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Resumo 

Atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) são importantes para sustentar o 

crescimento e a própria existência das indústrias, pois são o combustível da inovação, que 

agrega valor aos produtos e serviços, melhorando a competitividade e a lucratividade das 

empresas que realizam esse investimento. Não obstante, projetos de P&D possuem 

características únicas, que os distinguem de projetos tradicionais e que precisam ser levados 

em conta pelo gerente de projeto para que sejam bem-sucedidos. Dentre as áreas do 

conhecimento em gerenciamento de projetos que devem ter atenção especial em projetos 

desta espécie, o autor destaca a qualidade, visto que as incertezas quanto aos resultados 

dificultam o estabelecimento de métricas objetivas para controlar a qualidade do projeto. Esta 

é a motivação para a realização deste trabalho, que propõe uma nova metodologia para 

gerenciamento da qualidade em projetos de pesquisa e desenvolvimento. O método 

apresentado foi desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica recente e na experiência do 

autor em projetos de P&D. 

 Palavras Chave: Qualidade, Gerenciamento de Projetos, Pesquisa e Desenvolvimento, 

Metodologia. 

 



 

 

Abstract 

Research and development (R&D) activities are important to nurture the growing and the very 

existence of industries, in that they are the fuel of innovation, which adds value to products 

and services, improving the competitiveness and profitability of companies that make such 

investment. Nevertheless, R&D projects have unique attributes that distinguish them from 

traditional projects and that need to be taken into account by the project manager to be 

successful. Among the knowledge areas of the project management that needs special 

attention on such projects, the author highlights the quality, in that outcome uncertainties 

make it difficult to establish objective metrics to control the quality of the project. This is the 

motivation for the making of this work, which proposes a new methodology for quality 

management on R&D projects. The presented method has been developed based on 

bibliographic research and on the author experience on R&D projects. 

 

 Key Words: Quality, Project Management, Research and Development, Methodology. 
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1. INTRODUÇÃO  

Atividades econômicas relacionadas a pesquisa e desenvolvimento (P&D) permitem 

que uma empresa gere inovações para os seus produtos, diferenciando-os da concorrência 

pelo valor agregado que apresentam, o que os torna mais competitivos. No longo prazo, 

empresas que investem em inovação obtêm maior faturamento, pelas vantagens competitivas 

do produto, e maior lucro, derivado não somente do aumento das receitas, mas também da 

melhor eficiência que o produto pode apresentar. 

Para atingir esse ponto, projetos de pesquisa e desenvolvimento precisam ser 

conduzidos com eficiência e eficácia de modo a garantir que o resultado final seja bem-

sucedido. Contudo, projetos dessa natureza possuem peculiaridades que os diferenciam de 

projetos tradicionais e que precisam ser entendidos e explorados para um bom gerenciamento 

do projeto. 

A pesquisa e desenvolvimento é cercada de incertezas. Muitas vezes, é difícil de 

antever o resultado final do empreendimento, ou até mesmo as entregas intermediárias. Esse 

ambiente de incertezas deriva dos principais insumos de um projeto de P&D: pessoas e ideias. 

Profissionais que trabalham com P&D apresentam traços da personalidade que os 

diferenciam de outros profissionais, mesmo os bem qualificados. Sua formação é longa e com 

alto grau de especialização; ela é realizada com base em hipóteses em ambiente investigativo 

que estimula a criatividade, a curiosidade, a iniciativa e a autonomia. Por isso, é importante 

adquirir habilidades para gerenciar esse tipo de pessoas e mantê-las motivadas. 

Projetos de pesquisa e desenvolvimento iniciam-se com base na imaginação. As ideias 

resultantes são trabalhadas até virarem hipóteses. Quando comprovadas, transformam-se em 

teorias (projetos de pesquisa básica), que por sua vez podem vir a ser aplicadas (projetos de 

pesquisa aplicada), gerando novas tecnologias. Finalmente, quando estas são empregadas em 

projetos de desenvolvimento, tem-se produtos e serviços. Todo esse trabalho, portanto, parte 

do conhecimento e evolui aos poucos do campo da informação para o mundo real. Como 

disse Ken Arrow (1974:152 apud JAIN et al, 2010:Preface), “o fato econômico central sobre 

os processos de invenção e pesquisa é que eles são devotos à produção de informação”. Miller 

e Morris complementam, afirmando que o conhecimento é criado e utilizado somente por 

indivíduos e comunidades de pessoas e não possui expressão tangível além daquela que as 
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pessoas dão a ele, por isso gerenciar conhecimento requer habilidades e processos diferentes 

dos que são utilizados para gerenciar ativos tangíveis 

Tudo isso exige que uma metodologia adequada de gerenciamento de projeto seja 

aplicada para conduzir tais projetos ao sucesso. Um dos fatores críticos que necessita ser bem 

adaptado é a qualidade. Como insumos, subprodutos e, dependendo do tipo de projeto, até o 

resultado final encontram-se no campo da imaginação e do conhecimento, não podem ser 

mensurados por meio de requisitos e especificações objetivas, tal como ocorre com projetos 

tradicionais. Todavia, se as métricas forem criadas, acompanhadas e controladas pela ótica do 

cliente ou patrocinador, em termos de expectativas, adequação ao uso e utilidade. 

Por conseguinte, o objetivo geral deste trabalho é propor uma metodologia para o 

gerenciamento da qualidade em projetos de pesquisa e desenvolvimento que leve em conta 

todas as características destacadas. Essa proposta utiliza-se de conceitos adquiridos com base 

em levantamento bibliográfico e da experiência do autor em projetos desse tipo para a 

indústria de telecomunicações e transporte ferroviário. O capítulo 2 expõe o referencial 

teórico que explica com mais detalhes os diversos conceitos de qualidade, a área de 

conhecimento de gerenciamento da qualidade em projetos, e as particularidades de projetos de 

pesquisa e desenvolvimento. No capítulo 3, o autor esclarece a metodologia utilizada neste 

trabalho para elaborar a proposta central deste trabalho. O capítulo 4 finaliza o 

desenvolvimento, apresentando a proposta de metodologia para o gerenciamento da qualidade 

em projetos de P&D. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

Neste capítulo, apresenta-se o referencial teórico utilizado na elaboração da 

metodologia para gerenciamento da qualidade em projetos de pesquisa e desenvolvimento. 

Inicialmente, o capítulo 2.1 apresenta o conceito de qualidade sob suas variadas óticas. 

As definições de pesquisadores e acadêmicos, junto com as de instituições de padronização, 

são brevemente explicadas. 

Em seguida, o capítulo 2.2 discute o gerenciamento da qualidade em projetos, uma das 

dez áreas de conhecimento tratadas pela quinta edição do Guia de Conhecimento para 

Gerenciamento de Projetos (do inglês A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge, PMBOK) (PMI, 2013), e seus três processos: planejar o gerenciamento da 

qualidade, realizar a garantia da qualidade e controlar a qualidade. 

No capítulo 2.3, tem-se a caracterização de projetos de pesquisa e desenvolvimento. 

Esse capítulo começa com a descrição de algumas peculiaridades dessa categoria de projetos, 

como os tipos de atividades, a intangibilidade dos resultados, a dependência em relação às 

pessoas, as incertezas (principalmente quanto às saídas do projeto) e, por fim, às dificuldades 

que esses fatores trazem para o gerenciamento do projeto. Passa-se então a delimitar as 

atividades de pesquisa e desenvolvimento dentro do ciclo de vida completo de produtos, com 

destaque para a explicação sobre os níveis de formalidade que o gerenciamento de projetos 

deve ter para cada etapa. Sucede-se a abordagem do gerenciamento de projetos de pesquisa e 

desenvolvimento, com uma sucinta comparação entre metodologias tradicionais e 

metodologias flexíveis para o gerenciamento de projetos.  

Finalmente, o capítulo 2.4 traz os predicados da qualidade em projetos de P&D, onde 

se realça como a qualidade e o sucesso do projeto podem ser identificados e mensurados. 

2.1. Definições de Qualidade 

Não há um único conceito de qualidade vigente, visto que a qualidade em si é 

percebida de maneiras diferentes conforme o ponto de vista daquele que formula a definição. 

Por isso, instituições normativas e profissionais, além de estudiosos e pesquisadores, abordam 

o tema de forma distinta. 
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Segundo Garvin (2002:48 apud MARSHALL JUNIOR, 2010), “existem cinco 

abordagens principais para a definição de qualidade: transcendental, baseada no produto, 

baseada no usuário, baseada na produção e baseada no valor”. 

A abordagem transcendental, tais como definidas por Tuchman (1980:38 apud 

MARSHALL JUNIOR, 2010) e Pirsig (1974:185 apud MARSHALL JUNIOR, 2010), não 

conceitua a qualidade de forma objetiva, afirmando que ela é identificada de forma intuitiva 

(“ótima qualidade, distinta de má qualidade (...) atingir ou buscar o padrão mais alto em vez 

de se contentar com o malfeito ou fraudulento”, “qualidade (...) não é uma ideia ou uma coisa 

concreta (...) sabe-se o que ela é”). 

A abordagem baseada no produto, representada por Abbott (1955:126-127 apud 

MARSHALL JUNIOR, 2010) e Leffler (1982:956 apud MARSHALL JUNIOR, 2010), indica 

que a qualidade é determinística, caracterizada por medição quantitativa (“diferenças de 

quantidade de algum ingrediente ou atributo desejado”, “quantidades de atributos sem preço 

presentes em cada unidade do atributo com preço”). 

