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RESUMO 

 

Este trabalho visa analisar através de pesquisa teórica e pesquisa de campo se as 

melhores práticas de gerenciamento de projetos estabelecidas no guia do 

Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMBOK), são aplicadas pelos 

gerentes de projetos durante a implementação de um projeto de um método de 

fabricação de um componente automotivo em uma indústria automotiva localizada na 

região metropolitana de Curitiba. As pesquisas em livros e as entrevistas com os 

gerentes de projetos realizadas dentro da empresa foram o método de estudar e 

avaliar as aplicabilidades das melhores práticas de gerenciamento de projetos 

estabelecidas no guia (PMBOK) na empresa.Com análises foram levantadas 

sugestões a empresa para que a metodologia seja padronizada e aplicada por todos 

os gerentes de projetos.  

 

Palavras chaves: Gerente de projetos, PMBOK, Industria automotiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze through theoretical research and field research is the best 

project management practices established in the Knowledge tab in Project 

Management (PMBOK), are applied by project managers during the implementation 

of a project of a manufacturing method of an automotive component in an automotive 

industry located in the metropolitan region of Curitiba. Research in books and 

interviews with project managers held within the company were the method to study 

and evaluate the applicability of the best project management practices set out in the 

Guide (PMBOK) in empresa.Com analyzes were raised suggestions the company to 

the methodology is standardized and implemented by all project managers. 

 

Key words: Project manager, PMBOK, Automotive Industry 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos a competividade entre as indústrias automobilísticas no Brasil 

vem crescendo cada vez mais, com novos concorrentes e novos produtos no 

mercado, uma das estratégias das empresas é gerenciar seus novos projetos como 

mínimo de desperdícios, ou seja, reduzir os custos no processo ou produto. 

Para FRAME (1995), as empresas utilizam cada vez mais a metodologia de 

gerenciamento de projetos para implementação de seus projetos, mesmo assim 

observa-se inúmeras falhas nos projetos. O guia PMBOK (2008) justifica que se as 

boas práticas do gerenciamento de projeto forem implementadas será possível 

diminuir os índices de falhas garantindo que os projetos sejam implementados com 

menor índice de desperdício. 

A metodologia, significa que as etapas a serem seguidas em um processo, são 

fundamental importância no desenvolvimento do projeto, desde que aplicada 

conforme a necessidades do projeto e do seguimento. 

A pesquisa foi realizada entre gerentes de projetos que atuam na 

implementação de um método de fabricação de um componente automotivo. 

O objetivo deste é identificar se as melhores práticas do gerenciamento de 

projetos estabelecidas no guia PMBOK são utilizadas de maneira formal pelos 

gerentes de projetos.  

Inicialmente será apresentado o referencial teórico demonstrando os processos 

e ferramentas sugeridas pelo guia PMBOK.  

Após será apresentado a metodologia do trabalho e os resultados da pesquisa 

de campo que foram compilados e serão demonstrados através de gráficos e analises.  

Por último a conclusão e considerações finais realizada através da 

interpretação do autor durante a pesquisa desenvolvida, também será sugerido 

algumas ações para mudança da percepção dos gerentes de projeto quando a 

metodologia. 
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1.1. CONTEXTO 

1.1.1. Tema 

Gerenciamento de projetos na implementação de um método de produção de um 

componente automotivo em uma indústria de automóveis na região de Curitiba. 

1.1.2. Problema 

As melhores práticas de gerenciamento de projetos estabelecidas no guia PMBOK 

são aplicadas em um projeto de implementação de um método de fabricação de um 

componente automotivo? 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo Geral 

Identificar se boas práticas de gerenciamento de projeto estabelecidas no guia 

PMBOK são aplicadas durante o projeto de implementação de um método de 

produção de um componente em uma indústria automobilística. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar através de visita técnica um projeto em implementação de um 

processo de produção de um componente automotivo; 

 Levantar através de entrevista se as boas práticas do gerenciamento de 

projetos estabelecidas no PMBOK são aplicadas na implementação do 

método de produção de um componente automotivo; 

 Realizar pesquisa bibliográfica sobre as boas práticas do gerenciamento 

de projetos estabelecidas no PMBOK. 

 

1.3. Hipótese 

 

O Gerenciamento de projeto impacta na implementação do método de produção 

de um componente em uma indústria automobilística? 

Sim, o Gerenciamento de projeto impacta na implementação do método de 

produção de um componente em uma indústria automobilística. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1.  GERENCIAMNETO DE PROJETOS 

 

Compreender o conceito de projeto é necessário para saber o que significa 

gerenciamento de projetos. O PMI (2008) diz que projeto é um esforço empreendido 

temporariamente para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo e é 

necessariamente temporário, com início e um fim definido. Isso não significa que o 

produto ou serviço gerado pelo projeto também deva temporário. O projeto só é 

finalizado quando todos os objetivos do projeto tiverem sido concluídos.  

A definição de Gerenciamento de Projetos é a aplicação de conhecimentos, 

habilidades, técnicas e ferramentas para a execução de projetos de forma 

especializada, apresentando os resultados, de uma forma efetiva e eficaz. O principal 

objetivo do gerenciamento de projetos é atender ou exceder as necessidades e 

expectativas de todos os stakeholders do projeto, mostrando resultados dentro do 

tempo, custo, e da qualidade prevista pelas empresas nos seus projetos.  

Para VARGAS (2009), implantar uma metodologia de Gerenciamento de 

projetos dentro de uma empresa pode trazer inúmeros benefícios, tais como:  

 Controlar o andamento do projeto, através de cronograma;  

 Evitar grandes imprevistos, devido ao planejamento; 

 Melhor controle e planejamentos financeiros com a elaboração do 

controle de custo e cronogramas financeiros;  

 Planejar e otimizar recursos humanos e equipamentos nas suas 

alocações, devido ao planejamento;  

 

As abordagens tradicionais do gerenciamento de projetos, exemplo PMBOOK, 

podemos considerar como gerenciamento de projetos, vários processos 

correlacionados entre si   que se sobrepõe e interage durante o desenvolvimento do 

projeto. Cinco grupos dividem esses processos, todos eles são compostos pelas as 

atividades de entradas, essas geram informações ou produtos que podemos chamar 

de saídas ou entregas.  
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Para PMI (2008), esses grupos de processos são:  

  

 Iniciação – Quando o projeto ou uma fase dele se inicia, definindo um 

compromisso com o projeto e suas atividades.  

 Planejamento – desenvolvimento de um plano com todos os objetivos 

do projeto, isso permite que durante a execução e de forma apropriada, 

se possa visualizar se todos os objetivos do projeto serão cumpridos.   

 Execução – coordenar os recursos humanos, equipamentos e finanças 

planejadas, para que todas as atividades previstas no planejamento 

sejam realizadas.  

 Monitoramento e Controle – Avaliar o desenvolvimento do projeto, para 

garantir que todos os objetivos do projeto sejam atendidos, isso 

permite que sejam tomadas algumas ações corretivas se necessário.  

 Encerramento – Formalizar e aceitar todas as fases do projeto de 

forma coordenada, isso também é aplicada no produto final.  

O Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) do Project Management 

Institute (2008), descreve um processo que inclui a integração, também dentro da 

abordagem tradicional, nove áreas compõe o gerenciamento de projetos abordadas 

nos processos acima. Estas áreas são chamadas de áreas do conhecimento e são 

elas:  

 

 Gerenciamento de Escopo;  

 Gerenciamento de Custos;  

 Gerenciamento de Qualidade;  

 Gerenciamento de Aquisições;  

 Gerenciamento de Recursos Humanos;  

 Gerenciamento de Comunicações;  

 Gerenciamento de Risco;  

 Gerenciamento de Tempo;  

 Gerenciamento da Integração. 
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2.2. GERENTE DE PROJETOS 

Para o PMBOK (2008), o gerente de projeto é fundamental para o sucesso do 

projeto, portanto é de extrema importância conhecer sua representatividade, 

definições, responsabilidades, perfil e competências. 

Segundo PINTO (1995) o Gerente de Projetos é a alma e coração de um 

projeto, já para o PMBOK (2008) o Gerente de Projetos é a pessoa que a organização 

que executa o projeto designa para atingir os objetivos do projeto e que todo o seu 

trabalho é voltado ao projeto.  

 O Gerente de projetos tem a missão de levar o projeto ao sucesso, sempre 

focado no projeto para atingir o resultado final, sempre conduzindo e gerenciamento 

o projeto de maneira natural.   

 VARELLA (2010) fala que as competências do gerente de projetos estão 

baseadas em habilidades, atitudes e conhecimentos do indivíduo, que implica em 

retornos de valores á organização. 

