TI em 

diferentes posições de mercado, e entender suas diferenças no uso dos fatores de 

gerenciamento de acordo com as suas diferenças no mercado. 
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8. APÊNDICE 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

  Túlio Faria Jorge (Engenheiro Civil, CREA/MG: 148353) 

 

      E-mail: engtulio@hotmail.com 

 

RESUMO 

 

 O mundo se encontra economicamente globalizado, a competitividade 

empresarial avança no mercado de forma a tentar amenizar e suprir as necessidades em vários 

aspectos e setores. Obviamente, o sucesso de qualquer empreendimento imobiliário depende 

não apenas da viabilidade econômica, mas fundamentalmente de um planejamento 

orçamentário da obra e de uma elaboração mais aprofundada de cronogramas que possam 

servir de parâmetros para o acompanhamento do desempenho de qualquer atividade, seja ela 

física ou financeira. A elaboração orçamentária e o controle de custos de qualquer atividade 

colaboram não apenas para um bom resultado final, mas ordena, classifica e seleciona 

parâmetros dentro da própria construção civil que visa viabilizar economicamente qualquer 

tipo de construção. As boas práticas para obter um controle dos processos é uma 

rastreabilidade dos serviços executados vem sendo cobrada a cada dia mais pelo mercado, 

principalmente obras residenciais. O país passa por grandes transformações relacionadas à 

gestão destes projetos e a forma como são desenvolvidos (escopo, desenvolvimento do 

produto, planejamento da obra, execução, entrega e pós entrega), mas ainda encontra 

problemas com a falta de mão de obra especializada. Nesta perspectiva, buscarei estabelecer 

uma cronologia das principais etapas e definições que deverão ser tomadas ao longo destes 

processos.  

 

Palavras-chaves: Gestão de Projetos. Planejamento. Controle na execução.  
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INTRODUÇÃO 

 

 A Planificação e a gestão de projetos de engenharia nas obras voltadas para a 

construção civil, tem sido, desde algum tempo, objeto de estudos e discussões que tem seu 

foco voltado principalmente para as empresas que elaboram e executam grandes construções.  

 A indústria da construção civil, nos dias atuais, se diferencia das demais por 

possuir características próprias quanto à elaboração de seus produtos. Essa elaboração 

seleciona e qualifica um mercado o qual há pouco tempo atrás não evoluía por falta da 

implementação de uma gestão que ousasse quebrar as regras tradicionais metodológicas até 

então sempre empregadas nesse setor.  

 Depois de algumas análises sobre as características intrínsecas dessa indústria, 

podemos compreender com mais clareza as suas dificuldades. Entre elas o produto que é 

confeccionado dentro do próprio canteiro de obra (onde também será utilizado), o emprego de 

recursos humanos em grande escala (mão de obra), o desperdício de materiais causados por 

intempéries e variações ambientais (e atmosféricas) além do fluxo da produção que tende a se 

convergir exclusivamente para dentro da própria área a qual será utilizada.  

 Ressaltamos que para o sucesso de qualquer empreendimento neste setor é 

fundamental garantir a viabilização econômica e a aplicação de uma metodologia qualitativa 

(capaz de gerar informações atualizadas e precisas através de diagnósticos e estudos), tendo 

em vista que a globalização econômica tem gerado dentro desse mercado, a necessidade de 

fazer com que as empresas sejam capazes de dominar com segurança não apenas o 

investimento e a injeção de capital neste tipo de mercado, mas também possibilitar o controle 

no tempo de execução. Nenhuma empresa é capaz de sobreviver e permanecer dentro do 

mercado competitivo da construção civil sem integrar a gestão da empresa com a gestão de 

custos da obra.  

 A quantidade de recursos é determinada em função, principalmente do prazo de 

execução, do volume de trabalho (que depende da atividade desempenhada) e dos níveis de 

produtividade dos recursos atribuídos.  

 Para projetos que inclui em seu planejamento, atividades de produção (pintura, 

corte, construção, etc) o cálculo deverá ser feito através da quantidade de recursos a alocar.  

Em projetos com atividades burocráticas, legais e de serviços como protocolos, 

adoção de regras e desenvolvimento de soluções técnicas, normalmente se adotam e estimam 

os recursos necessários.  
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 Porém vale ressaltar que, existem diferentes tipos de informações que variam 

em função da atividade e da necessidade de cada recurso. Em alguns casos, uma avaliação 

mais rigorosa por parte de um corpo técnico mais especializado é importante antes de tomar 

qualquer tipo de decisão financeira, social ou técnica.  

 O maior problema que enfrentamos hoje nos orçamentos está diretamente 

vinculado à quantificação do tempo que será gasto com a mão de obra. As maiores falhas 

sempre estão nas horas de trabalho, pois quantificar os materiais é um serviço braçal. Já 

realizar o cronograma especificando a quantidade de mão de obra e o tempo que esta equipe 

gastará para fazer o serviço demanda uma experiência e uma vivencia de obra muito grande, 

que normalmente está com o Mestre de Obras, muitas vezes esquecido.  