A abordagem baseada no usuário, identificada nas citações de Edwards (1968:37 apud 

MARSHALL JUNIOR, 2010), Kuehn e Day (1962:101 apud MARSHALL JUNIOR, 2010) e 

Juran (1974:2 apud MARSHALL JUNIOR, 2010), define qualidade sob a percepção do 

consumidor em relação à utilização de um produto (“satisfazer desejos”, “se ajusta aos 

padrões das preferências do consumidor”, “adequação ao uso”). 

A abordagem baseada na produção, tendo como exemplos as afirmações de Crosby 

(1979:15 apud MARSHALL JUNIOR, 2010) e Gilmore (1974:16 apud MARSHALL 

JUNIOR, 2010), diz que a qualidade é simplesmente o atendimento a normas e definições 

previamente estabelecidas (“conformidade com as exigências”, estar “de acordo com o 

projeto ou especificação”). 

A abordagem baseada no valor, apresentada por Broh (1982:3 apud MARSHALL 

JUNIOR, 2010) e Feigenbaum (1961:1 apud MARSHALL JUNIOR, 2010), relaciona 

qualidade a preço (“excelência a um preço aceitável (...) controle da variabilidade a um custo 

aceitável”, “o melhor para certas condições do cliente (...) o verdadeiro uso; e (...) o preço de 

venda do produto”). 

Kerzner (2009:876-877) diz que a força que leva a aumentos nos níveis de qualidade 

advém dos clientes. Consequentemente, são eles quem em última instância definem o que é 
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qualidade. De fato, os padrões de qualidade mudam ao longo do tempo. Esta é a razão pela 

qual a qualidade hoje é vista como um processo que busca evolução mediante ciclos 

contínuos de melhoria. 

A definição de qualidade dada pela International Organization for Standardization 

(ISO), segundo o padrão ISO 9000 (ISO apud KERZNER, 2009:875-876) postula que ela é a 

“totalidade de atributos e características de um produto ou serviço que dão suporte à sua 

habilidade em satisfazer requisitos especificados ou necessidades implícitas”. 

Para o Project Management Institute, Inc. (PMI), a qualidade é tratada como uma das 

áreas de conhecimento definidas no Guia de Conhecimento para Gerenciamento de Projetos 

(do inglês A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK). Segundo o 

PMI (2013:227), o “gerenciamento da qualidade em projeto inclui os processos e as 

atividades da organização executora que determinam as políticas de qualidades, os objetivos e 

as responsabilidades, de forma que o projeto satisfaça as necessidades para as quais ele foi 

empreendido”. Ele afirma ainda que o gerenciamento da qualidade em projetos utiliza-se de 

políticas e procedimentos para implementar o sistema de gerenciamento da qualidade da 

organização, além de prover suporte às atividades de melhoria contínua de processo dentro da 

organização executora. Deve-se garantir que os requisitos do projeto, incluindo requisitos do 

produto, sejam atingidos e validados. 

2.2. Gerenciamento da Qualidade em Projetos Segundo o PMBOK 

Os processos para gerenciamento da qualidade, segundo o PMI (2013:227), são: 

 Planejar o gerenciamento da qualidade 

 Realizar a garantia da qualidade 

 Controlar a qualidade 

A Figura 1 ilustra as relações fundamentais de Garantia de Qualidade e Controle de 

Qualidade com os modelos IPECC (do inglês Initiate, Plan, Execute, Control, Close), PDCA 

(do inglês Plan, Do, Check, Act), Custo de Qualidade e os grupos de processos de 

gerenciamento do projeto (PMI, 2013:231). 
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Figura 1 - Relações fundamentais de Garantia de Qualidade e Controle de Qualidade com modelos 

IPECC, PDCA, Custo de Qualidade e grupos de processos do gerenciamento do projeto. 

Fonte: PMI, 2013:231. 

A abordagem básica do gerenciamento da qualidade descrita pelo PMBOK Guide 

(PMI, 2013:228-229) pretende ser compatível com os padrões da ISO. Nesse contexto, as 

abordagens de gerenciamento moderno da qualidade reconhecem a importância dos seguintes 

fatores: 

 Satisfação do cliente 

 Prevenção ao invés de inspeção 

 Melhoria contínua 

 Responsabilidade da gerência 

 Custo da Qualidade (CDQ) 

Para buscar a satisfação do cliente, um modelo de gerenciamento da qualidade deve 

possibilitar o entendimento, a avaliação, a definição e o gerenciamento de requisitos de forma 

que as expectativas dos clientes sejam atendidas. Isto requer combinação de conformidade aos 

requisitos (para garantir que o projeto resulte no produto para o qual ele foi criado) e 



16 

 

adequação ao uso (produto ou serviço precisa satisfazer as necessidades reais) (PMI, 

2013:229). 

A qualidade tem de ser planejada, projetada e construída – não deveria ser conduzida 

apenas por meio de inspeção no gerenciamento do projeto ou nos entregáveis do projeto. O 

custo de prevenir erros é geralmente muito menor que o custo de corrigir erros quando eles 

são encontrados por inspeção ou durante o uso (PMI, 2013:229). 

Para a melhoria contínua, o gerenciamento da qualidade deve utiliza-se do ciclo 

PDCA, que é a base para melhoria de qualidade tal como definido por Shewhart e modificado 

por Demming. Além disso, as iniciativas de melhoria da qualidade, tais como Gerenciamento 

da Qualidade Total (GQT), Six Sigma, e Lean Six Sigma, podem melhorar a qualidade do 

gerenciamento do projeto, bem como a qualidade do produto do projeto. Modelos de melhoria 

de processo comumente usados incluem Malcolm Baldrige, Organizational Project 

Management Maturity Model (OPM3), e Capability Maturity Model Integrated (CMMI) 

(PMI, 2013:229). 

A gerência detém, dentro do contexto de sua responsabilidade pela qualidade, a 

responsabilidade relacionada de fornecer recursos cabíveis e em quantidades adequadas. 

Mesmo assim, o sucesso requer a participação de todos os membros da equipe de projeto 

(PMI, 2013:229). 

O Custo da Qualidade (CDQ) refere-se ao custo total do trabalho de conformidade e de 

não-conformidade que pode ser executado como esforço compensatório porque, na primeira 

tentativa de se fazer este trabalho, alguma parte do trabalho requerido teria sido ou foi 

realizado incorretamente. Os custos do trabalho de qualidade podem ser constituídos ao longo 

do ciclo de vida do produto. Custos de qualidade pós-projeto podem ser constituídos devido a 

devolução de produto, processo por garantia, ou ação de recall. Portanto, em virtude da 

natureza temporária de projetos e os potenciais benefícios que podem ser derivados da 

redução do CDQ pós-projeto, as organizações patrocinadoras devem optar por investir em 

melhoria da qualidade do produto. Esses investimentos geralmente são realizados nas áreas de 

trabalho de conformidade que agem para prevenir defeitos ou para mitigar custos de defeitos 

pela inspeção de unidades fora de conformidade. Ademais, as questões relacionadas ao CDQ 

pós-projeto deveriam ser uma preocupação do gerenciamento de programa e gerenciamento 

de portfólio, de molde que os escritórios de gerenciamento de projeto, programa e portfólio 
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possam aplicar apropriadamente revisões, modelos e alocação de recursos para este fim (PMI, 

2013:229). 

2.2.1. Processos de Gerenciamento da Qualidade 

2.2.1.1. Processo 8.1: Planejar o Gerenciamento da Qualidade 

O PMBOK define o processo de Planejar o Gerenciamento da Qualidade como o 

“processo de identificar requisitos de qualidade e/ou padrões para o projeto e respectivos 

entregáveis, e documentar como o projeto irá demonstrar conformidade com os requisitos 

relevantes de qualidade”. O benefício chave deste processo é que ele fornece guia e direção de 

como a qualidade será gerenciada e validade ao longo de todo o projeto (PMI, 2013:231). 

O planejamento da qualidade deve ser executado em paralelo com outros processos de 

planejamento. Por exemplo, mudanças propostas nas entregas para cumprir padrões de 

qualidade identificados podem requerer ajustes de custo ou cronograma e uma detalhada 

análise de riscos do impacto nos outros planos (PMI, 2013:233). 

As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse processo estão ilustradas na 

Figura 2. 

 

Figura 2 - Planejar o gerenciamento da qualidade: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas. 

Fonte: PMI, 2013:232. 

Dentre as entradas, o plano de gerenciamento do projeto é a principal fonte de 

informações para o desenvolvimento do plano de gerenciamento da qualidade. Pode-se 

destacar: a linha de base do escopo – declaração do escopo do projeto, estrutura analítica do 

projeto (EAP) e dicionário da EAP; a linha de base do cronograma; e a linha de base do custo 

(PMI, 2013:233). 
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Outras entradas comumente utilizadas para planejar o gerenciamento da qualidade são: 

registro das partes interessadas (identificar as partes que possuem interesse ou impacto na 

qualidade), registro de riscos (ameaças e oportunidades que podem impactar os requisitos de 

qualidade), documentação dos requisitos (requisitos que o projeto, incluindo o produto, tem 

de atingir com base nas expectativas das partes interessadas). Como em quase todos os outros 

processos, também se deve levar em conta os fatores ambientais da empresa (agências 

reguladoras, regras/padronizações/orientações da área, condições de trabalho ou de operação 

do projeto, percepções culturais) e os ativos de processos organizacionais 

(políticas/procedimentos/orientações de qualidade da organização, banco de dados histórico, 

lições aprendidas) (PMI, 2013:234). 