Para VARELLA (2010) o gerente de projetos depende de dois tipos de 

competências no seu perfil para garantir seu desempenho e consequentemente 

consiga trazer resultados ao projeto, e competências pessoais e competências de 

atuação gerencial, ou seja, como ele se comporta e como ele se relaciona com todos 

os envolvidos no projeto. O gerente de projetos tem como uma de suas competências 

a liderança, a arte de influenciar aos envolvidos no projeto a desempenharem todas 

as tarefas necessárias, isso deve ser obtido através do direcionamento da equipe, 

mostrando o objetivo claro, também deve ser transmitida a motivação necessária 

assim como todos os treinamentos específicos, estabelecendo a interação e a 

confiança da equipe. 

Para (DINSMORE e SILVEIRA NETO, 2004), o gerente de projeto consiste em 

algumas habilidades essenciais:   

 Organização 

 Liderança 

 Comunicação 

 Negociação 

 Gerenciar crise 

 Resolução de problemas e tomada de decisão 

 Persistência 
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2.3.  ÁREAS DO CONHECIMENTO 

 

2.3.1. Gerenciamento de escopo 

 

O destaque para XAVIER (2014), é a importância do gerenciamento de escopo 

para a definição dos processos necessários para a garantia de que o projeto inclua 

todos os trabalhos necessários, para o projeto ser finalizado com sucesso. No 

gerenciamento de escopo é definido o que será e também o que não será executado 

durante o projeto para a entrega final do produto ou serviço.  

Para o Guia PMBOK (2008), “O gerenciamento do escopo á a definição e o 

controle de tudo o que está incluso e do que não está incluso no projeto”. Ele também 

divide em 5 processos o gerenciamento de escopo, são eles: 

 

 Coleta de requisitos – Essa etapa tem como base a definição e 

documentação das funções e funcionalidades do projeto e do produto e 

todos os serviços necessários para atender as expectativas e 

necessidades dos stakeholders;  

 Definição do escopo – Essa etapa tem como base a descrição detalha 

do projeto e do produto e dos serviços a serem desenvolvidos. 

Também define claramente os requisitos do projeto, detalhando tudo o 

que faz parte do e o que não faz parte do escopo do projeto;  

 Elaboração da EAP – Essa etapa é a Subdivisão das entregas e dos 

trabalhos do projeto em menores partes para que seja melhor 

gerenciável a organização do escopo em pacotes de trabalhos;  

 Verificação do escopo – Nesta etapa é formalizada a aceitação de 

todas as entregas que foram concluídas durante o projeto;  

 Controle do escopo – Essa etapa visa o monitoramento do escopo 

durante o andamento do projeto e de todas as mudanças necessárias 

na base do escopo. 
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Figura 1- Processos de gerenciamento do escopo 

 

Fonte: PMBOK 2008 

 

Os processos do gerenciamento de escopo permitem visualizar que objetivos 

do projeto de forma mais clara e também o melhor rastreamento das mudanças dos 

determinados objetivos.  

Para Vargas (2005), a definição do escopo de um projeto nada mais é do que 

o trabalho necessário que precisa ser desenvolvido para garantir que um determinado 

produto seja entregue conforme as especificações e funções determinadas. 
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2.3.2. Gerenciamento de Tempo 

 

Segundo o PMBOK (2008), o Gerenciamento de Tempo tem como principal 

objetivo a definir e assegurar que todos os processos necessários no projeto sejam 

concluídos dentro do tempo previsto.  

Para isso é necessário que o gerenciamento do tempo seja implementado na 

fase do planejamento do projeto “iniciação” e controlado devidamente durante sua 

execução 

 A EAP (Estrutura Analítica de Processo) é uma ferramenta que quando bem 

definida se torna fundamental para a elaboração do cronograma de tempo do projeto, 

ou seja, colocar todas as entregas definidas na EAP no seu devido tempo 

(Cronograma). 

O PMBOK (2008), também diz que existe uma divisão nos processos de 

gerenciamento do tempo, são eles:  

 

 Definir as atividades: Identificar todas as atividades que precisam ser 

executadas para realizar as entregas;  

 Sequenciar as atividades: Todas as atividades devem ser identificadas 

e documentadas devidamente com as dependências entre as 

atividades do cronograma projeto. As dependências entre as atividades 

devem ser relacionadas e descritas as suas caudas e efeitos:  

 Estimar os recursos necessários para a execução das atividades; É 

necessário estimar as necessidades dos recursos utilizados, EX: “o 

que” será feito por “quem” e “quando”. Também deve ser estimado 

quantidade de recursos necessário, ex: custo, equipamentos, pessoas 

e fornecedores para a realização das atividades. 

 Estimar prazo de duração das atividades: Quantidade de períodos 

trabalhados que serão necessários para a conclusão de cada 

atividade, também é necessário alocar recursos para a atividade;  

 Desenvolver o cronograma do projeto: Analise dos recursos 

necessários, durações e sequências das atividades e restrições para 

elaborar o cronograma. O cronograma final deve apresentar datas de 

início e término das atividades e do projeto;  

 Controlar o cronograma: O cronograma deve ser monitorado, 

controlando as mudanças e atualizando conforme o andamento do 

projeto, sempre com comparando a situação real da situação 
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planejada. Com essas medidas é possível tomar as ações para corrigir 

possíveis atrasos, se necessário.  

 

Figura 2 - Processos de gerenciamento do Tempo 

 

Fonte: PMBOK 2008 

Conforme recomendado pelo guia PMBOK® (2008), cada um dos processos 

deve ser analisado de forma sobreposta e por etapas, sendo: entradas do processo, 

ferramentas e técnicas e saídas. 

 

2.3.3. Gerenciamento de custos     

O Plano de gerenciamento dos custos descreve como os custos do projeto 

serão planejados, estruturados e controlados fornecendo detalhes dos processos e 

ferramentas usadas, e serve como guia para a equipe durante todo o projeto para as 

questões relacionadas a custos. 

O plano de gerenciamento dos custos define o formato e estabelece as 

atividades e os critérios de planejamento, estruturação e controle dos custos do 

projeto. 
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Para o PMBOK (2008), o objetivo do Gerenciamento de custos em projetos é 

garantir que o capital disponível para o projeto, seja suficiente para a realização de 

todas as atividades e recursos necessários para que o projeto seja concluído. 

O gerenciamento de custos é fundamental planejamento e controle real de todo 

os objetivos do projeto.  

Planejar o gerenciamento dos custos estabelece as políticas, procedimentos e 

documentação para planejar, gerenciar, executar e controlar os custos do projeto. 

Gerenciar os custos do projeto requer um Plano de gerenciamento dos custos 

aprovado englobando os principais processos dos custos definidos abaixo. O Plano 

de gerenciamento dos custos é desenvolvido e aprovado durante a fase de 

planejamento do projeto para orientar a equipe do projeto sobre como os processos 

dos custos serão planejados, estruturados e controlados. 

Segundo o PMBOK (2008), existem processos que facilitam o gerenciamento 

de custos, são eles: 

 Estimar Custo: Necessário elaborar um processo de estimação de custos 

para o Projeto, ou seja, todos os custos necessários para realizar as 

atividades previstas no cronograma são estimados, além disso, deve se 

prevenir outras verbas, como por exemplo, inflação, horas adicionais, entre 

outros. 

 Orçamentos dos Custo: Necessário estimar todos custos para cada atividade 

e acumular esses valores no final de cada atividade, ou seja, estabelecer uma 

linha de base dos custos totais, agregando todos os custos estimados nas 

atividades ou pacotes de trabalho do cronograma, isso servirá para medir o 

desempenho do projeto. 

 Controle dos Custos: Deve se controlar todos os custos gerados no projeto e 

registrar as diferenças em relação a linha base do projeto, isso facilita em 

reagir às mudanças necessárias durante o projeto e também descobrir as 

causas relacionadas dessas variações e agir para manter as melhorias do 

projeto. 

 

Figura 3 – Processos de gerenciamento de custos 

 

Fonte: PMBOK 2013 
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2.3.4. Gerenciamento da Qualidade 

 

O guia PMBOK (2008), diz que a definição da qualidade do projeto é um 

conjunto de características que atendem as necessidades do cliente. 

O PMBOK (2008), também diz que o gerenciamento da qualidade é dividido em 

três processos que visam a elaboração do plano de gerenciamento da qualidade, nele 

se busca planejar, garantir e controlar a qualidade prevista nos requisitos do projeto. 

Esses três processos ajudam as organizações a efetivar as políticas de qualidades 

previstas pela gerência da qualidade do projeto, esses processos são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planejamento da qualidade: identificar os padrões de qualidade do projeto, 

através das necessidades do cliente, determinar os processos para alcançar a 

qualidade do produto e a satisfação do cliente, criar indicadores e estabelecer 

critérios para medir os resultados do projeto e dos processos; 

 Garantia da qualidade: Garantir que todas as atividades sejam aplicadas de 

forma que a qualidade planejada seja garantida e atenda a todos os requisitos 

do projeto. Avaliar a necessidade de implementar medidas de correção se 

houver diferença entre o real e planejado; 

 Controlar de qualidade: Analisar através dos indicadores se os resultados 

estão de acordo com cada padrão de qualidade determinado e se necessário 

atuar para eliminar as causas do não atingimento dos padrões de qualidade. 