 O diagnóstico correto das informações e de todo esse estudo e planejamento, 

permite e conduz o gestor de projetos a aperfeiçoar o melhor desenvolvimento do próprio 

projeto, otimizando os recursos na atividade de forma a proporcionar melhor desempenho e 

ganhos para a própria empresa. Dessa forma o empreendedor se lança com força total no 

mercado competitivo da construção civil.  

 Portanto, para que se possa desenvolver um sistema de planejamento funcional 

devemos primeiramente caracterizar a indústria da construção. Depois de caracterizada a 

especificidade da indústria, se faz necessário abordar alguns modelos de planejamento para 

redução de perdas dos processos de produção que serão passiveis de aplicação. É importante 

lembrar que a criação de um novo modelo de planejamento e controle sempre permitirá uma 

melhoria na gestão da produção e um melhor cumprimento da entrega da obra.  

 

CARACTERIZAÇÃO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO 

BRASIL 

 

 A década de setenta foi um período mágico para o Brasil, construía-se como 

nunca. As construtoras com uma estrutura simples, em geral composta pela construtora que 

também era a incorporadora. Utilizava-se de pouca terceirização, as decisões e o 

gerenciamento da obra eram executados pelo engenheiro responsável, alguns estagiários e os 

empreiteiros, nada mais. Os projetos ainda feitos à mão sobre papel manteiga eram todos 

detalhados minuciosamente, bem pensado, estudado, discutido e debatido, pois a etapa 

seguinte demandava trabalho e dificultava o retrabalho. O que demandava um bom capital 

humano. 



57 

 

 Até o final da década de 70, quase todas as empresas nessa área da construção 

civil eram financiadas pelo estado não tendo por isso, nenhum tipo de preocupação relevante 

sobre como evoluir tecnologicamente nesse mercado. Sem qualquer tipo de preocupação 

quanto a melhorias e quanto à qualidade de produção, as empresas se acomodavam e não 

investiam em inovações. Convém destacar que além de tudo isso supracitado, a mão de obra 

contratada para a execução dos serviços era extremamente incapacitada e analfabeta, o que 

defasava ainda mais o mercado, que para evoluir necessitava de algo muito mais 

especializado. As gestões nesse sentido eram tradicionais ao extremo e extremamente 

ultrapassadas o que dificultava ainda mais as inovações.  

 Com o efeito da globalização e a privatização de inúmeras empresas, o setor da 

construção civil sofreu ainda mais. Com a diminuição da influencia estatal nessa área, acabou 

por aumentar os juros, aumentou também às exigências no âmbito da competitividade e afetou 

o nível da qualidade dos serviços. Isso tudo ocorreu em função dos possíveis riscos de 

investimento por parte dos investidores que agora trabalhavam em parceria com o governo.  

  

 

 

 

Indústria da construção civil no Brasil  

Fonte: IBGE  

 

  

 A falta de informação, de estudo e de um diagnóstico preciso entre os vários 

agentes multidisciplinares que gestionam a construção civil, fazia com que nesta época, de 80 

ou 90, o Brasil sofresse com relação mercado x produto, pois faltava entre os gestores de 

planejamento uma concordância com o que seria gerado, primeiramente para evitar os altos 
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riscos dos investimentos, o custo da obra elevado, a insatisfação do cliente e por fim que o 

trabalho tivesse que ser refeito gerando por sua vez, mais gastos.  

 Com base no que foi acima citado, na década de 80 e 90, várias equipes que 

participavam de diferentes empreendimentos, se engajaram na pesquisa para tentar solucionar 

o problema da falta de informação para tomada de futuras decisões. Fio constatado que o 

baixo rendimento do setor era proveniente justamente desse fator e por essa razão o 

investimento na Tecnologia da Informação passou a ser fator decisivo pra a qualidade e o 

sucesso das indústrias deste setor. A informatização dos dados e a sobreposição das 

informações, criação de banco de dados, passaram a ser uma das principais mudanças para 

que este setor começasse a ter maior controle dos processos, desenvolvendo seus 

empreendimentos com maior segurança.  

 Com o cenário econômico mais estável o Brasil teve um crescimento 

significativo de 2000 até 2008 como mostra a tabela com os dados gerais da economia.  

 

 

Fonte: IBGE - Sistema de Contas Nacionais Brasil / Banco Central do Brasil  

(1) Contas Nacionais Trimestrais: Nova Série 2006. Banco de dados agregados - 

SIDRA/IBGE 

 

 Esta estabilidade trouxe segurança para investidores de outros países, o que 

promoveu uma troca maior de conhecimentos. As tecnologias construtivas evoluíram, as 

pressões ecológicas mudando o uso de matérias primas naturais, processos construtivos e 

tecnologias de instalações. Além dos grandes investimentos por parte da União.  
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 Uma estrutura administrativa horizontal dissipou o lucro, praticamente todos os 

serviços são terceirizados. A estrutura gerencial de uma obra é constituída de um 

incorporador, uma gerenciadora, consultores de diversos empreiteiros terceirizados. 