Das ferramentas utilizadas para planejar o gerenciamento da qualidade, destacam-se a 

análise de custo-benefício, o Custo da Qualidade (CDQ), as sete ferramentas básicas de 

qualidade, o benchmarking, o projeto de experimentos e a amostragem estatística (PMI, 

2013:235-241). 

A análise de custo-benefício é realizada para cada atividade de qualidade, comparando 

o custo de sua execução com o benefício esperado (menos retrabalhos, maior produtividade, 

menores custos, aumento da satisfação das partes interessadas, e maior lucratividade) (PMI, 

2013:235). 

O Custo da Qualidade envolve o custo de conformidade e o custo de não-

conformidade. O custo de conformidade é o dinheiro gasto durante o projeto para evitar 

falhas, e relaciona os custos de prevenção (treinamento, documentação, equipamentos, tempo 

para fazer correto) e de avaliação (custo de testes, perdas por teste destrutivo, inspeções). O 

custo de não-conformidade, também designado como custo de falhas ou custo da baixa 

qualidade, é o dinheiro gasto durante e após o projeto em virtude das falhas, e engloba custos 

internos de falha (quando a falha é encontrada durante a execução do projeto) e custos 

externos de falha (quando a falha é encontrada pelo cliente) (PMI, 2013:235). 

As sete ferramentas básicas de qualidade, também conhecidas como ferramentas 7QC, 

são utilizadas dentro dos ciclos PDCA. Fazem parte desse conjunto: diagramas de causa-e-

efeito, fluxogramas, folhas de verificação, diagramas de Pareto, histogramas, cartas de 

controle, e diagramas de dispersão (PMI, 2013:236-238). 
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O benchmarking envolve a comparação das práticas atuais ou planejadas do projeto 

com as de projetos similares para identificar melhores práticas, gerar ideias para melhorias, e 

fornecer base para medição de desempenho (PMI, 2013:239). 

O projeto de experimentos (do inglês, design of experiments, DOE) é um método 

estatístico para identificar quais fatores podem influenciar variáveis específicas de um produto 

ou processo em desenvolvimento ou em produção. Pode ser utilizado durante o planejamento 

da qualidade para determinar número e tipo de testes e seu impacto no custo da qualidade 

(PMI, 2013:239-240). 

A amostragem estatística envolve escolher parte de uma população de interesse para 

inspeção. O tamanho e a frequência de amostragem devem ser determinados no plano de 

gerenciamento da qualidade, de molde que o CDQ considere o número de testes, a geração de 

sucata esperada, dentre outros (PMI, 2013:240). 

As possíveis saídas do processo de planejar o gerenciamento da qualidade são: o plano 

de gerenciamento da qualidade, o plano de melhoria de processo, as métricas de qualidade, 

listas de verificação da qualidade, além de atualizações em outros documentos do projeto 

(registro das partes interessadas, matriz de responsabilidades, EAP) (PMI, 2013:241-242). 

O plano de gerenciamento da qualidade descreve como as políticas de qualidade da 

organização serão implementadas para atingir os requisitos de qualidade do projeto. O 

PMBOK destaca a importância de se revisar este plano com frequência, a fim de manter um 

foco estreito na proposta de valor do projeto e reduções de custo e de frequência de estouros 

de cronograma devidos a retrabalhos (PMI, 2013:241). 

O plano de melhoria de processo, parte do plano de gerenciamento do projeto, detalha 

os passos para analisar os processos de gerenciamento de projeto e de desenvolvimento de 

produto, a fim de identificar atividades que melhorem seu valor, considerando os limites de 

cada processo, sua configuração, suas métricas e os objetivos de melhoria de desempenho 

(PMI, 2013:241). 

Uma métrica de qualidade descreve determinado atributo do projeto ou do produto e 

como se deve mensurá-lo. As métricas são utilizadas pelos processos de realizar a garantia da 

qualidade e controlar a qualidade (PMI, 2013:242). 
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As listas de verificação da qualidade são utilizadas para averiguar se determinado 

conjunto de passos requisitados foram executados, e devem incorporar os critérios de 

aceitação definidos na linha de base do escopo (PMI, 2013:242). 

2.2.1.2. Processo 8.2: Realizar a garantia da qualidade 

Segundo o PMBOK, garantir a qualidade é o “processo de auditar os requisitos de 

qualidade e os resultados das medições do controle de qualidade para assegurar que os 

padrões e definições operacionais de qualidade apropriados sejam utilizados” (PMI, 

2013:242). 

As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse processo estão ilustradas na 

Figura 3. 

 

Figura 3 - Garantir a qualidade: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas. 

Fonte: PMI, 2013:242. 

A garantia da qualidade busca construir confiança de que determinada saída futura ou 

não concluída, denominada trabalho em andamento, será completada de modo a atender aos 

requisitos especificados e às expectativas. A certeza da qualidade advém da prevenção de 

defeitos por meio dos processos de planejamento ou da eliminação de defeitos por meio de 

inspeção durante o andamento dos trabalhos. A garantia da qualidade é categorizada como 

trabalho de conformidade na análise de Custo da Qualidade. A realização da garantia da 

qualidade também fornece suporte à melhoria contínua de processos, reduzindo desperdícios e 

eliminando atividades que não geram valor (PMI, 2013:243-244). 

As principais saídas dos processos Planejar o Gerenciamento da Qualidade (plano de 

gerenciamento da qualidade, plano de melhoria de processo, métricas da qualidade) e 

Controlar a Qualidade (medições do controle de qualidade) servem de entrada para este 

processo (PMI, 2013:243). 
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As ferramentas e técnicas para planejar e controlar a qualidade podem ser utilizadas no 

processo de realizar a garantia da qualidade, além de auditorias de qualidade (processo 

estruturado e independente para determinar se as atividades de projeto estão em conformidade 

com políticas, processos e procedimentos da organização e do projeto) e análise de processos 

(inclui análise de causa raiz). Outras ferramentas disponíveis são: diagramas de afinidade 

(similar a técnicas de mapas mentais), gráficos de programa de decisão de processo (do inglês 

PDPC, usado para entender um objetivo em relação aos passos para se atingi-lo), diagramas 

de inter-relacionamento, diagramas de árvore, matrizes de priorização, diagramas de rede de 

atividades e diagramas matriciais (PMI, 2013:245). 

Por pertencer ao grupo de processos de execução, este processo possui saídas comuns 

a outros processos do mesmo grupo, quais sejam solicitações de mudança, atualizações no 

plano de gerenciamento do projeto (principalmente nos planos de qualidade, escopo, tempo e 

custo), atualizações nos documentos do projeto (principalmente relatórios de auditoria de 

qualidade, planos de treinamento e documentação de processo) e atualizações nos ativos de 

processos organizacionais (principalmente padrões de qualidade e sistema de gerenciamento 

da qualidade da organização) (PMI, 2013:247-248). 

2.2.1.3. Processo 8.3: Controlar a qualidade 

O PMBOK define controlar a qualidade como o “processo de monitorar e registrar os 

resultados da execução das atividades de qualidade para avaliar desempenho e solicitações de 

mudanças necessárias” (PMI, 2013:248). 

O processo de controle de qualidade utiliza um conjunto de técnicas e tarefas 

operacionais para verificar que as saídas entregues irão cumprir os requisitos. A garantia de 

qualidade deve ser utilizada durante as fases de planejamento e execução do projeto para 

fornecer confiança de que os requisitos das partes interessadas serão cumpridos, enquanto o 

controle de qualidade deve ser utilizado durante as fases de execução e fechamento do projeto 

para formalmente demonstrar, com dados confiáveis, que os critérios de aceitação do 

patrocinador e/ou do cliente foram atingidos (PMI, 2013:250). 

A equipe de gerenciamento do projeto pode ter conhecimento prático dos processos de 

controle estatístico para avaliar os dados contidos nas saídas do controle de qualidade. Entre 

outros temas, a equipe pode considerar útil conhecer as diferenças entre os seguintes pares de 

termos (PMI, 2013:250): 
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 Prevenção (manter erros longe do processo) e inspeção (manter erros longe das 

mãos dos clientes). 

 Amostragem de atributo (o resultado ou está ou não está em conformidade) e 

amostragem de variáveis (o resultado é classificado em escala contínua que 

mede o grau de conformidade). 

 Tolerâncias (faixa especificada de resultados aceitáveis) e limites de controle 

(que identificam os limites de variação comuns em um processo 

estatisticamente estável ou de desempenho de processo). 

As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse processo estão ilustradas na 

Figura 4. 

 

Figura 4 - Controlar a qualidade: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas. 

Fonte: PMI, 2013:249. 

As entradas deste processo são oriundas dos processos Planejar o Gerenciamento da 

Qualidade (plano de gerenciamento da qualidade, métricas de qualidade, listas de verificação 

da qualidade), Conduzir e Gerenciar o Trabalho do Projeto (dados de desempenho do 

trabalho, entregáveis) e Realizar Controle Integrado de Mudanças (solicitações de mudança 

aprovadas), além de documentos do projeto e ativos de processos organizacionais (PMI, 

2013:250-251). 

As ferramentas e técnicas utilizadas para controlar a qualidade incluem as sete 

ferramentas básicas de qualidade (descritas no processo Planejar o Gerenciamento da 

Qualidade, capítulo 2.2.1.1), amostragem estatística, inspeção e revisão das solicitações de 

mudança aprovadas. A inspeção procura examinar o produto de um trabalho para determinar 
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se ele atende aos padrões documentados. Dependendo da área, inspeções recebem outras 

denominações, tais como revisões, revisões de pares, auditorias ou passo-a-passo (PMI, 

2013:252). 