Realizar medições periódicas para comparar o real com o planejado no plano 

de gerenciamento da qualidade.  

Planejar o Gerenciamento da Qualidade 

Identificar requisitos e padrões da qualidade do projeto e do 

produto, documentando como o projeto demonstrará 

conformidade. 
Realizar a Garantia da Qualidade 

Auditar os requisitos da qualidade e os resultados das medições 

do controle da qualidade e definições operacionais apropriadas 

estão sendo utilizadas. 

Controlar a Qualidade 

Monitorar e registrar os resultados da execução das atividades 

para avaliar a performance e recomendar mudanças necessárias. 
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2.3.5. Gerenciamento de Recursos Humanos 

 

Para TACHIZAWA (2004), o Plano de gerenciamento dos recursos humanos 

fornece orientação sobre como os recursos humanos do projeto devem ser definidos, 

mobilizados, gerenciados, controlados. Além disso, faremos a identificação e 

documentação de funções, responsabilidades, habilidades necessárias e relações 

hierárquicas do projeto, além da criação de um plano de gerenciamento de pessoal. 

No guia PMBOK (2008), o Gerenciamento de Pessoas é composto pelos 

seguintes processos, de acordo com as práticas sugeridas pelo PMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Planejamento de Recursos Humanos – Tem como objetivo a documentação 

de funções, responsabilidades e relações hierárquicas do projeto, além da 

criação do plano de gerenciamento de pessoal. 

Planejar o Gerenciamento de recursos humanos 

Identificar e documentar funções, responsabilidades, competências 

necessárias e relações hierárquicas. 

Mobilizar a equipe do projeto 

Obter os recursos humanos necessários para o projeto.. 

Desenvolver a equipe do projeto 

Melhorar as competências e integração dos membros da equipe 

para aprimorar o desempenho do projeto. 

Gerenciar a equipe do projeto 

Acompanhar o desempenho da equipe, fornecer feedback, resolver 

problemas e coordenar mudanças para melhorar o desempenho. 
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  Contratar ou mobilizar a equipe do projeto – Tem como objetivo a obtenção 

dos recursos humanos necessários para o desenvolvimento do projeto;  

 Desenvolver a equipe do projeto – Tem como objetivo o desenvolvimento de 

competências pessoais e interação dos membros da equipe para aprimorar o 

desempenho do projeto;  

 Gerenciar a equipe de projeto – Tem como objetivo acompanhar o 

desenvolvimento das atividades pelos membros da equipe, com o 

fornecimento de feedback, resolução de problemas e coordenação de 

mudanças para melhorar o desempenho do projeto. 

 

Em TACHIZAWA (2004), também diz que existem outros aspectos gerais que 

devem serem considerados dentro do gerenciamento de recursos humanos: 

 

 Tratamento a Novos Recursos, Re-alocações e Substituições dos Membros 

do Time; 

 Política de Treinamento; 

 Avaliação de Resultados; 

 Critério de Bonificação da Equipe; 

 Alocação Financeira para a Gestão de RH; 

 Frequência de Avaliação dos Resultados do Time; 

 Responsabilidade pelo Plano do RH; 

 Frequência de Atualização do Plano de RH  

 

 

 

2.3.6. Gerenciamento de Comunicação 

 

O Guia PMBOK (2013), coloca que: O gerenciamento das comunicações do 

projeto é a área de conhecimento que emprega os processos necessários para 

garantir a geração, coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e destinação 

final das informações sobre o projeto de forma oportuna e adequada. 

 O gerenciamento de comunicação em projeto tem como objetivo distribuir as 

informações requeridas para o andamento de projeto a partir do seu plano de 

comunicação: 
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Figura 4 – Processos de gerenciamento de comunicações 

 

Fonte: PMBOK 2013 

Para o PMBOK (2013), o gerenciamento de comunicação é subdividido em 4 

partes: 

 Planejamento das comunicações – determinação das necessidades de 

informações e comunicações das partes interessadas no projeto; 

 Distribuição das informações – colocação das informações necessárias à 

disposição das partes interessadas no projeto no momento adequado;  

 Relatório de desempenho – coleta e distribuição das informações sobre o 

desempenho. Isso inclui o relatório de andamento, mediação do progresso e 

previsão;  

 Gerenciar as partes interessadas – gerenciamento das comunicações para 

satisfazer os requisitos das partes interessadas no projeto e resolver 

problemas com elas. 

O Guia PMBOK (2013), também alerta que: Isso não significa que o 

conhecimento, as habilidades e os processos descritos devam ser sempre aplicados 

uniformemente em todos os projetos.  

O gerente de projetos, em colaboração com a equipe do projeto, é sempre 

responsável pela determinação dos processos adequados e do grau adequado de 

rigor de cada processo, para qualquer projeto específico.  
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2.3.7. Gerenciamento de Riscos 

 

Segundo KADE (2003), diz que gerenciar os riscos do projeto requer um plano 

de gerenciamento dos riscos descrevendo como os processos de riscos serão 

estruturados e executados iniciando pela identificação dos riscos, suas análises 

qualitativa e quantitativa, seu plano de respostas e concluindo com a forma que os 

riscos serão controlados e monitorados. 

 Para PMBOK (2008), O plano de gerenciamento dos riscos é desenvolvido e 

aprovado durante a fase de planejamento do projeto e é um plano auxiliar do Plano 

de Gerenciamento de Projetos, tem como objetivo aumentar a probabilidade e o 

impacto dos eventos positivos, reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos 

negativos no projeto e orientar a equipe do projeto sobre como os processos de riscos 

serão executados. 

Segundo KADE (2003), existem processos dentro do gerenciamento de riscos: 

Figura 5 – Processos de gerenciamento de riscos 

 

Fonte: KATE 2003 

 

O PMBOK (2008) fala que existem outros tipos de processos dentro do 

gerenciamento dos riscos do projeto, são eles: 

 Planejar o gerenciamento de riscos – Planejar de gerenciamento dos riscos 

consiste em definir o processo de como conduzir as atividades de 

gerenciamento dos riscos de um projeto; 
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 Identificar dos riscos - identificar os riscos é o processo de determinação dos 

riscos que podem afetar o projeto e o de documentação de suas 

características; 

 Realizar a análise qualitativa dos riscos- realizar a análise qualitativa dos ricos 

é o processo de priorização de riscos para análise ou ação adicional através 

da avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto; 

 Realizar a análise quantitativa dos riscos - realizar a análise quantitativa dos 

riscos é o processo de analisar numericamente o efeito dos riscos; 

identificados nos objetivos gerais do projeto. A análise quantitativa é realizada 

nos riscos que foram priorizados pela análise qualitativa dos riscos como 

tendo impacto potencial e substancial nas demandas concorrentes do projeto; 

 Planejar as respostas aos riscos - Planejar as respostas aos riscos é o 

processo de desenvolvimento de opções e ações para aumentar as 

oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto; 

 Monitorar e controlar os riscos - monitorar e controlar os riscos é o processo 

de implementação dos planos de respostas aos riscos, acompanhamento dos 

riscos identificados, monitoramento dos riscos residuais, identificação de 

novos riscos e avaliação da eficácia do processo de riscos durante todo o 

projeto. 

 

 

2.3.8. Gerenciamento de aquisições 

 

Segundo PMBOK O plano de gerenciamento das aquisições descreve como os 

processos de aquisição serão gerenciados desde o desenvolvimento dos documentos 

de aquisições até o fechamento do contrato. Gerenciar as aquisições do projeto requer 

um plano de gerenciamento das aquisições aprovado englobando os principais 

processos de aquisições definidos. O plano de gerenciamento das aquisições é 

desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto para garantir a 

transparência do processo de seleção de fornecedores e orientar a equipe do projeto 

sobre como os processos de aquisições serão executados. 

Para PMI (2008) existem processos de gerenciamento de aquisições, são eles 

apresentados na figura abaixo: 
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Figura 6 - Processos de gerenciamento de riscos 

 

Fonte: O autor, informação PMBOK 2008 

 

O PMBOK (2008), descreve cada processo: 

 Planejar o gerenciamento das aquisições: Planejar as aquisições é o 

processo de documentação das decisões de compras do projeto, 

especificando a abordagem e identificando fornecedores em potencial. 

Identifica também as necessidades do projeto que podem, ou devem ser 

melhor atendidas com a aquisição de produtos, serviços ou resultados fora da 

organização do projeto, em comparação com as necessidades do projeto que 

podem ser efetuadas pela equipe do projeto; 

 Conduzir as aquisições: Conduzir as aquisições é o processo de obtenção de 

respostas de fornecedores, seleção de um fornecedor e adjunção de um 

contrato. Nesse processo, a equipe receberá licitações ou propostas e 

http://escritoriodeprojetos.com.br/planejar-o-gerenciamento-das-aquisicoes.aspx
http://escritoriodeprojetos.com.br/conduzir-as-aquisicoes.aspx
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aplicará critérios de seleção previamente definidos para escolher um ou mais 

fornecedores que sejam qualificados para realizar o trabalho e aceitáveis 

como fornecedor; 

 Controlar as aquisições: Controlar as aquisições é o processo de gerenciar as 

relações de aquisição, monitorar o desempenho do contrato e fazer 

mudanças e correções conforme necessário; 

 Encerrar as aquisições: encerrar as aquisições é o processo de finalização de 

cada aquisição do projeto. Como envolve verificar se todo o trabalho e as 

entregas são aceitáveis, serve de apoio ao processo de encerramento do 

projeto ou a fase. 