Necessitando de um controle e gestão bem detalhada para manter a ordem e controle no 

canteiro de obras.  

 Com a crise mundial de 2008/2009 o mercado construtivo desacelerou, mas a 

União promoveu novos programas e projetos que estimularão e mantiveram o mercado em 

pleno crescimento. Mercado este que busca cada dia mais se informatizar e controlar mais 

seus processos.  

 O processo de projetar se tornou uma atividade praticamente solitária. Com a 

melhoria dos equipamentos de comunicação o uso de Software modificar o projeto é tão 

simples e rápido, que se torna mais prático consertar um erro do que pensar bem um projeto. 

O processo de orçamento esta mais simples, pois os computadores já fornecem toda a lista 

com as quantidades exatas. Mas a grande preocupação esta na locação dos recursos humanos, 

pois esta quantificação só pode ser precisa se for realizada com os dados da empresa que irá 

construir. O mercado utiliza-se de parâmetros estatísticos, mas eles não garantem a precisão 

de um bom planejamento, pois para se ter um maior controle das execuções e do tempo da 

obra o orçamento deverá ser alimentado com o banco de dados específico da empresa em 

questão.  

 Empresas menores que não possuem recursos para adquirir Software que 

possibilitem estes acúmulos de informações, banco de dados, estarão fadadas ao fracasso, pois 

sem estes recursos elas não conseguiram planejar e controlar seus serviços.  

 Em um futuro bem próximo teremos obras, sem papel. Com dispositivos 

interativos e conectados, permitindo um projetista e/ou engenheiro explicar o projeto e seus 

detalhes remotamente. Promovendo a interação entre escritório, canteiro e o operário.  

 Os projetos e gerenciamento de projetos serão desenvolvidos de forma quase 

automática pelos softwares, através de banco de dados que registraram o conhecimento de 

diversos projetistas ao redor do mundo. Promovendo uma nova era na construção civil.  

 

 

 

 



60 

 

CARACTERÍSTICAS DO PLANEJAMENTO DENTRO DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

 

 A responsabilidade das empresas para desenvolver o controle e o planejamento 

dentro da construção civil é principalmente a responsabilidade em tentar igualar as tomadas 

de decisões, ao longo do período de execução da obra, através de estudos, diagnósticos e 

também através da identificação de desvios ocorridos em relação ao próprio planejamento 

inicial.  

 O controle pode ser realizado em três dimensões: física, econômica e financeira. 

A distinção entre esses três parâmetros de gestão está basicamente nos prazos de entrega das 

obras. O Planejamento tático, por exemplo, afeta as políticas organizacionais de médio prazo 

de produção (nível tático). “O Planejamento operacional afeta através de ordens de compra, 

ordens de produção e ordens de serviços de terceiros que é destinado para ações de curto 

prazo (nível operacional)”.  

 Qualquer que seja o tipo de planificação é importante lembrar que a falta de um 

bom planejamento afetará diretamente na disponibilidade de recursos disponíveis para a 

elaboração ou execução da obra. Em alguns casos, o recurso é limitado (materiais de 

construção).  

 Neste caso específico, se levarmos em conta que as edificações estarão bem 

definidas, as necessidades materiais não mudam muito de função, tampouco sofrem alterações 

de prazos ou de reprogramações das atividades já planejadas. No entanto, se o material não 

for capaz de possibilitar o reaproveitamento em épocas variadas, a geração de perdas e 

prejuízos é maior. Problemas como desperdícios, ausência de qualidade nos processos que já 

se encontram comprometidos (transporte, aplicação, execução e preparação) são de fato, 

fatores que prejudicam a qualidade da obra.  

 Quando se trata de analisar os recursos humanos (mão de obra), o problema já 

entra em outro tipo de esfera, pois apesar de essenciais são geralmente os mais complexos 

também. Muitas vezes são pouco instruídos, capacitados e especializados. Nesse sentido, o 

empreendedor necessita encontrar meios para gestionar e dimensionar todas essas 

necessidades profissionais para conseguir finalizar com excelência a execução de uma obra.  

 Neste aspecto é interessante controlar o fluxo e a densidade de trabalhadores 

dentro do canteiro de obras em horários isolados, pois isso interfere na qualidade, na 
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produtividade e na capacidade de realização das atividades, elevando muito o custo do 

investimento.  

 Outro ponto a ser discutido é a necessidade atual de utilização de tecnologias 

disponíveis, que vai de acordo com o volume de trabalho, não apenas pelos prazos que são 

previamente estipulados, mas pelas condições físicas do próprio local onde será executada a 

obra. Os custos podem variar em função do tempo e antes de uma tomada de decisões se faz 

necessário que o investidor avalie e considere também os recursos monetários empregados e a 

durabilidade dos materiais disponíveis. O mesmo acontece com as instalações onde são 

realizados os trabalhos de preparação, reparação ou verificação. A falta de um planejamento 

funcional poderá comprometer e causar variáveis que mudam também em função do tempo.  