As saídas deste processo são: medições do controle de qualidade (resultado efetivo do 

controle devidamente documentado), mudanças validadas, entregáveis verificados (indica que 

os entregáveis estão corretos, i.e. conforme critérios de aceitação, tornando-se entradas do 

processo Validar Escopo, que realiza a aceitação formal), informação de desempenho do 

trabalho, solicitações de mudança, além de atualizações no plano de gerenciamento do 

projeto, nos documentos do projeto, ou nos ativos de processo organizacional (PMI, 

2013:252-254). 

2.3. Caracterização de projetos de pesquisa e desenvolvimento 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (em inglês, OCDE) 

define a pesquisa e desenvolvimento como “trabalho criativo realizado em base sistemática 

para aumentar o estoque de conhecimento do homem, da cultura e da sociedade, e o uso deste 

estoque de conhecimento para implementar novas aplicações” (OECD, 2015). 

A fundação norte-americana National Science Foundation (NSF) classificou e definiu 

as atividades de P&D da seguinte forma (NSF, 2008 apud JAIN et al, 2010:517): 

 Pesquisa básica: tem por objetivo “conhecimento ou entendimento mais 

completo de um assunto em estudo, sem ter aplicação específica em mente”. 

Para o setor industrial, esta definição foi modificada para indicar que a pesquisa 

básica traz avanços para o conhecimento científico “mas não tem objetivos 

comerciais específicos imediatos, embora possa ser em campos de interesse 

comercial atual ou potencial”. 

 Pesquisa aplicada: inclinada à obtenção de “conhecimento ou entendimento 

para determinar os meios pelos quais uma necessidade específica e reconhecida 

pode ser contemplada”. Na indústria, a pesquisa aplicada inclui investigações 

direcionadas à “descoberta de novo conhecimento científico que possui 

objetivos comercial específicos com respeito a produtos, processos ou 

serviços”. 
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 Desenvolvimento: definido como o “uso sistemático de conhecimento e 

entendimento obtido pela pesquisa direcionado à produção de materiais, 

dispositivos, sistemas ou métodos úteis, incluindo projeto e desenvolvimento 

de protótipos e processos”. 

As atividades de pesquisa e desenvolvimento possuem foco em informação, tal como 

observado por Ken Arrow (1974:152 apud JAIN et al, 2010:Preface), ao declarar que “o fato 

econômico central sobre os processos de invenção e pesquisa é que eles são devotos à 

produção de informação”. 

Consonantemente, Miller e Morris (1999:63) arguem que o conhecimento é criado e 

utilizado somente por indivíduos e comunidades de pessoas e não possui expressão tangível 

além daquela que as pessoas dão a ele, por isso gerenciar conhecimento requer habilidades e 

processos diferentes dos que são utilizados para gerenciar ativos tangíveis. 

Ademais, o trabalho envolve nível considerável de incerteza, uma vez que a saída não 

pode ser perfeitamente prevista a partir das entradas utilizadas, o que dá a empreendimentos 

de P&D uma qualidade única (JAIN et al, 2010:Preface). 

De fato, a destruição de competência, um dos riscos mais importantes em projetos de 

inovação, tal como destacado por Trott (2012:304), reflete a volatilidade e a incerteza do 

desenvolvimento tecnológico. Esses fatores variam muito entre áreas, tanto no que diz 

respeito às trajetórias tecnológicas que são seguidas quanto à aceitação de mercado. Sempre 

que a incerteza tecnológica é alta, é difícil prever quais investimentos e habilidades serão 

eficazes, e as empresas precisam ser capazes de mudar seu rumo em curtos espaços de tempo. 

Conseguintemente, os gerentes de projetos que tratam de inovação disruptiva têm o desafio de 

atrair e motivar pessoal altamente especializado para trabalhar com problemas complexos, 

cujos resultados imprevisíveis podem significar redundância e/ou fracasso organizacional. 

Os problemas e desafios de se gerenciar organizações de P&D, mantendo o foco em 

produtividade e excelência, requerem análise do caráter do empreendimento e do tipo de 

pessoal envolvido em P&D (JAIN et al, 2010:Preface). 

Jain et al (2010:Preface) lembram também que as pessoas envolvidas em P&D 

possuem características únicas, que incluem o alto grau de escolaridade (especialização, 

mestrado, doutorado) e de capacidade intelectual e, principalmente, a forma de socialização a 

que foram submetidos durante seus estudos de pós-graduação, que exigem autonomia, 
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iniciativa e curiosidade. Por esse motivo, eles defendem que “em uma organização de 

pesquisa produtiva e eficaz, um pesquisador deveria ter uma mescla de atividades incluindo 

pesquisa básica, aplicada e desenvolvimento de produto”. 

Pavitt (1990 apud TROTT, 2012:305) realizou um estudo bibliográfico que identificou 

os seguintes pontos para gestão tecnológica eficaz: 

 A capacidade de conduzir e integrar grupos funcionais e especializados para a 

implementação de inovações; 

 O questionamento contínuo da adequação de mercados, missões e 

competências existentes para a exploração de oportunidades tecnológicas; 

 O desejo de adotar uma visão de acumulação tecnológica de longo prazo dentro 

da empresa. 

2.3.1. Ciclo de vida e pesquisa e desenvolvimento 

As atividades de P&D entram no ciclo de vida de gerenciamento de projetos conforme 

ilustrado na Figura 5. 

 

Figura 5 - Abordagem do ciclo de vida em projetos de P&D. 

Fonte: Wingate, 2014:32. 

Na fase de pesquisa, o estágio inicial, onde a pesquisa básica pode estar ocorrendo, 

inclui atividades de elaboração de teorias e geração de ideias, em um processo informal e 

colaborativo, visto que este processo não pode ser forçado. Em seguida, as ideias começam a 

tomar forma, evoluindo para hipóteses de como se deve fazer, testar e concluir. Esta fase 

ainda é difícil de ser controlada, pois ela é altamente fluida e depende muito dos indivíduos 
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que tiveram a ideia original. Esta é a fase na qual a pesquisa básica ou aplicada é executada 

(WINGATE, 2014:30). 

Na fase de desenvolvimento, quando uma ideia está madura o suficiente para começar 

a se pensar em aplicações, há a construção de protótipos, geração de modelos ou processos, de 

onde se obtém resultados iniciais, que podem ser discutidos de forma ampla, contribuindo 

para a evolução da ideia. Esta fase pode estender-se até o período de pré-produção ou de 

produção, e é nela que reside a P&D, com o gerenciamento podendo ser severo ou flexível, 

dependendo da organização e do tipo de inovação (WINGATE, 2014:31). 

Na fase de pré-produção, todos os esforços são focados em provar que a ideia é boa o 

suficiente para seguir em frente. É comum que um produto passe desse estágio sem estar 

completamente maduro, gerando atrasos na medida em que melhorias são vislumbradas e 

complicações não-previstas ocorrem. O nível de risco tolerável e as pressões externas 

exercem influência sobre a decisão de prosseguir (WINGATE, 2014:31). 

A fase de controle proporciona estabilidade ao produto/processo/atividade. Nessa fase, 

as mudanças são controladas com cuidado. A P&D exerce papel de proporcionar melhorias, 

ou de promover inovação radical, o que pode à substituição e retirada do produto no futuro 

(WINGATE, 2014:32). 

Wingate (2014:5) afirma que o nível de formalidade no gerenciamento de projeto deve 

ser definido por meio de revisão das expectativas e requisitos do cliente, junto com análise de 

riscos, escala, complexidade e escopo. Ela classifica a formalidade em gerenciamento de 

projetos em três níveis: 

 Projetos formais: implementação de todos os processos de gerenciamento de 

projeto e revisões extensivas para verificar o desempenho ao plano 

estabelecido. Via de regra um gerente de projeto é designado em tempo 

integral. 

 Projetos semiformais: são normalmente menos complexos ou menos arriscados, 

porém necessitam de acompanhamento cuidadoso do progresso do projeto em 

relação a seu planejamento. Um gerente de projeto pode ser designado em 

tempo integral e a maioria dos processos é executada, porém métodos e 

revisões podem não ser altamente regimentados ou formalmente executados. 
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 Projetos informais: utilizam processos de gerenciamento de projeto, não 

obstante sem supervisão significativa. A melhor combinação para gerenciar 

estes projetos é um gerente de projeto experiente, em tempo integral ou parcial, 

junto com um líder técnico ou científico, também chamado de investigador 

principal. Dependem muito da motivação dos participantes, e apresentam os 

maiores riscos de fracassarem. 

Nesse ponto, Wingate (2014:16) declara que, quanto maior o grau de incerteza das 

saídas de um projeto, menos formal deve ser o esquema de comunicação. Por isso, projetos de 

P&D, que têm suas saídas dependentes de resultados de experimentos, requerem processos de 

comunicação mais informais, usualmente na forma de discussões por e-mail ou em fóruns, 

debates profissionais, ou grupos de discussão. Essa situação é demonstrada pela Figura 6. O 

importante é que as informações necessárias para tomada de decisão sejam eficazmente 

transmitidas para as partes interessadas – membros da equipe do projeto, clientes, lideranças 

da organização e indivíduos que têm interesse ou são impactados pelo projeto. 

 

Figura 6 - Níveis de formalidade pelo tipo de atividade do projeto 

Fonte: WINGATE, 2014:33. 

2.3.2. Gerenciamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento 

Segundo Wingate (2014:xxv), o desafio de se aplicar metodologias de gerenciamento 

de projeto à P&D está na natureza inerente da própria P&D, que normalmente requer um 

caminho criativo e não-linear para resultados bem-sucedidos. Profissionais de P&D costumam 

trabalham em projetos cujas linhas de tempo estendem-se por vários anos, com requisitos de 
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confidencialidade estrita que limitam as comunicações e que apresentam retorno sobre 

investimento estimado somente após longo período de tempo. 