 

 

2.3.9. Gerenciamento de integração 

 

Segundo o Guia PMBOK (2008), o gerenciamento da integração do projeto 

inclui os processos e as atividades necessárias para identificar, definir, combinar, 

unificar e coordenar os vários processos e atividades dos grupos de processos de 

gerenciamento. 

 Engloba os processos necessários para identificar, definir, combinar, unificar 

e coordenar os diversos processos e atividades de gerenciamento de projetos 

dentro dos grupos de processos; 

 Analisa se as metas e os objetivos do projeto estão evidenciados no plano do 

projeto e se estão sendo cumpridas e alcançadas; 

 Avalia de maneira integrada a necessidade de replanejamento no projeto, 

assim definindo onde concentrar recursos e esforços a fim de tratar os 

problemas antes de se tornarem críticos; 

 Usa o plano de gerenciamento das comunicações para garantir informações 

disponíveis para as áreas do conhecimento necessárias; 

 Realiza o controle integrado de mudanças no projeto. 

 

Também para o PMBOK (2013), o gerente do projeto age como integrador dos 

processos e das pessoas, conforme mostra a figura 5: 

 

 

 

http://escritoriodeprojetos.com.br/controlar-as-aquisicoes.aspx
http://escritoriodeprojetos.com.br/encerrar-as-aquisicoes.aspx
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Figura 7 – Processos de gerenciamento de integração das áreas do 
conhecimento 

  

Fonte: PMBOK 2013. 

Segundo o PMBOK (2013), o gerenciamento da integração define onde e 

quando concentrar recursos e esforço, tratando problemas antes de se tornarem 

críticos e coordenando o trabalho visando sempre o sucesso do projeto. Alguns 

aspectos a serem considerados: 

 Desenvolver temos de abertura do projeto; 

 

 Desenvolver plano de gerenciamento do Projeto;  

 

 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto;  

 

 Monitorar e controlar o trabalho do projeto;  

 

 Realizar o controle integrado de mudanças;  

 

 Encerrar o projeto ou fase. 
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3. EMPRESA ESTUDADA  

3.1. DESCRIÇÕES 

A empresa estudada é uma indústria automobilística localizada na cidade de 

São José dos Pinhais (PR), na região metropolitana de Curitiba, a fábrica tem área 

total de 1,3 milhão m², dos quais 303 mil m² são de área construída. 

A produção diária é de 800 carros por dia e cerca de 3.250 pessoas trabalham 

na empresa. 

 

3.1.1. História da empresa 

Inaugurada em 18 de janeiro de 1999, a fábrica de São José dos Pinhais é uma 

das mais modernas do Grupo. Com investimento que ultrapassa 1 bilhão de euros, a 

unidade foi construída com um layout pioneiro: as áreas de Armação, Pintura e 

Montagem Final convergem para o Centro de Comunicação, um prédio triangular onde 

estão concentrados os escritórios administrativos, jardins de inverno, cafeteria, 

agência bancária e refeitórios. O objetivo é integrar todas as áreas, e o fluxo de 

informações, favorecendo a melhoria contínua da qualidade. A unidade possui um 

sistema de logística avançado, com 15 fornecedores instalados dentro do terreno.  

Desde a inauguração, o complexo industrial produziu cerca de 2,3 milhões de 

veículos para os mercados interno e externo e, atualmente, gera mais de 10 mil 

empregos entre diretos e indiretos. 

A empresa possui as certificações de Qualidade ISO 9001 e VDA 6.1. 

 

3.1.2. Novo Produto – Modelo “X” 

Com os investimentos de R$ 520 milhões anunciados pelo Grupo em 2013, 

para a produção nacional do modelo “X” na unidade paranaense, a fábrica receberá a 

nova estratégia Modular no País, que proporcionará mais flexibilidade à produção. 
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Assim, a fábrica de São José dos Pinhais será a primeira unidade da marca no 

Brasil a produzir seus veículos com o mais avançado conceito de produção do Grupo.  

  

3.1.3. Área responsável pela gestão de Projetos 

3.1.3.1. Engenharia de manufatura 

Responsável pelo desenvolvimento de processos, meios de fabricação, layouts, 

construção civil e aquisição e instalação de máquinas e equipamentos para a 

processos produtivos, visando viabilizar a produção em série de veículos automotores 

nas 4 fábricas do grupo no Brasil.  

A estratégia da Engenharia de Manufatura está direcionada a influenciar o 

desenvolvimento dos produtos, sob o ponto de vista de manufaturabilidade, com o 

objetivo de ser a melhor dentro do Grupo nos itens de investimentos, custos, 

qualidade, produtividade, tempo e inovação, com foco nos seguintes pontos: 

 Desenvolvimento do Processo; 

 Estudos e implementações de ações de flexibilização; 

 Implantação do melhor fluxo produtivo e logístico; 

 Desenvolvimento da melhor estratégia de ocupação de plantas; 

 Implantação de novos conceitos tecnológicos (para a Produção e 

Planejamento – Fabrica Digital); 

 Desenvolvimento e implementação do Masterplan; 

 Definição e desenvolvimento de ações de sustentabilidade / Meio Ambiente; 

 Otimizações de uso dos insumos (energia, gas, etc..); 

 Gestão de capacitação e melhorias contínuas; 

 Representação em fóruns internacionais do Grupo e Fornecedores; 

 Incentivo a novos desenvolvimentos em parcerias com Universidades; 

 Apoio a serie em demandas de produtividade e qualidade; 

 

3.1.3.1.1. Engenharia de Manufatura Armação 

A Engenharia de Manufatura Armação é responsável pelo desenvolvimento, 

concepção, aquisição e implementação de todas as linhas de Armação da Carroceria 

do grupo no Brasil.  

As principais atividades são:  

 Implantação de nova linhas de armação da carroceria 
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 Introdução de novos modelos em linhas novas ou existentes  

 Planejamento do processo, aquisição e instalação dos meios produtivos e 

equipamentos. 

 Desenvolver o leiaute produtivo. 

 Auxiliar no desenvolvimento de novos produtos com foco a "manufatura" 

(Engenharia Simultânea) 

 

3.1.4. Fabricação de carroceria 

Durante o processo de fabricação de uma carroceria, existem vários sub 

processos de fabricação componentes automotivos que tem como finalidade o 

complemento de uma carroceria, esses componentes são identificados facilmente em 

uma carroceira, como por exemplo: assoalho, laterais, teto, portas, tampas entre 

outros. 

O projeto estudado terá como objetivo a fabricação de um componente 

automotivo que faz parte da estrutura da carroceria do modelo “X”, que será 

nacionalizado conforme citado no item 3.1.2. 

Está célula de fabricação do componente automotivo será responsável pela 

fabricação de um conjunto que faz parte do assoalho da carroceira do modelo “X”, 

responsável em média por 30% do volume da fábrica, ou seja, 240 carros/dia, 

conforme a demanda do marcado. 
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4. PESQUISA E METODOLOGIA 

4.1. METODOLOGIA 

 

A metodologia será apresentada através de uma pesquisa de campo, entrevista 

com gerente de projetos responsável pela implementação de um projeto para a 

fabricação de um componente automotivo em uma indústria automobilística situada 

na região de Curitiba. 

Com a análise da entrevista será possível verificar se as boas práticas de 

gerenciamento de projetos são aplicadas. 

Para auxilio a boas práticas, também serão realizadas pesquisas bibliográficas 

relativas aos temas abordados. 

 

4.1.1. Método de pesquisa do referencial teórico  

O referencial teórico foi pesquisado em livros referentes à área de 

gerenciamento de projetos, onde foram extraídas as informações sobre as 

metodologias, áreas do conhecimento e guias de gerenciamento de projetos. 

 

4.1.2. Método de pesquisa de campo    

Na pesquisa de campo, foi aplicado um questionário em 8 gerentes de projetos 

na empresa pesquisada. Nem todos os gerentes de projetos entrevistados estão 

diretamente trabalhando no projeto estudado, porem todos estão em projetos 

semelhantes. 

O questionário é de escolha direta, (Sim ou não), ou usa ou não usa. 

Também foi aplicado o mesmo questionário para o gerente de projeto Eduardo 

(nome fictício) que atua diretamente no projeto estudado, porém com respostas 

subjetivas para o melhor conhecimento sobre a aplicabilidade das melhores práticas 

de gerenciamento de projetos estabelecidas no guia PMBOK. 

