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RESUMO 

Fusões e aquisições entre empresas são práticas constantes no mercado atual, tendo como 

objetivos desde a lucratividade até apenas a consolidação no mercado. Trabalhando em um 

estudo de caso de aquisição entre duas empresas de ramos diferenciados na prestação de 

serviço, partindo das boas práticas do gerenciamento de projetos instruídas pelo Project 

Management Institute (PMI), será abordado o pós aquisição e seus problemas inerentes, 

apresentando os conceitos em foco de gerenciamento de comunicação, stakeholders, 

aquisições e gestão de mudanças, ressaltando após análise a importância da utilização de boas 

práticas em gerenciamento de projetos. 

Palavras Chave: aquisições, comunicação, stakeholders, mudança, boas práticas. 

    



 

 

ABSTRACT  

Mergers and acquisitions between companies are listed in the current market practices, having 

as objectives since profitability to the consolidation in the market. One study of acquisition 

between two companies of different branches in the provision of service, starting from the 

best practices of project management instructed by the Project Management Institute (PMI), 

will approach the post-acquisition and its inherent problems, presenting the concepts in focus 

communication management, stakeholders, acquisitions and management changes. After its 

analysis, will be highlighted the importance of using good project management practices 

Key Words: acquisitions, communication, stakeholders, change, good practice. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

             O atual cenário global no mundo dos negócios, que é extremamente competitivo e 

sagaz, vem se desenvolvendo e recriando dia a dia, cenários e situações onde o concorrente 

mais próximo não pode ser tratado apenas como uma ameaça ou isolado de suas 

preocupações, por maior que seja a competitividade entre duas empresas ou o nicho de 

mercado em que elas disputam e nem mesmo se existirem diferenças entre as duas gestões no 

quesito gerencial ou cultural, pois o mercado é volátil, se tornando cada dia mais uma 

caixinha de surpresa. 

   Fusões e aquisições (F&A’s) entre empresas, com portfólio de produtos e/ou serviços 

similares ou até mesmo concorrentes, vem se tornando cada vez mais comuns, vistos como 

solução para sobrevivência visando maiores lucros, aumento da competitividade, eliminação 

de concorrentes, dentre muitos outros fatores, são motivações que movem as empresas a 

implementarem essas estratégias nos diversos setores, desde bens de consumo e tecnologia de 

informação até em empresas de montagem industrial e de tecnologia,   nesse mercado 

competitivo. Segundo Cano (2002, p. 151) 

[...]os processos de F&A’s são inerentes à concorrência capitalista. 

Acumulação de capital, inovações, ganhos de produtividade e acirramento da 

competição, levando a pressões pela eliminação de concorrentes ou pela 

abertura de novos mercados, são processos que marcaram a história do 

capitalismo desde o seu início. Tais fatores foram potencializados pelo 

surgimento do capital financeiro monopolista organizado na forma de 

sociedade anônima, pelo aumento da intervenção estatal na economia e pelo 

desenvolvimento do mercado bancário de capitais, o que impulsionou as 

F&A’s. 

Porém, muitas dessas fusões e aquisições não são realizadas com sucesso, levando em 

diversos casos a dissolução ou até mesmo a falência. Segundo Napier (1989), “cerca de 30% 

das F&A’s acabam em fracassos, e mais de 50% não alcançam completamente os objetivos 

pretendidos, sendo consideradas como insucessos”, e ainda segundo Barros et alli (2003, p. 

44), “a taxa de insucesso das aquisições no mundo é muito alta” A aplicação das boas 

práticas, ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos se consolida cada vez mais 
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como um fator primordial para otimização dessa interface entre as empresas reduzindo 

significativamente fatores e incertezas que poderiam trazer o insucesso para o projeto. 

 Portanto o objetivo geral desse trabalho é evidenciar as falhas decorrentes desse 

processo de aquisição e implantar metodologia e diretrizes para sanar ou reduzir 

consideravelmente o impacto causado pelas mesmas a partir de um estudo de caso realizado 

após a aquisição de uma empresa de tecnologia por uma empresa de manutenção e montagem 

industrial do setor metalmecânico, com foco em indústria de papel e celulose. O presente 

trabalho de conclusão do curso tem como foco as áreas de conhecimento (aquisições, 

comunicação, stakeholder e gestão de mudanças).   
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2. MUNDO DAS AQUISIÇÕES 

 

 Com o a finalidade de apresentar um breve relato sobre o mundo das aquisições, o 

presente capítulo tem como itens pertinentes ao assunto, um desmembramento sobre o 

histórico das aquisições, a diferença entre F&A’s, os tipos de aquisições e o gerenciamento 

das aquisições conforme o Project Management Institute (PMI). 