De fato, o uso de técnicas formais de planejamento para P&D é visto por muitos como 

um paradoxo: a introdução de qualquer mecanismo de planejamento inibiria a criatividade e a 

inovação. Apesar disso, os departamentos de P&D não têm fundos ilimitados, de forma que é 

preciso haver algum controle e planejamento (TROTT, 2012:302). 

Jain et al (2010:Preface) reforça essa visão, destacando que as equipes de P&D 

trabalham em problemas complexos que requerem contribuição de uma variedade de 

disciplinas, envolvendo colaboração de especialistas localizados em continentes distintos. Isso 

somado às outras dimensões dos negócios (marketing, financeiro, design, produção, 

assistência legal) resulta na clara necessidade de se gerenciar projetos de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. 

Wingate (2014:7-21) faz uma distinção entre o gerenciamento de projetos tradicional e 

métodos flexíveis de gerenciamento de projeto. 

O gerenciamento de projetos tradicional utiliza abordagem metódica e sequencial para 

alcançar alvo ou resultado definido. Também conhecido como método waterfall (queda 

d’água), ele requer fase de iniciação, a formalização de um plano e gerenciamento ativo deste 

plano, onde vários processos são seguidos e as tarefas executadas em sequência (WINGATE, 

2014:7). 

O gerenciamento de projetos flexível utiliza abordagem metódica, cíclica e iterativa 

para alcançar uma sucessão de alvos e resultados definidos univocamente. O termo 

desenvolvimento flexível refere-se a atividades de desenvolvimento que incorporam a 

mudança como parte integrante do processo de desenvolvimento. Métodos flexíveis surgiram 

com o desenvolvimento de software a partir dos anos 1980, onde o gerenciamento tradicional, 

devido à sua característica sequencial e rígida, que não se adapta prontamente a mudanças, 

não demonstrou ser aplicado de forma satisfatória. O desenvolvimento de software requer 

validação da funcionalidade por várias pessoas ao longo do processo e necessidade de 

enfrentar um ambiente de mudanças mais significativas. Nesses métodos, o usuário é 

fortemente engajado na atividade de testar os resultados, com realimentação imediata à equipe 

de execução. As características chaves do gerenciamento flexível são: velocidade, uso de 

descrições mais intuitivas e/ou em linguagem comum do que se deseja, redução de risco. 
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Alguns métodos de gerenciamento flexível de projetos são: Método Espiral, Desenvolvimento 

Rápido de Aplicação (do inglês Rapid Application Development, RAD), Desenvolvimento 

Adaptativo de Software (do inglês Adaptive Software Development, ASD), Desenvolvimento 

Guiado por Funcionalidades (do inglês, Feature-Driven Development, FDD), Gerenciamento 

de Projeto Evolucionário (do inglês, EVO), além do conjunto de metodologias ágeis 

(WINGATE, 2014:17-20). 

A partir desses conceitos, Wingate (2014:32) recomenda o uso da técnica de 

gerenciamento tradicional de projetos para as fases do ciclo de vida que se iniciam na 

produção, passando por operação, manutenção e retirada. Para as atividades que envolvem 

imaginação, arte, manufatura e pré-produção, metodologias flexíveis são mais indicadas. 

2.4. A Qualidade em projetos de pesquisa e desenvolvimento 

Barreto (2014:14) cita duas definições para a qualidade em pesquisa e 

desenvolvimento. Uma delas define que a qualidade depende do grau de inovação e das 

mudanças de paradigmas possíveis de serem alcançadas com o resultado do projeto. A outra 

afirma que a qualidade está relacionada ao fato de os projetos trabalharem com tecnologias 

disruptivas ou ações incrementais e menos impactantes. Em ambos os casos, diz ele, o grau de 

apropriação pelos setores demandantes da inovação é o que sinaliza o sucesso do projeto. Ele 

finaliza lembrando que os critérios de aceitação devem ser constantemente revistos em função 

da fase de validação da pesquisa. 

De fato, Wingate (2014:214) afirma que, não obstante o atingimento dos parâmetros 

definidos no plano do projeto ser a forma clássica de se determinar que um projeto foi bem-

sucedido, o cliente pode considerar o empreendimento um sucesso se o projeto fornecer os 

resultados esperados e antecipados, se gerar experiência favorável ao usuário, e se o resultado 

final for considerado útil. 

Como exemplo, um projeto que se propõe a expandir o conhecimento em determinada 

área, conduzindo múltiplos experimentos com sucesso que levam a melhor entendimento 

nesta área de interesse, pode ser visto como bem-sucedido, mesmo que os resultados 

específicos dos experimentos não deem suporte à hipótese ou ideia (WINGATE, 2014: 170). 

As melhores métricas para projetos deste tipo devem mostrar o progresso ao longo do 

projeto e demonstrar quão firmemente os resultados dos experimentos e testes estão alinhados 
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com a estratégia do projeto. Por exemplo, as métricas podem ser calculadas pelo número de 

palestras, artigos publicados, colaborações, ou ainda pelo sucesso em alcançar capacidade de 

produção (WINGATE, 2014:178). 

As medições sugeridas por Wingate para gerenciar e garantir o sucesso de um projeto 

são: revisões, governança, análise TRL, análise de tendência e variância, 

teste/verificação/validação e qualidade, conforme ilustrado na Figura 7. 

Uma das atividades de maior relevância no gerenciamento de projetos de P&D é 

estabelecer e completar revisões, que podem ocorrem em diferentes níveis de formalidade – 

formal, semiformal e informal. Revisão formal é planejada, com as partes interessadas 

devidamente identificadas e agenda previamente distribuída; sua execução envolve coleta dos 

materiais pré-identificados e apresentação formal; após a revisão é gerado um documento 

formal e em alguns casos atividades de acompanhamento são necessárias. Revisão semiformal 

tipicamente possui agenda prévia, onde há alguma interação entre os participantes e resultados 

são coletados, porém não é necessário um documento formal. Revisão informal geralmente é 

agendada por um indivíduo, não tem agenda e os resultados não são coletados nem relatados. 

Revisões também podem ser classificadas como revisões gerenciais; revisões de auditoria; 

revisões de informação; revisões de pares (incluindo revisões de requisitos, revisões de 

projeto e revisões de verificação); revisões de fase, de ponto de decisão ou de portal; e 

revisões após ação, retrospectiva, reflexiva ou postmortem (WINGATE, 2014:205-206). 
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Figura 7 – Níveis e tipos de controle em relação à abordagem, à fase do ciclo de vida e ao resultado geral 

do projeto. 

Fonte: WINGATE, 2014:179. 

Governança é um processo aplicado ao ciclo de vida completo é responsável por 

garantir que todas as interdependências sejam consideradas e gerenciadas de modo coerente. 

Para tanto, inclui atividades de compilar, revisar e analisar métricas; gerenciar mudanças; e 

controlar configuração (WINGATE, 2014:180-181). 

O uso de Níveis de Maturidade Tecnológica (do inglês Technical Readiness Level, 

TRL) auxilia na avaliação da evolução tecnológica, na segurança de que as transições ao 

longo do ciclo do projeto são gerenciadas com cuidado, e na garantia de que o 

desenvolvimento não irá prosseguir até que esteja pronto para tanto. Constitui um dos 

melhores métodos para controle do ciclo de vida do processo e para assegurar que a P&D não 

migre para o estágio de produção sem ser testado, verificado e validado da forma apropriada. 

Existem nove níveis de maturidade tecnológica definidos, cobrindo desde a pesquisa básica 

até o nível de entrada em produção/construção (WINGATE, 2014:220-221). 

Análise de tendência e variância envolve a análise periódica do desempenho em 

relação às linhas de base do projeto. Todos os aspectos do projeto devem ser controlados, 

incluindo desempenho técnico/de escopo, desempenho do cronograma, desempenho do 

orçamento, risco e priorização, alocação de recursos e saídas (WINGATE, 2014:185-186). 
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Atividades de teste, verificação e validação são formas de garantir que um sistema, 

produto ou processo cumpram as especificações e de confirmar que o produto ou processo 

final está adequado aos casos de uso. Testes incluem todas as atividades que estimam o 

desempenho de qualquer artigo, subcomponente, componente ou sistema contra as 

especificações e verificam sua capacidade real ou simulada dentro de condições controladas. 

Verificações incluem tarefas que envolvem inspeção e/ou demonstração para garantir que o 

sistema, produto ou processo cubra os requisitos e especificações da forma como foram 

escritos. Validações incluem tarefas no nível do sistema, e geralmente envolvem recursos de 

apoio, como manutenção, treinamento e documentação, cuja finalidade é confirmar que o 

produto final cumpra com o propósito do cliente (WINGATE, 2014:202). 

Os padrões de qualidade de projetos de P&D refletem um conjunto de medidas com 

foco na satisfação do cliente, enfatizando a necessidade de a qualidade ser inserida ao longo 

do projeto, e possivelmente indicando melhorias contínuas. Dentre os métodos para afirmar 

que a qualidade é aplicada durante todo o projeto, destacam-se as métricas de qualidade; 

inspeções e auditoria da qualidade; benchmarking; e modelagem e análise estatística 

(WINGATE, 2014:215). 