O questionário tem como objetivo compreender melhor a se as boas praticas 

de gerenciamento de projetos estabelecidas pelo PMBOK são aplicadas e utilizadas 

durante o gerenciamento do projeto de implementação de um método de fabricação 

de um componente automotivo. 



24 

 

Como o departamento que gere os projetos dentro da empresa é de enorme 

influência no planejamento estratégico da empresa, o questionário foi aplicado de 

forma anônima, preservando a identidade dos entrevistados e garantindo a opinião 

real sobre as perguntas a serem pesquisadas no momento. 

O questionário foi extraído no mês de Julho de 2015, com os gerentes de 

projetos escolhidos conforme a participação no projeto atual ou semelhante dentro da 

mesma organização.  

Todas as perguntas do questionário aplicado estão descritas nos apêndices. 
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5.  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados abaixo serão apresentados através de gráficos e comentários da 

analise realizada durante as entrevistas.  

Também será exposta a Entrevista com o Gerente de projetos Eduardo (Nome 

fictício) onde facilitara a análise sobre a aplicabilidade do das melhores práticas de 

gerenciamento de projeto estabelecidas no guia PMBOK. 

Todos os gráficos foram elaborados pelo autor. 

 

5.1. RELACIONADAS AO CONHECIMENTO DA METODOLOGIA E MATERIAIS 

DE AUXILIO 

 

Gráfico 1 - Conhecimento da Metodologia PMBOK 

 

 

Gráfico 2 – Utilização da metodologia PMBOK no projeto 
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O gráfico 1 apresenta que 87,5% dos Gerentes de Projeto entrevistados 

conhece a metodologia, porém conforme o gráfico 2, somente 12,5% utilizam a 

metodologia de forma integra nos projetos 

Resposta de Eduardo sobre o conhecimento da Metodologia PMBOK e 

utilização da metodologia PMBOK no projeto: Sim, assim como a maioria das pessoas 

do departamento em que trabalho, eu conheço superficialmente a metodologia. 

Temos pessoas no setor que conhecem afundo a metodologia nos auxiliam em 

duvidas ou em ideias durante o projeto. Porém não utilizo efetivamente, como citado 

anteriormente conheço superficialmente a metodologia. 

 

Gráfico 3 – Gerentes de projetos treinados na metodologia 

 

 

Gráfico 4 – Utilização PMBOK como de material de apoio durante os projetos 

 

 

Os gráficos 3 e 4 apresentam que 25% dos Gerentes de Projeto entrevistados 

receberam algum tipo de treinamento referente a metodologia baseada no guia 

PMBOK e utilizam o guia PMBOK como material de apoio para consulta durante os 

projetos. 
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Resposta de Eduardo sobre treinamento na metodologia e utilização PMBOK 

como de material de apoio durante os projetos: Não fiz nenhum treinamento sobre a 

metodologia PMBOK. Também não tenho o hábito de utilizar o PMBOK como material 

de apoio, porém na consultei algumas vezes o PMBOK com auxílio de um colega de 

trabalho. 

 

Para melhor análise e comprovação dos dados apresentados nos gráficos 1, 2, 

3, 4 foram realizadas perguntas especificas para cada área do conhecimento, como o 

objetivo de extrair mais informação para análise e comprovação efetiva da utilização 

ou não das boas práticas de gerenciamento de projetos baseadas no guia PMBOK. 

 

5.2. RELACIONADAS AS ÁREAS DO CONHECIMENTO 

 

5.2.1. Gerenciamento de escopo 

 

Gráfico 5 – Oficialização do projeto através do termo de abertura do projeto 

 

O gráfico 5 apresenta que 25% dos Gerentes de Projeto entrevistados 

oficializam e formalizam o projeto através do termo de abertura do projeto. 

Resposta de Eduardo sobre a Oficialização do projeto através do termo de 

abertura do projeto: Não, aqui no grupo é um pouco diferente, não existe termo de 

abertura. O início dos projetos é marcado pela aprovação e oficialização da diretoria 

na Alemanha, conforme estudos de mercado e só chegam ao nosso departamento 

quando aprovado se constatou que não é realizado o termo de abertura devido e o 

início do projeto  
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Gráfico 6 – Definição dos requisitos antes do início do projeto 

 

O gráfico 6 apresenta que 87,5% dos Gerentes de Projeto entrevistados 

definem todos os requisitos do escopo antes do projeto iniciar. 

Resposta de Eduardo sobre a Definição dos requisitos antes do início do 

projeto: Sim, todos os requisitos do escopo são levantados e definidos antes do início 

do projeto. Os requisitos são levantados a partir das premissas que temos em mãos, 

por exemplo: As características do produto do componente que será produzido, 

volume de produção, custo estimado para o projeto, entre outros. 

 

Gráfico 7 – Emissão da declaração do escopo do projeto 

 

O gráfico 7 apresenta que 12,5% dos Gerentes de Projeto entrevistados emitem 

uma declaração do escopo do projeto. 

Resposta de Eduardo sobre a Emissão da declaração do escopo do projeto: 

Não, os projetos são seguidos e cobrados para atender os as premissas do programa. 

Gráfico 8 – Utilização EAP (Estrutura Analítica do Projeto) no projeto 
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O gráfico 8 apresenta que 37,5% dos Gerentes de Projeto entrevistados utilizam 

a EAP (Estrutura Analítica do Projeto) para a definição do escopo e auxilio a 

construção do cronograma.  

Resposta de Eduardo sobre a Utilização EAP (Estrutura Analítica do Projeto) 

no projeto: Não é necessário, somente verificamos qual o principal objetivo do projeto 

e depois separamos por segmentos, planejamento, execução. Também subdividimos 

por áreas, como mecânica, elétrica, montagem, Etc... 

 

Gráfico 9 – Monitoramento e controle do Escopo 

 

O gráfico 9 apresenta que 100% dos Gerentes de Projeto entrevistados 

realizam o monitoramento e controle do escopo durante o projeto.  

Resposta de Eduardo sobre o Monitoramento e controle do Escopo: Sim, 

controlo o escopo através do atingimento do cronograma, tanto as premissas do 

projeto quanto ao tempo e custo gasto em cada atividade. Também temos uma 

planilha geral para imputar dados e acrescentam ou reduzam o custo do projeto. Esse 

controle é apresentado para a diretoria e superiores hierárquicos. 
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5.2.2. Gerenciamento de Tempo 

 

Gráfico 10 – Elaboração do cronograma do projeto 

 

 

Gráfico 11 – Marco e durações das atividades 

  
 

O gráfico 10 apresenta que 100% dos Gerentes de Projeto entrevistados 

elaboram o cronograma do projeto, porém conforme o gráfico 11, 37,5% dos 

entrevistados não determinam os marcos e durações das atividades no início do 

projeto.   

 Resposta de Eduardo sobre a Elaboração do cronograma do projeto e os 

Marco e durações das atividades: Sim, é elaborado um cronograma geral para o 

projeto com os principais marcos do projeto e custos previsto. Devido a 

complexibilidade dos projetos na indústria automobilística, também elaboro micro 

cronogramas para subdividir as atividades e melhorar a visualização de cada uma. 

Também determino datas e durações das atividades antes do início do projeto de 

acordo com as premissas estabelecidas de custo, tempo e prazo, utilizo as lições 
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aprendidas em outros projetos anteriores como base, já que a maioria dos projetos 

que trabalho são relativamente semelhantes. 

 

Gráfico 12 – Atualização periódica do cronograma 

 
 

O gráfico 12 apresenta que 12,5% dos entrevistados não tem a prática e o 

planejamento de atualizar o cronograma periodicamente, ou seja, atualizam conforme 

demanda.   

Resposta de Eduardo sobre a Atualização periódica do cronograma: Sim, 

costumo atualizar o cronograma geral a cada mês, e também o cronograma das 

micros atividades semanalmente. 

 

5.2.3. Gerenciamento de Custo 

Gráfico 13 – Estimativa de custos do projeto 

 

O gráfico 13 apresenta que 100% dos entrevistados realizam uma estimativa 

de custo antes do início do projeto. 



32 

 

Resposta de Eduardo sobre a Estimativa de custos do projeto: Sim, realizo a 

estimativa de custos do projeto, sempre levo em consideração as estimativas de 

custos baseadas nos custos do projeto anterior, facilitando o cálculo aproximado do 

projeto atual. 

 

Gráfico 14 – Gestão de custos durante projeto 

 
O gráfico 14 apresenta que 100% dos entrevistados realizam a gestão do custo 

do projeto conforme o andamento de cada atividade.  

Resposta de Eduardo sobre Gestão de custos durante projeto: Sim, gerencio 

os custos com uma planilha e Excel, onde coloco todos os custos previstos no projeto 

com o que está sendo gasto na realidade. Já temos uma planilha padrão do nosso 

departamento para esse controle. 
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5.2.4. Gerenciamento de Recursos Humanos 

 

Gráfico 15 – Planejamento de recursos humanos no projeto 

 

 

Gráfico 16 – Existência do plano de recursos humanos no projeto 

 

O gráfico 15 apresenta que 100% dos entrevistados realizam um planejamento 

de recursos humanos antes do início do projeto, porém o gráfico 16 mostram que 

100% dos entrevistados não oficializam um plano de recursos humanos para o projeto. 