 Ironicamente, o gestor de projetos tem como objetivo principal administrar 

problemas e conflitos usando de muita responsabilidade, moderação, competência e 

principalmente demonstrando uma capacidade de planejamento única.  

 Vale ressaltar que quando tratamos de obra, o planejamento tem que ser 

infinitamente mais preciso e rápido já que a execução da mesma deverá acontecer em um 

prazo mínimo. Em caso de algum descuido conclusivo, por parte do gestor, poderá ocasionar 

uma oneração exacerbada de custos que, automaticamente, ocasionará em um 

dimensionamento quantitativo errôneo dos recursos necessários para a execução da 

construção.  

 Portanto, é de grande importância que os recursos sejam controlados e 

corretamente investidos em atividades que tragam benefícios reais e imediatos.  Mais 

importante ainda é observar que o empreendedor deverá ter uma consciência de que deve 

valorizar ao máximo a fase que antecede a execução: o planejamento, o estudo, a concepção, 

o projeto, para obter uma melhor qualidade nos resultados.  

 Dessa forma podemos concluir que a fase “projeto” é finita, singular e possui 

objetivos bem definidos em função de um problema especifico. 

 



62 

 

 

Fig.1 : Fases de uma obra x hipótese de reduzir o custo de falhas na edificação.  

 

 É importante lembrar que, durante todo o processo, desde seu inicio até o final , 

as grandes alterações deverão ser feitas (para resolver futuros problemas) no inicio do 

planejamento e no momento da concepção do produto. Caso isso não seja feito, o projeto 

como um todo estará fadado ao fracasso.  

 A Indústria da Construção “a fase inicial da obra e os estudos realizados para 

viabilização da mesma indicam que as decisões tomadas pelos gestores de projeto são as que 

possuem maior capacidade de influenciar o custo final do empreendimento”. Ainda sobre a 

importância do tema, Hammarlund y Josephson (1992), destacam com precisão a importância 

das fases iniciais do projeto capazes de evitar e reduzir gastos e possíveis falhas apenas 

invertendo a forma de aplicação dos recursos.  

 Algumas relevâncias da fase de elaboração e planejamento do projeto:  

 Ser capaz de identificar com clareza as necessidades do cliente  

 Fazer um estudo prévio do custo e das condições em que o edifício será 

submetido  

 Assegurar qualidade do projeto, tendo a consciência de que o custo 

aumentará de acordo com o tempo gasto na elaboração do projeto.  

 Ter a capacidade de contemplar alguns mecanismos capazes de 

minimizar falhas e desvios desnecessários.  

 Desenvolver trabalhos que definam de forma sóbria uma construção 

capaz de atender as necessidades do usuário, em termos de utilização, planejamento e 
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execução, tendo sempre em mente que a qualidade muitas vezes antecede a própria 

execução da obra.  

 Controle da obra  

 Desempenho das atividades dentro do canteiro  

 Desenvolvimento correto das fases evolutivas de planejamento  

 

    “O planejamento deve se concentrar principalmente sobre 

     o projeto, mas também tem que agir na construção e no  

     planejamento dos equipamentos que serão utilizados. O  

     ato de  planejar e controlar o fluxo de produção altera com 

     o passar do tempo tornando-se necessário um melhor  

     acompanhamento  sobre a evolução dos mercados, que 

     estão cada vez mais  exigentes e complexos”.   

     (ALARCÓN E MARDONES, 1998). 

 

A REDUÇÃO DE PERDAS DENTRO DO PLANEJAMENTO 

 

 As perdas são inerentes ao processo produtivo. Não há dúvidas de que havendo 

um processo, haverá perdas. Quanto maior as perdas, menos eficiente será o sistema. 

Podemos então afirmar que a performance de um sistema pode ser medida pelo seu nível de 

perda e desperdício.  

 Considerando a parte executiva (obra civil) como um processo industrial e que 

o objetivo deste sistema é a melhoria de sua performance perante o mercado consumidor, o 

estudo destas perdas deverá ser desenvolvido com uma análise precisa dos processos e de sua 

cadeia produtiva e de suprimentos, para identificar as falhas e ir aprimorando os processos.  

 O princípio básico para a redução destas perdas sempre estará vinculada a 

Gestão da Qualidade Total que dos seus dez princípios três associados à busca de eliminação 

de perdas: “Gerenciamento dos Processos”, “Aperfeiçoamento Contínuo” e “Não aceitação de 

Erros”.  

 A norma ISO 9000 representa o consenso internacional de práticas gerenciais 

que, bem implementadas, viabilizam alcançar a satisfação do cliente. Representando uma 

aprovação da organização em nível internacional. Incentivando uma abordagem de processo 
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para o desenvolvimento, implementação e melhoria da eficácia de um sistema de gestão da 

qualidade para aumentar a satisfação do cliente/usuário.  