A qualidade em projetos de P&D está associada com os esforços de trabalho para 

pesquisa, teste e experimentação. Nesse contexto, as revisões ajudam a informar o progresso e 

obter estimativas da validade das reivindicações em relação às saídas, uma vez que a 

qualidade refere-se ao cumprimento dos requisitos e especificações e ao valor enxergado 

pelas partes interessadas. A qualidade de projetos de P&D é impactada negativamente pela 

precipitação em se formar conclusões baseadas em um resultado imediato ou em apenas um 

resultado usando explicações simples ou familiares sem verificação (WINGATE, 2014:283-

284). 

3. Metodologia Científica para Elaboração da Proposta deste Trabalho 

A proposta de metodologia para gerenciamento da qualidade em projetos de pesquisa e 

desenvolvimento, objeto deste trabalho, foi elaborada com base na experiência do autor em 

projetos de P&D e em pesquisa bibliográfica. 

O autor deste trabalho possui vivência de 15 anos em projetos de pesquisa e 

desenvolvimento executados em organizações com diferentes graus de maturidade, desde 

ambiente informal de um laboratório de pesquisa de pós-graduação stricto sensu, passando 
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por empresas nacionais de tecnologia com nível médio de processos, até uma empresa 

multinacional do setor de telecomunicações, onde o projeto integrava equipes no Brasil, 

Estados Unidos, Alemanha, Itália e Portugal. Os projetos envolviam pesquisa tecnológica em 

telecomunicações e informática, e desenvolvimento de software e de microeletrônica para 

equipamentos de telecomunicações e de transporte ferroviário. Para além da área técnica, o 

autor também assumiu responsabilidades na elaboração de processos internos, incluindo o de 

treinamento organizacional para obtenção de certificado CMMI. 

A pesquisa bibliográfica seguiu uma sequência lógica para delimitar o contexto do 

trabalho. Inicialmente, fez-se um levantamento dos vários conceitos de qualidade definidos 

por pesquisadores e instituições. Depois, buscou-se descrever as boas práticas em 

gerenciamento da qualidade em projetos, tais como descritas pelo PMI (2013), que 

representam as recomendações para planejamento, execução, monitoramento e controle da 

qualidade para qualquer tipo de projeto. 

Em seguida, houve a necessidade de se apresentar os fatores presentes em projetos de 

pesquisa e desenvolvimento que os diferenciam de outros tipos de projeto, tal como 

apresentado por autores como Wingate (2014), Jain et al (2010) e Trott (2012). Por fim, 

expôs-se os predicados da qualidade dentro de projetos de P&D conforme exposto por alguns 

destes autores. 

Com esse levantamento bibliográfico e a experiência profissional do autor, foi possível 

propor uma metodologia que visa a melhorar o desempenho da qualidade de projetos de P&D 

e seus respectivos produtos. 

4. Proposta de Metodologia para Gerenciamento da Qualidade em Projetos de Pesquisa 

e Desenvolvimento 

A adoção de uma metodologia para gerenciamento de projetos é a melhor forma de se 

manter um fluxo contínuo de projetos gerenciados com sucesso (KERZNER, 2009:936). De 

acordo com o PMI (2013:546), metodologia é “um sistema de práticas, técnicas, 

procedimentos e regras usado por aquele que trabalham em determinada disciplina”. 

Kerzner (2009:936-937, 2009:946-947), no entanto, afirma que a metodologia deve 

basear-se em guias e formulários ao invés de políticas e procedimentos, e apresentar 

flexibilidade suficiente para tornar-se adaptável para todo e qualquer projeto. A metodologia 
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tem de ser adaptada à cultura corporativa; caso contrário, a imposição de uma metodologia 

que não está alinhada a essa cultura irá fracassar. Outrossim, para gerenciar múltiplos 

projetos, o gerente de projeto precisa ter algum grau de liberdade. 

Sendo assim, os projetos de pesquisa e desenvolvimento, pelas características 

particulares que os diferem de outros tipos de projetos, precisam ser gerenciados com 

metodologia que garanta e controle o padrão de qualidade, mas ao mesmo tempo não crie 

barreiras que comprometam significativamente a inovação. 

4.1. Contribuições da Metodologia 

A inovação pode beneficiar-se de critérios e padrões de qualidade já existente em 

produtos similares, que podem ser da própria empresa ou de terceiros. Normas técnicas, 

recomendações e padronizações aplicadas na área de negócio também servem de referência. 

Essas fontes de informação devem ser utilizadas mesmo para o caso de inovação 

disruptiva. Em muitas indústrias, o produto final inovador é composto por diversos artefatos 

oriundos de diferentes tecnologias. Esses conhecimentos multidisciplinares que compõem o 

produto final, em vários casos, são amplamente difundidos e dominados, o que significa que 

podem ter seus requisitos de qualidade definidos e mensurados. 

Como exemplo, a área de negócio de celulares da Samsung fez mais de 12.000 pedidos 

de patente na Coreia e 25.000 no resto do mundo desde 1998. Seu principal centro de 

pesquisa incorpora as principais especialidades do negócio – semicondutores, componentes 

eletrônicos, multimídia e telecomunicações – para maximizar a sinergia entre eles (LEE, 

2004:10-11). Para cada uma dessas especialidades, há um conjunto de requisitos de qualidade 

regulados por normas, pelos clientes, ou ainda desejados pela empresa. 

Por isso, uma das principais contribuições da metodologia proposta é a criação de uma 

Estrutura Analítica de Qualidade (EAQ). Essa estrutura classifica os requisitos de qualidade 

conforme área, tecnologia e origem. Ela pode ser alimentada de diversas maneiras: por 

projetos anteriores; por necessidades e desejos dos clientes; por necessidades de outras áreas; 

pelo estudo de normas, recomendações e padronizações; pelo mercado de fornecedores. 

Outro ponto observado pelo autor é que o uso de várias tecnologias implica em 

requisitos de qualidade entre as diversas disciplinas que compõem o produto. Por exemplo, 

para que um software funcione adequadamente, é necessário que os circuitos eletrônicos 
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atendam a determinados aspectos. Por outro lado, o hardware depende de que o software 

realize um conjunto de configurações em dada ordem e respeitando limites temporais para 

funcionar adequadamente. Sendo assim, a metodologia insere discussões para a criação de 

requisitos internos interdisciplinares de qualidade. Esses requisitos internos interdisciplinares 

de qualidade também devem ser mapeados na EAQ, sendo considerados como requisitos de 

clientes internos. 

A existência de uma EAQ facilita a manutenção da qualidade em vários produtos, pois 

contém um histórico de requisitos atendidos por projetos anteriores. Todavia, urge que cada 

projeto realize uma avaliação criteriosa entre as equipes de cada área, para levantar novos 

requisitos desse tipo, em especial quando se trata de inovação disruptiva. Estes requisitos 

específicos do projeto podem ser incorporados à EAQ no futuro. 

A Figura 8 apresenta um exemplo de EAQ para projetos de desenvolvimento de 

equipamentos eletrônicos com software embarcado. 

 

Figura 8 – Exemplo de EAQ. 

Fonte: o autor. 

Outra contribuição desta metodologia concerne a controlar a qualidade. Segundo o 

PMI (2013:253), o controle da qualidade fornece entregáveis verificados como uma de suas 

saídas. A verificação é realizada por meio de demonstração formal de que os critérios de 

aceitação do patrocinador e/ou clientes foram atingidos (PMI, 2013:250). Uma das formas 
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sugeridas de se obter essa demonstração é por meio de inspeção, que pode ser chamada de 

revisão, revisão por pares, auditorias, ou passo-a-passo (PMI, 2013:252). Os entregáveis 

verificados são encaminhados ao processo de validar o escopo, onde são revisados junto ao 

cliente ou patrocinador para garantir que eles foram completados satisfatoriamente e que 

obtiveram o aceite formal da entrega da parte do cliente ou patrocinador (PMI, 2013:134). 

Na metodologia proposta, sugere-se que a verificação e a validação sejam realizadas de 

forma frequente, integrada e incremental, com o propósito de manter constante alinhamento 

de expectativas dos trabalhos do projeto com o patrocinador ou cliente. Pelas características 

dos projetos de P&D, pouco ou nada se conhece das suas entregas no início da execução do 

projeto (JAIN et al, 2010:Preface). Por esse motivo, deve-se apurar constantemente o caminho 

seguido pelo projeto, a fim de evoluir a definição das próximas saídas ao longo do projeto. 

Quanto antes a integração for feita no processo, menor o impacto negativo de seus problemas. 

Por essa razão é que se sugere realizá-la em etapas. Isso também reforça o entendimento dos 

requisitos entre as partes, evitando interpretações desiguais por diferentes intervenientes do 

projeto. 

O grau de formalidade da verificação deve condizer com o nível de incerteza das 

saídas do projeto, conforme enfatizado por Wingate (2014:16). Nesse aspecto, a metodologia 

propõe o uso de diferentes ferramentas e técnicas de verificação, conforme descrito na Tabela 

5 do processo Verificar Qualidade, capítulo 4.2.4. Essas ferramentas e técnicas são 

recomendadas pelo tipo de atividade (pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento) e 

pelo estágio do projeto (início, meio e fim). Isso não elimina a necessidade de discussão 

durante o planejamento da qualidade sobre quais ferramentas aplicar para cada subproduto e 

fase do projeto. 

Essas ferramentas partem de verificação de ideias, com alto grau de abstração, a 

verificações objetivas e concretas. Algumas ferramentas são indicadas pelo PMI para a fase 

de planejamento, tal como o projeto de experimentos (PMI, 2013:239-240). Todavia, o autor 

entende que projetos de P&D precisam aplicar ciclos PDCA com maior frequência que 

projetos usuais, por isso é importante que a verificação forneça informações que facilitem o 

replanejamento. 