Resposta de Eduardo sobre o Planejamento de recursos humanos no projeto e 

Existência do plano de recursos humanos no projeto: 

Sim, existe um planejamento de recursos humanos para o projeto, porém não 

é de minha responsabilidade realizar essa tarefa. Como somos de um departamento 

corporativo do grupo e trabalhamos diretamente em todas as fabricas do grupo no 

Brasil, a responsabilidade de recursos humanos é da própria planta que recebe o 

projeto. Já sobre a existência do plano de recursos humanos no projeto como não é 

parte do meu trabalho, então desconheço esse plano de recursos humanos. 
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Gráfico 17 – Existência do organograma do projeto 

 

O gráfico 17 apresenta que 100% dos entrevistados afirmam que é elaborado 

um organograma antes do início do projeto. 

Resposta de Eduardo sobre a existência do organograma do projeto: Sim, 

existe um organograma do projeto, porém no início do projeto esse organograma é 

composto somente por departamentos requeridos no projeto. Cada departamento é 

responsável pela escolha da pessoa que irá ser a sua representante no projeto. 

 

5.2.5. Gerenciamento da qualidade 

Gráfico 18 – Lista de requisitos da qualidade 

 

O gráfico 18 apresenta que 100% dos entrevistados afirmam que realizam uma 

lista de todos os requisitos da qualidade antes do início do projeto. 

Resposta de Eduardo sobre a lista de requisitos da qualidade: Sim, todos os 

requisitos da qualidade são listados antes do projeto, isso tanto para o produto como 

para os processos. Sempre atendendo as premissas do projeto. 
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Gráfico 19 – Controle dos requisitos da qualidade 

 
 

Gráfico 20 – Indicadores da qualidade 

 

O gráfico 19 apresenta que 100% dos entrevistados afirmam que realizam o 

controle de todos os requisitos da qualidade antes do início do projeto, porém no 

gráfico 20 mostra que somente 37,5% deles estipulam e utilizam indicadores para 

melhorar esse controle. 

Resposta de Eduardo sobre os Controle dos requisitos da qualidade e 

indicadores de qualidade: Sim, controlo sempre os requisitos de qualidade do projeto 

conforme seu andamento, todas as mudanças de escopo ou de produtos utilizada é 

controlada e substituída na planilha de controle do escopo, juntamente com seu custo, 

facilitando a visualização geral do projeto.  

Também utilizo indicadores de qualidade, mas de maneira geral utilizo em dois 

aspectos, projeto e produto. 

No projeto todas as aquisições já são homologadas pela qualidade, ficando 

somente detalhes de processos de montagem do projeto. Para o produto temos os 

indicadores de qualidade da planta, como qualidade de solda, superfície, segurança 
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entre outros. Esse controle é facilitado com a ajuda da mão de obra e responsabilidade 

de cada departamento participante no projeto. 

 
 

Gráfico 21 – Aceite da qualidade pelo cliente 

 

O gráfico 19 apresenta que 100% dos entrevistados afirmam que realizam um 

termo de aceite da qualidade com o cliente.  

Resposta de Eduardo sobre o aceite da qualidade pelo cliente: Sim, o aceite do 

projeto é feito pelam planta que recebe o projeto, cada departamento é responsável 

por uma parte do aceite ficando o aceite final da gerencia da manufatura após todos 

os aceites dos departamentos anteriores. 
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5.2.6. Gerenciamento de Aquisições 

Gráfico 22 – Plano de gerenciamento de aquisições 

 

O gráfico 22 apresenta que 75% dos entrevistados elaboram um plano um plano 

de aquisições conforme as melhores práticas do gerenciamento de projetos.  

 

Resposta de Eduardo sobre o plano de gerenciamento de aquisições: Sim, 

utilizo o cronograma do projeto com os marcos e tabela e custo para montar um plano 

de aquisições. É relativamente fácil montar um plano de aquisições, somente preciso 

abrir uma requisição no sistema existente no grupo, cujo nome se chama E-Supply, 

colocando o tipo de aquisição que necessito, após essas etapas o departamento de 

compras ira cotar e comprar, detalhe que todos as aquisições são homologadas no 

sistema. 

 

Gráfico 23 – Controle e gerenciamento das aquisições 
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Gráfico 24 – Pesquisa por preço 

 

O gráfico 23 e 24 apresentam que 100% dos entrevistados de alguma maneira, 

controlam, gerenciam e realizam buscas por preços para todas as aquisições do 

projeto.  

Resposta de Eduardo sobre Controle e gerenciamento das aquisições e 

pesquisa por preço: Todas as aquisições são controladas e conferidas desde a 

entrada do processo de compra até o seu destino que é a utilização física da mesma. 

O departamento de compras é responsável por todo esse processo de pesquisa 

por preço. 

 

 

5.2.7. Gerenciamento de Riscos 

Gráfico 25 – Existência do plano de riscos do projeto 
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O gráfico 25 apresenta que 37,5% dos entrevistados elaboram efetivamente um 

plano de riscos conforme as melhores práticas do gerenciamento de projeto.  

Resposta de Eduardo sobre a existência do plano de riscos do projeto: elaboro 

um plano de risco para o projeto, sempre levando em consideração o cronograma e 

custo do projeto. 

 

Gráfico 26 – Controle de riscos do projeto 

 

Gráfico 27 – Ações para eliminar os de riscos do projeto 

 
 

O gráfico 26 e 27 apresentam que 100% dos entrevistados realizam o controle 

dos riscos listados no projeto e realizam ações para eliminar os riscos que podem 

afetar o andamento do projeto.  

Resposta de Eduardo sobre o controle de riscos do projeto e as ações para 

eliminar os de riscos do projeto: Os riscos sempre são controlados conforme o 

andamento das atividades do projeto. Também sempre tomamos as ações 

preventivas para eliminar os riscos do projeto. 
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5.2.8. Gerenciamento de comunicação 

Gráfico 28 – Existência do plano de comunicação 

 

O gráfico 28 apresenta que somente 25% dos entrevistados elaboram um plano 

de comunicações para o projeto conforme as melhores práticas do gerenciamento de 

projetos.  

Resposta de Eduardo sobre existência do plano de comunicação: Não tenho a 

pratica de desenvolver todo um plano de comunicação. 

 
Gráfico 29 – Informações expostas aos interessados no projeto 

 

O gráfico 29 apresenta que 87,5% dos entrevistados deixam expostas ou fazem 

que as informações necessárias do projeto cheguem a todos os interessados no 

projeto.  

Resposta de Eduardo a informações expostas aos interessados no projeto: 

Sempre gerencio a comunicação em duas etapas, reuniões diárias com a equipe do 

projeto e reuniões esporádicas com a alta gerencia. 
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Utilizamos quadros para gerenciamento visual do projeto na sala da equipe de 

projetos e também na área fabril onde o projeto está sendo executado. 

Também me prontifico de marcar reuniões ou feedback conforme solicitação ou 

demanda de informações individualmente ou com a equipe. Isso garante que todas as 

informações estejam dispostas aos interessados no projeto 

 
 
Gráfico 30 – Relatório de desempenho da equipe 

 

O gráfico 30 apresenta que somente 12,5% dos entrevistados realizam e 

emitem um relatório de avaliação da equipe.  

Resposta de Eduardo o relatório de desempenho da equipe: Não, esse relatório 

na maioria das vezes é feito pelo gestor do departamento em que o membro da equipe 

responde hierarquicamente, porém repasso feedback sobre o desempenho do 

membro da equipe para os gerencias os supervisores dos departamentos envolvidos 

no projeto. 
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5.2.9. Gerenciamento de integração 

Gráfico 31 – Controle e divulgação do projeto 

 

O gráfico 31 apresenta que 50% dos entrevistados fazem com que os controles 

do projeto sejam realizados de maneira que todos os interessados no projeto saibam 

dos seus andamentos. 

Resposta de Eduardo o controle e divulgação do projeto: Sim, sempre 

apresento o andamento do controle projeto a todas as pessoas ou departamentos 

envolvidos no projeto, isso ocorre conforme citado acima, em reuniões diárias, 

esporádicas ou em feadback. 

 

 

Gráfico 32 –Integração dos processos e das pessoas do projeto 

  
O gráfico 32 apresenta que 100% dos entrevistados agem como integradores 

dos processos e das pessoas interessadas no projeto.  

Resposta de Eduardo a integração dos processos e das pessoas do projeto: 

Sim, sempre estou buscando a integração da equipe em prol do sucesso do projeto.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Conforme descrito nos capítulos anteriores o trabalho realizado foi em uma 

análise através de uma pesquisa de campo realizada em um projeto de 

implementação de um método para a fabricação de um componente automotivo em 

uma indústria automobilística localizada na região metropolitana de Curitiba. Onde foi 

possível obter uma análise sobre a aplicabilidade das melhores práticas do 

gerenciamento de projetos estabelecidas pelo PMBOK pelos gerentes de projeto que 

trabalham no departamento de implementação de projetos do grupo.  