 Uma vantagem, da abordagem de processo é o controle contínuo que ela 

permite sobre a ligação entre os processos individuais dentro do sistema de processos, bem 

como sua combinação e interação.  

 Abaixo ilustramos o conceito das ligações dos processos, segundo a norma. 

Essa ilustração mostra que os clientes desempenham um papel significativo na definição dos 

requisitos como entradas. A monitoração da satisfação dos clientes requer a avaliação de 

informações relativas à percepção deles e de como a organização tem atendido aos seus 

requisitos.  

 Adicionalmente, pode ser aplicada a metodologia conhecida como PDCA (Plan 

Do Check Act) para todos os processos. O modelo PDCA pode ser descrito como:  

 Plan (planejar): estabelecer os objetivos e processos necessários para 

entregar resultados de acordo com os requisitos e políticas da organização;  

 Do (fazer): implementar os processos;  

 Check (checar): monitorizar e medir processos e produtos contra as 

políticas, objetivos e requisitos para o produto e relatar os resultados;  

 Act (agir): tomar ações para promover continuamente a melhoria do 

desempenho do processo. 

 

 

Modelo de um sistema de gestão da qualidade baseado em processo  
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 De acordo com o exposto acima e considerando a necessidade expressiva de 

ultrapassar fronteiras errôneas, foram desenvolvidos vários estudos que procuram adaptar com 

precisão planejamento e a realidade das empresas que investem nessa área. Para isso é 

necessário que caracterizemos algumas premissas e modelos que envolvem o mundo do 

planejamento e da construção. Russomano (2000) entende que o planejamento é necessário 

para se atingir os resultados de produção desejados, em termos de quantidade, qualidade, 

prazo e lugar.  

 Esses modelos de planejamento são complexos, depende dos processos 

produtivos, do diagnostico da empresa investidora, do sequencial, do ritmo de execução, das 

parcerias, perdas e prejuízos, da consulta, do projeto, planejamento e por fim a execução do 

projeto sem deixar de esquecer que a manutenção do produto após a entrega se faz 

extremamente necessário para retroalimentar as decisões e as definições tomadas.  

 É importante também não desconsiderar que outros importantes fatores 

determinam a originalidade desses modelos de planejamento. A compreensão do tipo 

(modelo) de obra que será executado é fundamental para que se faça a escolha correta do 

modelo de planejamento que será utilizado. O gestor deverá possuir experiência neste tipo de 

obra e no custo benefício e a capacidade da empresa de rentabilizar todos os custos, pois sem 

estas certezas ele não conseguira obter resultados positivos do planejamento que será 

realizado.  

 Abaixo segue algumas etapas importantes para definição de modelos de 

planejamento para a execução de uma obra:  

 

1. Planejamento Clássico: Transforma materiais em produtos 

acabados.  

Vantagens: Por ser um modelo elementar, se aplica facilmente.  

Desvantagens: Não há variações dos recursos utilizados, pois as 

variações positivas não são registradas existindo muita perda de recursos não 

levando em consideração o ambiente que receberá a obra.  

 

2. Processo produtivo: Identifica problemas no planejamento e 

propõe soluções. Analisa os erros e desvios orçamentários propondo algumas 

ações e procedimentos visando corrigir os erros.  
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 Vantagens: A busca por fornecedores e recursos permitindo avaliar o 

custo de todo o processo. 

 Desvantagens: Para que a avaliação desse custo seja o mais próximo do 

real se faz necessário ter em mãos todas as informações relevantes para a compreensão 

da produtividade o que gera também altos custos para o empreendedor.  

 

3. Diagnóstico da Empresa: Elabora uma estimativa de custos da 

empresa identificando os fatores críticos e importantes para o sucesso.  

  Vantagens: Analisa de projetos com maior qualidade, menor custo e 

tempo. Promove um enriquecimento dos colaboradores em todos os aspectos financeiros.  

  Desvantagens: Sem uma equipe muito atenta aos acontecimentos não é 

possível identificar corretamente os fatores críticos que promovem esse sucesso supracitado 

fazendo que o planejamento fixe suas propostas em bases equivocadas.  

 

4. Sequencial: Avaliação de interfaces departamentacionais com o 

envolvimento de vários auditores para ajudar nas avaliações.  

  Vantagens: Diminuição da mão de obra, menores custos e tempo.  

  Desvantagens: O resultado positivo depende diretamente da motivação 

e do planejamento da equipe.  

 

5. Ritmo de execução: Cadencia o ritmo executivo. Taxa de 

produção onde todas as tarefas se apresentam críticas.  

  Vantagens: Acompanhamento diário, controle da mão de obra e do 

ritmo de execução da mesma.  

  Desvantagens: Para que funcione bem, todas as atividades tem que ser 

corretamente definidas para que não haja mão de obra ociosa in loco. 