O autor destaca ainda que, para projetos de desenvolvimento, deve-se realizar 

homologação completa de cada subproduto antes de sua última entrega para considerá-lo 
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concluído. Por homologação, entende-se verificação e validação formais e completas. Este 

procedimento deve averiguar o atendimento a todos os requisitos exigidos para o subproduto 

em questão. É necessário, pois, cumprir os requisitos de produto e de projeto, além dos 

requisitos do subproduto. 

Para realizar essa homologação, recomenda-se que haja um responsável por conduzi-la 

e que este não seja um dos executores das tarefas de implementação. Preferencialmente, deve 

ser algum membro do setor de qualidade, mas podem ser outros membros da mesma equipe 

ou do mesmo setor. 

Outra recomendação no que concerne à homologação é de que os clientes internos 

precisam fornecer recursos para a sua execução. Esses recursos podem ser na forma de 

componentes, protótipos, emuladores, ou mesmo listas de verificação, que possam estressar o 

subproduto em teste, reduzindo o risco de integração deste com os outros subprodutos. Como 

consequência, os clientes internos devem planejar a execução de atividades para entrega 

destes recursos. 

Uma contribuição ulterior é a adoção do conceito de círculos de qualidade para discutir 

as interdependências entre as especialidades do projeto. Os círculos da qualidade são 

definidos como grupos pequenos de empregados que se reúnem frequentemente para ajudar a 

resolver os problemas de qualidade da empresa e fornecem recomendações para a gerência 

(KERZNER, 2009:916). Os benefícios desta técnica incluem melhora na qualidade de 

produtos e serviços, melhoria na comunicação organizacional, aumento do desempenho dos 

trabalhadores, e aumento do moral. Nesse sentido, o autor deste trabalho considera que a 

adoção de um círculo da qualidade para cada projeto de P&D pode apresentar resultados 

efetivos ao discutir o andamento do projeto e estabelecer requisitos e saídas ao longo da 

execução da pesquisa ou do desenvolvimento. 

No tocante aos requisitos de qualidade do gerenciamento do projeto, eles devem 

garantir não só o atendimento das linhas de base, como também monitorar e sugerir ações 

para garantir que estejam presentes os fatores necessários para o sucesso de projetos 

inovadores listados abaixo: 

 Facilidade de acesso à informação, 

 Comunicação aberta, 

 Forte interação entre as equipes 
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 Grau de liberdade para exercer a criatividade (conforme tipo e fase do projeto). 

4.2. Processos da Metodologia 

Os processos propostos nesta metodologia são: 

1. Planejar Qualidade do Projeto 

2. Definir Entregáveis e Critérios de Aceitação 

3. Garantir Qualidade 

4. Verificar Qualidade 

5. Validar Qualidade 

Estes processos devem ser aplicados ao projeto como um todo, mas devem considerar 

as especificidades de cada subproduto, visto que podem haver graus diferentes de inovação 

entre os subprodutos que comporão o produto ou resultado final. 

4.2.1. Planejar Qualidade do Projeto 

O processo Planejar Qualidade do Projeto é composto pelas entradas, 

ferramentas/técnicas e saídas da Tabela 1. 

Processo Planejar Qualidade do Projeto 

Entradas Ferramentas e Técnicas Saídas 

1. Planos de gerenciamento do 

projeto (incluindo EAQ) 

2. Documentação de requisitos 

3. Registro das partes 

interessadas 

4. Registro de riscos 

5. Fatores ambientais da empresa 

6. Ativos de processo 

organizacional 

1. Consulta a especialistas 

2. Benchmarking 

3. Reuniões 

4. Análise de custo-benefício 

5. Custo da qualidade 

1. Plano de gerenciamento da 

qualidade 

2. Atualização do plano de 

gerenciamento do projeto 

3. Plano de melhoria de processo 

 

Tabela 1 - Entradas, ferramentas/técnicas e saídas do processo Planejar Qualidade do Projeto. 

Fonte: o autor. 

Este processo é responsável pela definição do plano de gerenciamento da qualidade, 

pela atualização do plano de gerenciamento do projeto e pelo plano de melhoria de processo. 

A atualização do plano de gerenciamento do projeto está relacionada principalmente 

com a indicação das metodologias de gerenciamento a serem adotadas para cada subproduto. 

O plano também deve indicar as técnicas e ferramentas que serão utilizadas para elaborar 
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entregáveis e critérios de aceitação, as técnicas e ferramentas para verificação e validação dos 

entregáveis, e as indicações de líderes técnicos para cada subproduto. 

Das entradas, o item mais importante são os planos de gerenciamento do projeto, mais 

especificamente a Declaração de Escopo, pois é nela, juntamente com a Documentação dos 

Requisitos, que devem estar descritos os tipos de atividade de P&D que compõem o projeto. 

Como comentado anteriormente, pode não haver um único tipo associado ao projeto, pois este 

pode ser composto de subprodutos, que podem ser classificados de forma diferente uns dos 

outros. 

Dependendo do tipo de projeto, a EAP e seu respectivo dicionário também podem ser 

levados em consideração. Contudo, as incertezas quanto às saídas do projeto, em especial para 

pesquisa básica e pesquisa aplicada, podem deixar a EAP com poucos detalhes além dos que 

constam na declaração de escopo e nos requisitos. 

As partes interessadas que possuem influência no financiamento e nos prazos do 

projeto – patrocinador, clientes, bancos de fomento – também precisam ser consultadas e 

estarem cientes de como o projeto será gerenciado. É importante que o gerente de projeto de 

P&D, além de garantir a evolução dos trabalhos do projeto, aja como defensor da equipe de 

especialistas. Como destacado por Jain et al (2010:Preface), pessoas envolvidas em pesquisa e 

desenvolvimento detêm métodos de trabalho diferenciados em relação a outros profissionais, 

portanto o gerente do projeto deve entender isso e articular o gerenciamento dessas pessoas 

também de forma única. 

Somado a isso, as premissas e restrições trazem informações vitais para planejar o 

gerenciamento de P&D, porquanto se deseja alcançar o sucesso de um projeto com saídas 

indefinidas, ou seja, com elevada quantidade de premissas, mas que depende de recursos 

finitos, além de outros fatores que estabelecem fronteiras para os trabalhos necessários. Nessa 

linha, o registro de riscos é outro documento importante a ser analisado, pois as premissas são 

incertezas, e estas podem gerar impacto negativo ou positivo no resultado do projeto caso não 

se concretizem. 

Os fatores ambientais da empresa e os seus ativos de processo organizacional refletem 

o histórico da indústria e da empresa em si em lidar de modo satisfatório com 

empreendimentos de inovação. 
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Das ferramentas e técnicas para executar esse planejamento, a consulta aos líderes 

técnicos e especialistas da organização é um fator determinante para adoção da estratégia mais 

adequada de gerenciamento. Outrossim, o benchmarking também é uma ferramenta eficaz, 

que busca analisar o gerenciamento de projetos similares para identificar melhores práticas, 

gerar ideias de melhoria e fornecer base para medição de desempenho (PMI, 2013:239). A 

consulta a especialistas pode ser complementada por reuniões envolvendo gerente de projeto, 

patrocinador, líderes técnicos, partes interessadas devidamente selecionadas. 

Para projetos de desenvolvimento, a análise custo-benefício e o custo da qualidade 

devem ser utilizados para definir a profundidade dos testes de verificação e validação, bem 

como os critérios de conformidade a serem adotados. 

4.2.2. Definir Entregáveis e Critérios de Aceitação 

O processo Definir Entregáveis e Critérios de Aceitação é composto pelas entradas, 

ferramentas/técnicas e saídas da Tabela 2. 

Processo Definir Entregáveis e Critérios de Aceitação 

Entradas Ferramentas e Técnicas Saídas 

1. Plano de gerenciamento do 

projeto (incluindo EAQ) 

2. Registro das partes 

interessadas 

3. Medições do controle de 

qualidade 

4. Registro dos riscos 

5. Documentação dos requisitos 

6. Ativos de processo 

organizacional 

7. Fatores ambientais da empresa 

1. Círculo da qualidade 

2. As sete ferramentas básicas da 

qualidade 

3. Projeto de experimentos 

4. Outras ferramentas estatísticas 

1. Atualizações no plano de 

gerenciamento do projeto 

2. Métricas de qualidade 

3. Listas de verificação da 

qualidade 

4. Atualizações de documentos 

do projeto 

 

Tabela 2 – Entradas, ferramentas/técnicas e saídas do processo Definir Entregáveis e Critérios de 

Aceitação 

Fonte: o autor. 

Este é um processo de planejamento, mas que deve ser executado também durante a 

execução de projetos de P&D, em ciclos curtos de PDCA, permitindo avaliação do andamento 

do projeto e definição dos entregáveis e respectivos critérios de aceitação, junto com as 

métricas de qualidade, na medida em que o trabalho evolui. Entregáveis e critérios de 

aceitação são descritos na EAP e no dicionário da EAP, que devem, portanto, ser atualizados. 

As métricas da qualidade constituem um documento próprio. 
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As entradas deste processo pouco se diferenciam das entradas do processo anterior. 

Entretanto, tem-se o uso das medições do controle de qualidade, que alimenta a equipe de 

projeto com informações sobre o andamento das pesquisas e desenvolvimentos. O termo 

medições, nesse caso, não necessariamente significa obter uma grandeza física, mas pode 

também ser o resultado de discussões e fóruns. 