Desde os primeiros passos na Revolução Industrial no século XVIII até os dias 

contemporâneos, a economia global tem se modernizado, muito em função da globalização, 

que proporciona um contato direto entre empresas e países de todo o planeta, interagindo e 

disputando cada fatia do mercado, cada vez mais competitivo.  

 No Brasil esse processo ainda engatilha, pois, o país ficou estagnado em relação a esse 

conceito devido a política interna após a primeira guerra mundial, enquanto os países de 

primeiro de primeiro mundo já se desenvolviam quanto as F&A’s. Entre as décadas de 1950 e 

1980, com o objetivo de construir uma potência mundial autossuficiente, a economia 

brasileira baseou-se em princípios nacionalistas, propósitos protecionistas, reservas de 

mercado, estatização e concessão de incentivos para a expansão do setor produtivo privado, 

fato este que postergou os ciclos de F&A (ROSSETTI ,2001). 

 Contudo, após esse período e a abertura para o mercado internacional, é evidenciado 

dia após dia que essas interações vêm se tornando cada vez mais em parcerias, fusões e 

aquisições, e com objetivos e necessidades distintas. De acordo com Rossetti (2001), “há três 

dominantes que correspondem a mais de 50% do total. São eles: a) ganhos de market share 

(participação no mercado); b) maior amplitude geográfica de atuação; c) crescimento, com 

ampliação de escalas operacionais”. Já a autora Barros et alli (2003) nos leva a dois conceitos 

referentes a F&A’s: “maximização do valor da empresa, por meio de sinergias, economias de 

escala e/ou transferências de conhecimento; e motivações do corpo diretivo, baseadas no 

aumento do market share, no prestígio da direção e na redução do nível de incerteza”.  

 Essas motivações são inerentes a todos os ramos da indústria, comércio e serviço, 

porém devem ter um propósito bem definido, uma estratégia bem traçada, um time treinado 

capaz de gerenciar e atender as expectativas dos stakeholders, afim de que a resposta alcance 

o parâmetro traçado, ou o valor agregado seja igual ou superior as limitações do projeto. Para 



13 

 

Barney (1988) e Chatterjee (1986 e 1992), “as F&A’s criam valor para o acionista somente 

quando as empresas conseguem duplicar as sinergias e o fluxo de caixa resultante da 

expectativa da união das empresas”. 

 

2.1.  HISTÓRICO RECENTE DAS AQUISIÇÕES ENTRE EMPRESAS NO 

BRASIL  

O Brasil obteve em 2014 o maior número de F&A´s da história do país, conforme 

pesquisa realizada pela consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC) o país registrou 879 

transações durante o período de janeiro a dezembro de 2014, número esse 8,25% superior em 

relação as 812 operações registrados no ano de 2013. 

 Mesmo em um pós crise econômica, ocorrida em 2008, o Brasil vem em uma crescente 

nessa modalidade de negócio significativa, conforme tabela 1 abaixo: 

 

  TABELA 1- CRESCIMENTO MERCADO DE F&A’s NO BRASIL, FONTE: PwC 

Ainda segundo a PwC, o valor de transações que foram anunciadas em 2014 soma 

valor que ultrapassam a casa dos R$108 milhões bilhões, somente no mercado brasileiro. 

Segue abaixo tabela 2 com a lista das maiores transações em 2014 de F&A´s no Brasil que 

tiveram seus valores divulgados: 

 

395

337

415
389

573

722

645 644

799
752 771

812

879

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jan-Dez
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COMPRADOR TARGET U$$ Bi 

TELEFONICA BRASIL 

GLOBAL VILLAGE 

TELECOM – GVT 9,7 

ALTICE SA  

ATIVOS DA PT PORTUGAL 

SPGS SA  9 

PORTUGAL TELECOM 

SGPS OI SA  5,9 

BANCO SANTANDER 

SA  

BANCO SANTANDER 

BRASIL SA  5,7 

OGPar OGPar 5,6 

ONEX CORP GRUPO SIG COMBIBLOC AG 4,6 

ALUPAR 

INVESTIMENTO SA 

ENIXE ENERGIAS E 

PARTICIPAÇÕES 

USINA PAULISTA 

LAVRINHA DE ENERGIA SA  4,6 

ALUPAR 

INVESTIMENTO SA 

ENIXE ENERGIAS E 

PARTICIPAÇÕES 

USINA PAULISTA QUELUZ 

DE ENERGIA SA  3,8 

CHINA NATIONAL 

PETROLEUM 

CORPORATION 

(CNPC) 