 

6. Parcerias: Avaliação mutua do que deve ser feito.  

  Vantagens: Planejamentos precisos e corretos. Interligação entre a 

empresa de projeto e a empresa de execução. Reunião com todos os profissionais envolvidos a 

fim de otimizar o projeto.  

  Desvantagens: Diferentes investidores possuírem diferentes interesses e 

objetivos que podem afetar diretamente o funcionamento da obra.  
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7. Redução do prejuízo: Melhorar e aperfeiçoar o fluxo produtivo 

através da eliminação de atividades desnecessárias ao processo.  

  Vantagens: verificar os equipamentos que estão sendo usado no local da 

obra, avaliação da satisfação do cliente.  

  Desvantagens: Quando não fundamentadas as mudanças que deveriam 

ser positivas e passam a ser maléficas para o bom funcionamento das atividades.  

 

 

 

 

Fig.2 - Esquema de planejamento, que mostra algumas etapas importantes; 1.a 

consulta que é a fase inicial dos estudos de capacitação, recolhimento de informações, metas e 

investidores; 2. O projeto de execução e as reuniões periódicas com o cliente(a fim de saber as 
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necessidades reais do mesmo); 3. O planejamento em si e a execução por fim de tudo o que 

foi planejado e programado. 

 

 

 Dessa forma o projeto deverá ser elaborado não apenas respeitando a vontade 

do cliente e das normas, especificações e burocracias, mas deverá levar em consideração 

mesmo os mais simples motivos básicos que permitem os atrasos na fase de implementação e 

de produção. Portanto, arquitetos e engenheiros devem sem pestanejar, elaborar um projeto 

que contemple a diminuição de riscos causados por todos esses aspectos já identificados nesse 

trabalho: recurso humano, instalações, materiais, distribuição de recursos e ferramentas entre 

outros. De igual responsabilidade, o diretor de obras por sua vez deve manter uma relação 

próxima com o diretor de projetos para que na elaboração de projetos e sua execução 

obtenham um resultado positivo no final de todo esse processo.  

 Observa-se que a função do planejamento envolve projetar antecipadamente a 

produção da empresa, se preocupando com os materiais necessários, quantidade de mão de 

obra, máquinas e equipamentos, assim como o estoque de produtos disponíveis.  

 Dentro dessa perspectiva, um bom planejamento é capaz de identificar com 

antecedência os possíveis geradores de problemas que causam atrasos, aumento dos custos, 

dificuldades, complicações das quais muitas vezes, se tardiamente identificadas são para 

sempre irreversíveis. Portanto o conjunto das avaliações ordenadas por parte de todos os 

profissionais envolvidos se faz necessário.  

 Cobra (2003) diz que a função de planejar compreende um exercício de risco, 

pois exige acesso a informações, bom senso para gerar conhecimentos e espírito 

empreendedor para visualizar e materializar as oportunidades.  

 O Planejamento é iniciado com uma reunião geral para que todos os 

interessados e envolvidos possam comparecer (representantes do cliente, fornecedor, 

construtor e gestores dos projetos de planejamento da obra). O objetivo é integrar e alavancar 

o conhecimento sobre o trabalho. Nesta reunião, além da discussão sobre os detalhes de 

projetos, das normas e das especificações, se faz necessário exigir que os fornecedores 

garantam o cumprimento dos prazos estabelecidos pelos planejadores. Com este envolvimento 

geral de todas as partes visando reduzir os riscos prematuros ou inconsistentes, os grupos são 

organizados para discutir as necessidades gerais, de modo a fazer uma análise preliminar da 
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obra. Após esta análise, ele inicia uma segunda fase, que é um projeto de detalhamento. As 

equipes podem criar pontes para esclarecimento de diversas especialidades.  

 Durante a reunião devem ser geradas listas de atividades para todos os grupos. 

Após a observação das listas, o gerente de construção deve apresentar um esboço do qual as 

equipes possam se organizar.  

 Sabendo a data de entrega do trabalho para o cliente, é possível definir uma 

sequencia de pressupostos que determinam a continuidade e o sucesso do planejamento. Os 

objetivos são:  

 Desenvolver uma lista de atividades;  

 Desenvolver uma lista de equipamentos;  

 Avaliação do ritmo de construção ideal;  

 Desenvolvimento de planejamento, admitindo todas as atividades 

críticas;  

 Definição de velocidades de execução de cada equipe;  

 Calcular o volume de construção para cada área;  

 Cálculo de prazos para a construção de cada área;  

 Otimização de equipamentos;  

 Ritmo Executivo de Controle;  

 Acompanhamento diário.  