Todas as áreas do conhecimento estabelecidas no guia PMBOK foram 

analisadas e apresentaram diferentes níveis de maturidade entre os entrevistados, 

quanto ao nível de aplicação e conhecimento de suas ferramentas. 

É possível concluir que 25% dos entrevistados possuem treinamento sobre a 

metodologia e os mesmos aplicam as boas práticas do gerenciamento de projetos 

estabelecidas pelo PMBOK na integra. 

Analisando o gerenciamento de escopo percebesse que os gerentes de 

projetos na sua maioria não oficializam o início do projeto através do termo de abertura 

e nem utilizam a pratica de elaboração da EAP, porém seguem parcialmente as boas 

práticas no gerenciamento de escopo listando os requisitos necessários para atender 

as premissas do projeto e controlando e monitorando o escopo constantemente. 

Já no gerenciamento de tempo pode perceber uma aplicabilidade maior da 

metodologia PMBOK pelos gerentes de projetos, de todas as análises realizadas 

somente cerca de 20% dos gerentes não aplicam as melhores práticas estabelecidas 

no PMBOK, mesmo não conhecendo afundo a metodologia.  

No gerenciamento de custo a análise também foi 100% dos gerentes de 

projetos realizam o gerenciamento de custos, fazendo estimativa de custo, e gestão 

dos custos durante o projeto. 

Já no gerenciamento de reclusos humanos, os gerentes de projetos se isentam 

parcialmente das responsabilidades, já que afirmam que a responsabilidade do 

planejamento de recursos humanos e elaboração do plano de recursos humanos é 

responsabilidade do departamento de RH da fábrica que está recebendo o projeto. 

Porém 37,5% deles dizem que englobam também mão de obra contratada de terceiros 
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para atividades esporádicas e realizam um planejamento de recursos humanos para 

essa necessidade, porém sem um plano de RH. 

No gerenciamento da qualidade é possível observar os gerentes de projetos 

realizam o controle da qualidade através de listas de requisitos e controles dos 

mesmos, porém nem todos praticam a utilização de indicadores durante o 

gerenciamento da qualidade. Outro ponto que fica claro é que já está estabelecido um 

método padrão de aceito de qualidade pelo cliente. 

No gerenciamento de aquisições fica claro que os gerentes de projetos fazem 

a gestão das aquisições, pesquisa por preço e controle das aquisições. Mesmo assim 

não foi comprovado nenhum padrão de plano de gerenciamento de aquisições, ou 

seja, cada gerente utiliza sua maneira de listar as aquisições. Outro fator no 

gerenciamento de aquisições é que todas as aquisições feitas no projeto já estão 

homologadas e certificadas pela empresa e que existe também uma divisão clara de 

responsabilidades nessa área do conhecimento entre os gerentes de projeto que são 

responsáveis por listar e solicitar as aquisições e departamento de compras que é 

responsável pelas aquisições solicitadas. 

No gerenciamento de riscos os gerentes de projetos não costumam montar um 

plano de gerenciamento de riscos, porem 100% responderam que realizam o 

levantamento dos riscos do projeto, controlam e tomam ações para eliminar os 

mesmos. Também não foram constatadas se os riscos não calculados por grau de 

impacto no projeto. 

No gerenciamento de comunicação também não é de costume a elaboração do 

plano de gerenciamento de comunicação, porém quase todos os gerentes de projetos 

relatam que deixam todas as informações necessárias dispostas a todos os 

interessados no projeto. Também não se constatou a realização de um relatório formal 

de avaliação da equipe pelos gerentes de projetos. 

Já no gerenciamento de integração da equipe, se constatou que os gerentes de 

projetos realizam parcialmente as melhores práticas estabelecidas no PMBOK, já que 

todos realizam a integração dos processos e pessoas da equipe, porém apenas uma 

parte deles realizam a divulgação dos controles e andamento do projeto oficialmente 

com os interessados no projeto. 
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6.1. SUGESTÕES  

 

Os resultados de conhecimento e treinamento na metodologia, leva a acreditar 

que os Gerentes de Projeto entrevistados não gerenciam projetos aplicando 

totalmente a metodologia baseada no guia PMBOK, nos próximos estudos é 

recomendado entrevistar outros níveis hierárquicos de Projetos para estabelecer o 

alinhamento da metodologia entre as partes. 

Conforme o baixo nível de aplicação da metodologia pelos gerentes de projetos, 

é recomendável, mapear e classificar e treinar os gerentes de projetos, também 

realizar uma avaliação de todos os tipos de documentos utilizados pelos gerentes de 

projetos para gerenciar os projetos, é necessário padronizar esses documentos 

conforme as melhores práticas do guia PMBOK e treinar os gerentes em suas 

aplicações.  

É recomendado que a metodologia seja ajustada e padronizada as 

necessidades da empresa, permitindo que os gerentes de projetos acompanhem as 

mudanças solicitadas pelo mercado. 
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8. APÊNDICES 

 

8.1. ENTREVISTA COM EDUARDO 

 
Gerenciamento de Escopo 
 

1. O projeto foi oficializado no início por meio de um Termo de 

Abertura do Projeto?  

 
Eduardo: Não, aqui no grupo é um pouco diferente, não existe termo de 

abertura. O início dos projetos é marcado pela aprovação e oficialização da diretoria 

na Alemanha, conforme estudos de mercado e só chegam ao nosso departamento 

quando aprovado. 

 
2. Todos os requisitos do escopo são definidos antes do projeto começar? 

 
Eduardo: Sim, todos os requisitos do escopo são levantados e definidos antes 

do início do projeto. Os requisitos são levantados a partir das premissas que temos 

em mãos, por exemplo: As características do produto do componente que será 

produzido, volume de produção, custo estimado para o projeto, entre outros. 

 
3. É emitido a declaração do escopo do projeto? 

 
Eduardo: Não, os projetos são seguidos e cobrados para atender os as 

premissas do programa. 

 
4. É utilizada EAP (Estrutura Analítica do Projeto) no projeto?  

 
Eduardo: Não é necessário, somente verificamos qual o principal objetivo do 

projeto e depois separamos por segmentos, planejamento, execução. Também 

subdividimos por áreas, como mecânica, elétrica, montagem, Etc... 

 
5. No decorrer do projeto existe monitoramento e controle do escopo do 

projeto? 
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Eduardo: Sim, controlo o escopo através do atingimento do cronograma, tanto 

as premissas do projeto quanto ao tempo e custo gasto em cada atividade. Também 

temos uma planilha geral para imputar dados e acrescentam ou reduzam o custo do 

projeto. Esse controle é apresentado para a diretoria e superiores hierárquicos. 

 
 
 

 

Gerenciamento de Tempo 
 

6. O cronograma do projeto é elaborado? 

 
Eduardo: Sim, é elaborado um cronograma geral para o projeto com os 

principais marcos do projeto e custos previsto. Devido a complexibilidade dos projetos 

na indústria automobilística, também elaboro micro cronogramas para subdividir as 

atividades e melhorar a visualização de cada uma.  

 
 

7. No cronograma do projeto é determinada as durações das atividades? 

 
Eduardo: Sim, é determino datas e durações das atividades antes do início do 

projeto de acordo com as premissas estabelecidas de custo, tempo e prazo, utilizo as 

lições aprendidas em outros projetos anteriores como base, já que a maioria dos 

projetos que trabalho são relativamente semelhantes.  

 
 

8. O cronograma do projeto é atualizado periodicamente? 

 
Eduardo: Sim, costumo atualizar o cronograma geral a cada mês, e também o 

cronograma das micros atividades semanalmente. 

  

Gerenciamento de Custo 
 

9. É feita a estimativa de custos do projeto? 

 
Eduardo: Sim, realizo a estimativa de custos do projeto, sempre levo em 

consideração as estimativas de custos baseadas nos custos do projeto anterior, 

facilitando o calculo aproximado do projeto atual. 
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10. É utilizada a gestão de custos? 

 
Eduardo: Sim, gerencio os custos com uma planilha e Excel, onde coloco todos 

os custos previstos no projeto com o que está sendo gasto na realidade. Já temos 

uma planilha padrão do nosso departamento para esse controle. 

 
Gerenciamento de RH 
 

11. Existe um planejamento dos recursos humanos para o projeto? 

 

Eduardo: Sim, existe um planejamento de recursos humanos para o projeto, 

porém não é de minha responsabilidade realizar essa tarefa. Como somos de um 

departamento corporativo do grupo e trabalhamos diretamente em todas as fabricas 

do grupo no Brasil, a responsabilidade de recursos humanos é da própria planta que 

recebe o projeto.  

 

 

12. Existe um plano de RH? 

 

Eduardo: Não, da minha parte eu desconheço esse plano de recursos 

humanos.  