O autor deste trabalho considera que a adoção de um círculo da qualidade para cada 

projeto de P&D pode apresentar resultados efetivos ao discutir o andamento do projeto e 

estabelecer requisitos e saídas ao longo da execução da pesquisa ou do desenvolvimento. À 

medida que as ideias amadurecem, ou os resultados comprovam ou descartam as hipóteses, 

esse grupo define os caminhos a seguir. O círculo da qualidade de um projeto seria formado 

por ao menos um representante de cada disciplina, sendo o líder técnico ou outro especialista 

da área os mais indicados para o papel. O líder deste grupo pode ser o gerente de projeto ou o 

líder técnico mais experiente. Este seria o responsável por organizar encontros e registrar as 

discussões e eventuais decisões. Deste molde, os especialistas podem debater suas atividades 

em um ambiente que propicia e encoraja a criatividade e a troca de informações, criando 

pontes entre as disciplinas para cobrir as interdependências existentes. 

Os projetos de experimento são também de grande valia para as atividades de pesquisa 

e desenvolvimento, provendo identificação dos fatores que podem influenciar variáveis 

específicas dos subprodutos em desenvolvimento. O projeto de experimento, de fato, é 

inerente às atividades de um pesquisador, portanto constitui ferramenta básica para esses 

projetos. 

Quanto às sete ferramentas básicas da qualidade, elas facilitam a visualização e análise 

dos resultados e evolução das ideias destes projetos e também devem ser utilizadas. 

4.2.3. Garantir Qualidade 

O processo Garantir Qualidade é composto pelas entradas, ferramentas/técnicas e 

saídas da Tabela 3. 
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Processo Garantir Qualidade 

Entradas Ferramentas e Técnicas Saídas 

1. Plano de gerenciamento da 

qualidade 

2. Plano de melhoria de processo 

3. Métricas de qualidade 

4. Medições do controle de 

qualidade 

5. Documentos do projeto 

1. Ferramentas de gerenciamento 

de controle da qualidade 

2. Auditorias 

3. Análise de processos 

1. Solicitações de mudança 

2. Atualizações no plano de 

gerenciamento do projeto 

3. Atualizações nos documentos 

do projeto 

4. Atualizações nos ativos de 

processo organizacional 

 

Tabela 3 – Entradas, ferramentas/técnicas e saídas do processo Garantir Qualidade. 

Fonte: o autor. 

Este processo é idêntico ao processo de mesmo nome definido pelo PMI (2013:242-

248), cujo benefício chave é facilitar a melhoria dos processos de qualidade. 

4.2.4. Verificar Qualidade 

O processo Verificar Qualidade é composto pelas entradas, ferramentas/técnicas e 

saídas da Tabela 4. 

Processo Verificar Qualidade 

Entradas Ferramentas e Técnicas Saídas 

1. Plano de gerenciamento do 

projeto (incluindo EAQ) 

2. Métricas da qualidade 

3. Listas de verificação da 

qualidade 

4. Dados de desempenho do 

trabalho 

5. Solicitações de mudança 

aprovadas 

6. Entregáveis 

7. Documentos do projeto 

8. Ativos de processo 

organizacional 

1. Ferramentas de verificação da 

qualidade em projetos de P&D 

2. Inspeção 

3. As sete ferramentas básicas de 

qualidade 

4. Amostragem estatística 

5. Revisão das solicitações de 

mudança aprovadas 

1. Medições do controle de 

qualidade 

2. Mudanças validadas 

3. Entregáveis verificados 

4. Informações de desempenho 

do trabalho 

5. Solicitações de mudança 

6. Atualizações no plano de 

gerenciamento do projeto 

7. Atualizações nos ativos de 

processo organizacional 

 

Tabela 4 – Entradas, ferramentas/técnicas e saídas do processo Verificar Qualidade. 

Fonte: o autor. 

Para eficiente e eficaz verificação de qualidade em projetos de P&D, é preciso definir 

as ferramentas adequadas, conforme o nível de incerteza das saídas do projeto. Estas 

ferramentas estão apresentadas na Tabela 5. 
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Formalidade da 

Verificação 

Recomendação de uso Ferramentas e Técnicas 

Informal Estágios iniciais e intermediários da 

pesquisa básica. 

Estágios iniciais da pesquisa aplicada. 

Discussões, fóruns, debates profissionais, 

grupos de discussão 

Semiformal Estágios finais da pesquisa básica. 

Estágios intermediários da pesquisa 

aplicada. 

Estágios iniciais e intermediários de 

desenvolvimento. 

Revisão por pares, revisões passo-a-passo, 

design de experimentos 

Formal Estágios finais da pesquisa aplicada. 

Estágios intermediários e finais de 

desenvolvimento. 

Relatórios técnicos, ensaios, medições 

 

Tabela 5 - Ferramentas e técnicas para verificação da qualidade em projetos de P&D. 

Fonte: o autor. 

Estas ferramentas podem ser associadas a outras ferramentas genéricas de inspeção, tal 

como descrito pelo PMI (2013:252). Ademais, as sete ferramentas básicas da qualidade e 

amostragem estatística também podem ser utilizadas, em especial para projetos de 

desenvolvimento, que possuem objetivos mais claros, logo se assemelham a projetos 

tradicionais. 

As entradas e saídas desse processo são oriundas do processo Controlar Qualidade 

recomendado pelo PMI (2013:248:254). 

4.2.5. Validar Qualidade 

O processo Validar Qualidade é composto pelas entradas, ferramentas/técnicas e saídas 

da Tabela 6. 

Processo Validar Qualidade 

Entradas Ferramentas e Técnicas Saídas 

1. Plano de gerenciamento do 

projeto 

2. Documentação dos requisitos 

3. Matriz de rastreabilidade dos 

requisitos 

4. Entregáveis verificados 

5. Dados de desempenho do 

trabalho 

1. Validação 

2. Homologação 

1. Entregáveis aceitados 

2. Solicitações de mudanças 

3. Informações do desempenho 

do trabalho 

4. Atualizações nos documentos 

do projeto 

 

Tabela 6 – Entradas, ferramentas/técnicas e saídas do processo Validar Qualidade. 

Fonte: o autor. 

A validação da qualidade aproxima-se do processo Validar Escopo, com a diferença 

que nem sempre ele será tão formal quanto o sugerido pelo PMI. A tendência, no entanto, é 
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que a validação ocorra de forma gradativa e incremental ao longo do projeto, na medida em 

que ideias amadurecem e resultados são gerados. 

Em projetos de P&D, os requisitos e entregáveis não são muito evidentes desde o 

início do projeto. Assim, a linha de base do escopo, a documentação de requisitos e a matriz 

de rastreabilidade têm sua utilização aumentada na medida em que o projeto avança para 

resultados mais tangíveis. 

Pelo mesmo motivo, a principal técnica empregada durante a evolução dos trabalhos é 

a validação, onde os resultados do projeto são apresentados e avaliados pelas principais partes 

interessadas, de forma incremental e integrada. Somente na entrega final do subproduto é que 

a homologação é realizada. 

Nas saídas, destacam-se os entregáveis aceitados, principalmente na entrega final após 

a homologação, e as solicitações de mudança, realizadas de modo menos formal que projetos 

tradicionais. Para o caso de mudanças de escopo, devido às incertezas inerentes à pesquisa ou 

desenvolvimento, estas solicitações são avaliadas no processo Definir Entregáveis e Critérios 

de Avaliação, tal como descrito no capítulo 4.2.2. 
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3. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi o de propor uma nova metodologia para gerenciamento 

da qualidade em projetos de pesquisa e desenvolvimento. 

Inicialmente, realizou-se pesquisa bibliográfica sobre gerenciamento de projetos, 

dando ênfase ao gerenciamento da qualidade, tal como descrito pelo PMI (2013). 

O próximo passo foi o de descrever as peculiaridades de projetos de pesquisa e 

desenvolvimento, seguido de análise sobre métodos de gerenciamento de projetos mais 

adequados a esses empreendimentos. Por fim, foram aprofundadas as discussões da literatura 

sobre o gerenciamento da qualidade em projetos de P&D. 

Na sequência, descreveu-se o método de trabalho empregado para elaborar a nova 

metodologia, que utilizou como base o referencial teórico dado pela bibliografia, mais a 

experiência do autor em projetos de pesquisa e desenvolvimento. 

Por fim, a proposta de metodologia para gerenciamento da qualidade em projetos de 

pesquisa e desenvolvimento foi apresentada. Seus processos foram descritos com base em 

conjuntos de entradas, de ferramentas e técnicas, e de saídas. Buscou-se orientar a 

metodologia para que ela fosse maleável a ponto de ser aplicada tanto em métodos 

tradicionais de gerenciamento de projetos, quanto em métodos flexíveis, visto que o 

referencial teórico deixa claro que projetos de P&D podem beneficiar-se de um ou de outro, 

dependendo do tipo de projeto e da fase do ciclo de vida na qual o empreendimento se 

encontra. 
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

A metodologia proposta foi elaborada com base na pesquisa bibliográfica e na vivência 

do autor deste trabalho na área de P&D. Não obstante, ela ainda não foi validada em nenhum 

projeto. Sua aplicação, portanto, deve gerar resultados que precisam ser analisados e 

comparados com o desempenho de outras metodologias similares. 

Como a experiência do autor em projetos de pesquisa e desenvolvimento é em uma 

área específica – telecomunicações, eletrônica e software – propõe-se que esta metodologia 

seja aplicada a projetos de P&D em diferentes áreas, incluindo projetos de pesquisa básica e 

aplicada. 

Por fim, durante o levantamento bibliográfico, o autor visualizou outras possibilidades 

de estudo envolvendo projetos de P&D, tais como gestão do conhecimento, gerenciamento 

das comunicações, gerenciamento das partes interessadas e metodologias ágeis. 
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