 

 Vale ressaltar que em todo planejamento existem riscos potenciais que devem 

ser levados em conta quando você está planejando para definir um investimento na área da 

construção civil. Por isso se faz necessário que os gestores e profissionais da área sigam a 

risca os objetivos do trabalho e se concentrem para esclarecerem qualquer tipo de restrições 

que possa surgir no decorrer do projeto. É necessário desenvolver um meio termo para essa 

situação, sem ser excessivamente detalhado porem com diretrizes norteadas pelo diretor da 

obra com tarefas a serem executadas diariamente até a conclusão da obra.  

 No Projeto de Implantação (Construção) deverá ser formulado um conjunto de 

indicadores que se expressam de acordo com andamento e desempenho do trabalho, sem 

permitir desvios fora do que havia sido planejado originalmente. Este conjunto de indicadores 

podem ser:  

 Relação entre planejado e real;  
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 Alterações ao projeto;  

 Alterações de empregos criados;  

 Distúrbios;  

 Alterações;  

 Nível de Contribuição;  

 Grau de Impacto das Mudanças.  

 

 Todos esses indicativos são importantes para a execução do trabalho de forma 

bem feita e é baseado em compromissos e pressupostos desenvolvidos nas diferentes fases do 

processo de planejamento.  

 No entanto, o planejamento empresarial é desenvolvido em três níveis: 

planejamento operacional (curso prazo), tático (médio prazo) e estratégico (longo prazo).  

 

    "O planejamento de longo prazo geralmente é   

     feitoanualmente, focando-se num  horizonte mais longo 

     que um ano. O planejamento de médio prazo geralmente 

     cobre um período de 6 a 18 meses,  com incrementos de  

     tempo que são mensais ou,  algumas vezes, trimestrais. O 

     planejamento de curto prazo cobre um período de um dia 

     ou menos, até seis meses, com incrementos de tempo  

     geralmente semanais"(CHASE, JACOBS E AQUINO,  

     2006, p. 494).  

 

 O planejamento de longo prazo compreende o gerenciamento e controle da 

demanda, médio prazo o planejamento e controle dos recursos internos, curto prazo o 

planejamento e controle dos recursos externos. E que programar a produção significa 

determinar quando deverão ser realizadas as atividades e operações do setor produtivo. 

 O planejamento da produção é elaborado a partir do plano de produção, que 

deve ser especifico de cada organização. Sendo assim, o planejamento da produção 

desenvolve o detalhamento e a fragmentação do plano de produção, estabelecendo datas para 

o início e término da produção. Considerando as duas principais variáveis, que são: o tempo e 

a produção.  
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 O controle da produção assegura que a ordem de produção será cumprida da 

forma e na data certa. Pois ele tem por finalidade acompanhar, monitorar, avaliar e regular as 

atividades produtivas para mantê-las dentro do que foi planejado e assegurar que atinjam os 

objetivos pretendidos. Sendo assim, planejar significa estabelecer metas para o desempenho 

organizacional futuro, decidindo sobre as tarefas e o uso dos recursos necessários.  

 O que temos de entender é que o objetivo de toda atividade ou processo é, 

agregar valor ao processo precedente. Como atividade é um processo ou procedimento que 

consome recursos, devemos envidar esforços para eliminar toda atividade que não agrega 

valor para a organização ou para o cliente. 

  

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Concluímos que o planejamento e todos os outros componentes que fazem parte 

do processo de elaboração de projetos para execução de uma obra como, por exemplo, o 

envolvimento do próprio cliente neste tipo de trabalho é essencial, permitindo não só reduzir o 

número de alterações solicitadas para o projeto (em boa hora), mas também aumentando o 

fluxo de informações e esclarecendo o diálogo global entre todos os controladores e 

participantes do processo.  

 As inúmeras reuniões com uma equipe de especialistas também surge para 

facilitar o planejamento, sem que seja necessário, por exemplo, confrontos de nenhuma 

natureza com as partes envolvidas. As inúmeras implantações geradas nestas reuniões acaba 

sempre resultando em uma espécie de cumplicidade que dá origem a um melhor cumprimento 

de prazos, melhor redução de custos, melhor desempenho da mão de obra e uma execução 

exemplar do projeto planejado.  

 É importante destacar que a participação dos clientes durante todas as fases do 

processo, é um dos pontos que mais possibilitaram o crescimento dos ganhos de capital 

durante todo esse processo. Essa presença acaba possibilitando a melhor compreensão sobre 

quaisquer faltas ao trabalho por parte da mão de obra contratada ou mesmo sobre os motivos 

dos prováveis desperdícios de materiais em estoque sempre tão discutidos e tão pouco 
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percebidos por gerentes e outros técnicos responsáveis. Conclui-se que o envolvimento do 

cliente inova sistema de produção bastante completo, bem como a confiança adquirida.  

 Este modelo de planejamento introduz algumas alterações, conjugação notável 

da realidade atual e da necessidade de organização com as várias fases que fornece o sucesso 

para a execução de uma obra: consultoria de planejamento, projeto e implementação. Além 

disso, todos os vários estudos sobre o tema indicam que ao gerar a participação de todos os 

envolvidos no projeto de planejamento, o gerente fornece elementos essenciais para apoiar o 

trabalho. E que o controle dos processos é o paço primordial para que uma empresa possa 

evoluir suas técnicas e processos construtivos, mantendo a qualidade dos seus serviços.  