 

13. Existe organograma do projeto? 

 

Eduardo: Sim, existe um organograma do projeto, porém no inicio do projeto 

esse organograma é composto somente por departamentos requeridos no projeto. 

Cada departamento é responsável pela escolha da pessoa que ira ser a sua 

representante no projeto. 

 
Gerenciamento da Qualidade 

 

14. Os requisitos de qualidade do projeto são listados? 

 
Eduardo: Sim, todos os requisitos da qualidade são listados antes do projeto, 

isso tanto para o produto como para os processos. Sempre atendendo as premissas 

do projeto. 
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15. Os requisitos de qualidade do projeto são controlados? 

 
Eduardo: Sim, controlo sempre a qualidade do projeto conforme seu 

andamento, todas as mudanças de escopo ou de produtos utilizada é controlada e 

substituída na planilha de controle do escopo, juntamente com seu custo, facilitando 

a visualização geral do projeto.  

 

16. Existe indicadores de qualidade para o projeto? 

 
Eduardo: Sim, mas de maneira geral utilizamos em dois aspectos, projeto e 

produto. 

No projeto todas as aquisições já são homologadas pela qualidade, ficando 

somente detalhes de processos de montagem do projeto. Para o produto temos os 

indicadores de qualidade da planta, como qualidade de solda, superfície, segurança 

entre outros. Esse controle é facilitado com a ajuda da mão de obra e responsabilidade 

de cada departamento participante no projeto.  

 

17. Existe aceite da qualidade do projeto pelo cliente? 

 
Eduardo: Sim, o aceite do projeto é feito pelam planta que recebe o projeto, 

cada departamento é responsável por uma parte do aceite ficando o aceite final da 

gerencia da manufatura após todos os aceites dos departamentos anteriores. 

  
 
 
Gerenciamento de Aquisições 
 

18. Existe plano de aquisições do projeto? 

 
Eduardo: Sim, utilizo o cronograma do projeto com os marcos e tabela e custo 

para montar um plano de aquisições. É relativamente fácil montar um plano de 

aquisições, somente preciso abrir uma requisição no sistema existente no grupo, cujo 

nome se chama E-Supply, colocando o tipo de aquisição que necessito, após essas 

etapas o departamento de compras ira cotar e comprar, detalhe que todos as 

aquisições são homologadas no sistema. 
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19. É realizado um controle de aquisições? 

 
Eduardo: Sim, Todas as aquisições são controladas e conferidas desde a 

entrada do processo de compra até o seu destino que é a utilização física da mesma. 

 

  
20. Existe algum tipo pesquisa por peço? 

 
Eduardo: Sim, O departamento de compras é responsável por todo esse 

processo. 

 
Gerenciamento de Risco 
 

21. Existe um plano de ricos? 

 
Eduardo: Sim, elaboro um plano de risco para o projeto, sempre levando em 

consideração o cronograma e custo do projeto.  

 
22. Os riscos são controlados? 

 
Eduardo: Sim, os riscos sempre são controlados conforme o andamento das 

atividades do projeto.  

 
 

23. Existe ações para eliminar os riscos e não comprometer o andamento 

do projeto? 

 
Eduardo: Sim, sempre utilizamos ações preventivas para eliminar os riscos do 

projeto.  

 
 
Gerenciamento de Comunicação 
 

24. Existe um plano de comunicação? 

 
Eduardo: Não, não tenho a pratica de desenvolver todo um plano de 

comunicação. 
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25. As informações necessárias estão dispostas a todos os interessados no 

projeto? 

 
Eduardo: Sim, sempre gerencio a comunicação em duas etapas, reuniões 

diárias com a equipe do projeto e reuniões esporádicas com a alta gerencia. 

Utilizamos quadros para gerenciamento visual do projeto na sala da equipe de 

projetos e também na área fabril onde o projeto está sendo executado. 

Também me prontifico de marcar reuniões ou feedback conforme solicitação ou 

demanda de informações individualmente ou com a equipe. Isso garante que todas as 

informações estejam dispostas aos interessados no projeto. 

 
26. Você emite relatório de desempenho da equipe? 

 
Eduardo: Não, esse relatório na maioria das vezes é feito pelo gestor do 

departamento em que o membro da equipe responde hierarquicamente, porém 

repasso feedback sobre o desempenho do membro da equipe para os gerencias os 

supervisores dos departamentos envolvidos no projeto. 

 
 
Gerenciamento de Integração 
 

27. O controle do projeto é realizado de maneira que todos saibam o 

andamento? 

 
Eduardo: Sim, sempre apresento o andamento do controle projeto a todas as 

pessoas ou departamentos envolvidos no projeto, isso ocorre conforme citado acima, 

em reuniões diárias, esporádicas ou em feadback.  

 
28. Você age como integrador dos processos e das pessoas do projeto? 

 

Eduardo: Sim, sempre estou buscando a integração da equipe em prol do 

sucesso do projeto.  
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Relacionadas a metodologia 
 

A. Você conhece a metodologia baseada no guia PMBOK? 

 
Eduardo: Sim, assim como a maioria das pessoas do departamento em que 

trabalho, eu conheço superficialmente a metodologia. Temos pessoas no setor que 

conhecem afundo a metodologia nos auxiliam em duvidas ou em ideias durante o 

projeto. 

 
B. Você utiliza integralmente a metodologia baseada no guia PMBOK? 

 
Eduardo: Não, como citado anteriormente conheço superficialmente. 

 
C. Você já recebeu algum treinamento da metodologia baseada no guia PMBOK? 

 
Eduardo: Não. 

 
D. Você utiliza algum manual de apoio? 

 

Eduardo: Não tenho o hábito, porém na consultei algumas vezes o PMBOK com 

auxílio de um colega de trabalho.  
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8.2. QUESTIONARIO AOS GERENTES DE PROJETOS 

 
Gerenciamento de Escopo 
 

1. O projeto foi oficializado no início por meio de um Termo de 
Abertura do Projeto?  
 

Sim Não 

  

 
2. Todos os requisitos do escopo são definidos antes do projeto começar? 

 

Sim Não 

  

 
3. É emitido a declaração do escopo do projeto? 

 

Sim Não 

  

 
4. É utilizada EAP (Estrutura Analítica do Projeto) no projeto?  

 

Sim Não 

  

 
5. No decorrer do projeto existe monitoramento e controle do escopo do projeto? 

 

Sim Não 

  

 
Gerenciamento de Tempo 
 

6. O cronograma do projeto é elaborado? 
 

Sim Não 

  

 
7. No cronograma do projeto é determinada as durações das atividades? 

 

Sim Não 

  

 
 

8. O cronograma do projeto é atualizado periodicamente? 
 

Sim Não 
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Gerenciamento de Custo 
 

9. É feita a estimativa de custos do projeto? 
 

Sim Não 

  

 
10. É utilizada a gestão de custos? 

 

Sim Não 

  

 
Gerenciamento de RH 
 

11. Existe um planejamento dos recursos humanos para o projeto? 
 

Sim Não 

  

 
12. Existe um plano de RH? 

 

Sim Não 

  

 
13. Existe orgonograma do projeto? 

 

Sim Não 

  

 
 
Gerenciamento da Qualidade 
 

14. Os requisitos de qualidade do projeto são listados? 
 

Sim Não 

  

 
15. Os requisitos de qualidade do projeto são controlados? 

 

Sim Não 
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16. Existe indicadores de qualidade para o projeto? 
 

Sim Não 

  

 
17. Existe aceite da qualidade do projeto pelo cliente? 

 

Sim Não 

  

 
Gerenciamento de Aquisições 
 

18. Existe plano de aquisições do projeto? 
 

Sim Não 

  

 
19. É realizado um controle de aquisições? 

 

Sim Não 

  

 
20. Existe algum tipo pesquisa por peço? 

  

Sim Não 

  

 
Gerenciamento de Risco 
 

21. Existe um plano de ricos? 
 

Sim Não 

  

 
22. Os riscos são controlados? 

 

Sim Não 
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23. Existe ações para eliminar os riscos e não comprometer o andamento do 

projeto? 
 

Sim Não 

  

 
Gerenciamento de Comunicação 
 

24. Existe um plano de comunicação? 
 

Sim Não 

  

 
25. As informações necessárias estão dispostas a todos os interessados no 

projeto? 
 

Sim Não 

  

 
26. Você emite relatório de desempenho da equipe? 

 

Sim Não 

  

 
Gerenciamento de Integração 
 

27. O controle do projeto é realizado de maneira que todos saibam o andamento? 
 

Sim Não 

  

 
28. Você age como integrador dos processos e das pessoas do projeto? 

 

Sim Não 

  

 
A. Você conhece a metodologia baseada no guia PMBOK? 

 
 

B. Você utiliza integralmente a metodologia baseada no guia PMBOK? 
 
 

C. Você já recebeu algum treinamento da metodologia baseada no guia PMBOK? 
 
 

D. Você utiliza algum manual de apoio? 