 Todos valorizam o planejamento empresarial e sabem de sua importância para 

atingir os resultados desejados. Reconhecem a importância dos controles produtivos e que sua 

finalidade é acompanhar, monitorar, avaliar e regular as atividades produtivas.  

 As organizações cada dia mais investem em seus processos produtivos, 

procurando a redução de tempo de produção, reduzindo suas perdas nos processos diminuindo 

o custo do produto. Pois sabem que o planejamento e o controle contribuirão para a redução 

de perdas. E que este controle colabora para o desenvolvimento de novas propostas para 

solucionar as falhas encontradas. Soluções simples nas linhas de produção ou troca de um 

sistema operacional, uma maquina, equipamentos ou até mesmo novas técnicas de trabalho, 

podem proporcionar a redução das perdas no processo e consequentemente a maximização 

dos lucros.  

 A padronização dos métodos, os pacotes de serviços programados, a avaliação 

rigorosa da conclusão dos serviços, planilhas simples e objetivas, formalização dos padrões de 

qualidade na conclusão dos serviços e a participação dos empreiteiros e encarregados nas 

reuniões da qualidade e da produção são fatores extremamente importantes para que aja a 

integração entre o sistema de gestão da qualidade e o planejamento e controle da produção.  

 Normalmente as maiores dificuldades para desenvolver um bom planejamento 

da execução estão no: dimensionamento das equipes, resistência dos empreiteiros em cumprir 

e participar do planejamento, realização da conferencia da qualidade na íntegra e a obtenção 

da terminalidade dos serviços.  

 Mas entre todos estes fatores, para manter um bom controle do que foi 

planejado o gestor deverá utilizar sempre o cronograma de médio prazo e verificar os serviços 

concluídos, para que ele se mantenha sempre atualizado e busque a todo o momento as causas 
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para o não cumprimento com qualidade das tarefas, podendo tomar as decisões necessárias 

para que o objetivo não seja desvirtuado. 
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9. ANEXO A - QUESTIONÁRIO 

PESQUISA SOBRE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS EM PROJETOS 

 

Selecione o SETOR de sua empresa: 

 Engenharia 

 Financeiro 

 IT 

 Industrial 

 Outros 

 

11. Em sua empresa, durante a execução do projeto, são revistos e ressaltados 

os objetivos finais de TEMPO, CUSTO e QUALIDADE? 

 Sempre 

 Frequentemente 

 Eventualmente 

 Raramente 

 Nunca 

 

12. Em sua empresa, quando ocorrem mudanças no projeto, o líder tem o APOIO 

NECESSÁRIO dos executivos ou superiores? 

 Sempre 

 Frequentemente 

 Eventualmente 

 Raramente 

 Nunca 

 

13. A sua empresa utiliza LIÇÕES APRENDIDAS de projetos anteriores no 

gerenciamento de mudanças? 

 Sempre 

 Frequentemente 

 Eventualmente 

 Raramente 

 Nunca 

 

14. No gerenciamento de mudanças dos projetos, a visão é sempre CLARA E 

OBJETIVA, podendo servir de guia para decisões? 

 Sempre 
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 Frequentemente 

 Eventualmente 

 Raramente 

 Nunca 

 

15. Quando ocorrem mudanças nos projetos de sua empresa, a 

INFRAESTRUTURA E OS SISTEMAS DE APOIO garantem a informação 

correta e auxiliam o gerenciamento dessas mudanças? 

 Sempre 

 Frequentemente 

 Eventualmente 

 Raramente 

 Nunca 

 

16. Quando ocorrem mudanças nos projetos, as pessoas são ENVOLVIDAS, 

ENGAJADAS, E PARTICIPAM dos processos de mudanças? 

 Sempre 

 Frequentemente 

 Eventualmente 

 Raramente 

 Nunca 

 

17. Em sua empresa, são utilizados DOCUMENTOS PADRÕES para otimização 

dos processos durante o gerenciamento de mudanças do projeto? 

 Sempre 

 Frequentemente 

 Eventualmente 

 Raramente 

 Nunca 

 

18. Na ocorrência de mudanças em projetos, as OPINIÕES E SUGESTÕES de 

todos os stakeholdersrelacionados à mudança são consideradas? 

 Sempre 

 Frequentemente 

 Eventualmente 

 Raramente 

 Nunca 

 

19. Em sua empresa, ocorrem TREINAMENTOS que abordam o tema de 

gerenciamento de mudanças? 
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 Sempre 

 Frequentemente 

 Eventualmente 

 Raramente 

 Nunca 

 

20. A gestão por processos é citada e considerada em sua empresa? 

 Sempre 

 Frequentemente 

 Eventualmente 

 Raramente 

 Nunca 

 

 