PETROBRAS ENERGIA PERU 

SA (PEP) 2,6 

BANCO BTG 

PACTUAL 

ASSICURAZIONI GENERALI 

SpA 1,8 

TABELA 2- MAIORES TRANSAÇÕES DE F&A’s NO BRASIL EM 2014,  

FONTE: KPMG 

Parte desse crescimento gradativo de F&A’s no Brasil é estimulado pelos grandes 

eventos ocorrendo no país, como a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016, sendo 

enxergado como excelente oportunidade de mercado para investidores estrangeiros, 
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principalmente nos setores Hoteleiros e Restaurantes. Porém enquanto os números de 

operações com mercado internacional vêm aumentando exponencialmente, o ano de 2014 

registrou o pior número de operações com apenas empresas de capital brasileiro realizadas no 

último quinquênio (CONSULTORIA KPMG,2014). 

2.2. DIFERENÇA ENTRE FUSÃO E AQUISIÇÃO 

As operações de fusão, que são estritamente societárias, ocorrem quando duas empresas 

com um objetivo estratégico definido ou por uma oportunidade de mercado, unem seus 

patrimônios criando uma terceira empresa, deixando de existir as primeiras individualmente 

nos moldes em que eram concebidas. A realização da operação é feita por meio de troca de 

ações, onde o valor das empresas A e B são calculados em relação a nova empresa C criada, e 

assim proporcionalmente as ações são distribuídas entre os mesmos. 

Já nas aquisições empresas de maior porte adquirem o patrimônio de empresas de 

menor porte em sua totalidade ou parcialmente. Essa operação é realizada quando a empresa 

compradora paga o valor acordado com os stakeholders, acionistas ou controladores da 

empresa alvo, passando assim a serem novos proprietários desses ativos, deixando assim de 

existir em sua individualidade a empresa alvo. 

2.3. TIPOS DE AQUISIÇÕES 

  Na literatura, podemos identificar 05 modalidades de F&A’s, que distinguem desde o a 

finalidade da operação, bem como será a interação entre as empresas. Segundo Sayão (2005), 

as cinco modalidades de F&A são: a) horizontal: ocorre entre duas empresas que pertencem a 

um mesmo ramo de atividade e geralmente concorrem entre si. Já ara Chandler apud Sayão 

(2005, p.25), é quando uma empresa adquire outras de mesmos processos, produtos e 

mercados, visando a um aumento da produtividade e da capacidade organizacional, por meio 

de economias de escala e escopo; b) vertical: Slack, Chambers e Johnston (2002) a definem 

como o grau e a extensão de propriedade que uma organização tem da cadeia produtiva da 

qual faz parte. Numa mesma cadeia, a organização pode expandir-se para o lado do 

fornecimento da rede e/ou para o lado dos clientes. Se administradas coerentemente, podem 

proporcionar melhorias de qualidade, agilidade, confiabilidade, flexibilidade e custos; c) 

conglomerado ou cosseguro: ocorre quando empresas de ramos diferentes unem-se para 

aproveitar oportunidades, diversificar e reduzir riscos; d) Expansão geográfica: situação em 
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que uma empresa adquire unidades de produção em lugares distantes, principalmente no 

exterior, a fim de aproximar-se dos novos mercados ou das fontes de matéria-prima; espera-se 

reduzir custos de transporte, distribuição e aprovisionamento; e) Congênere ou concêntrica: 

de acordo com Weston & Brigham apud Sayão (2005, p.26), trata-se do relacionamento entre 

empresas do mesmo setor, porém proprietárias de linhas de negócios diferentes, não existindo 

prévia relação entre elas, ou seja, relação de cliente e/ou fornecedor. 

Historicamente, conforme relatórios divulgados pela PwC, os maiores números de 

F&A’s realizadas no Brasil são as do tipo aquisições majoritárias, onde a empresa de maior 

capital assume a empresa adquirida, representando mais de 50% das operações realizadas 

anualmente. 

 Existem ainda outras definições sobre os tipos de F&A’s, conceitos traçados por outras 

fontes de pensamento, como a gestão do processo, a execução, conforme a ECR Consultoria, 

as operações podem ser dadas de maneira amigável, onde Os executivos da sociedade alvo 

ajudam o adquirente no processo de diligência prévia, de forma a verificar que a operação é 

benéfica para ambas, ou de forma hostil, na qual a adquirente procede à compra no mercado 

aberto da maioria do capital de uma empresa alvo, contra a vontade do Conselho de 

Administração dessa sociedade.  

 Levando-se em conta ainda esses detalhes podemos relacionar duas formas de 

execução das aquisições, conforme ECR Consultoria: a) A adquirente compra a maioria das 

ações e, portanto, a maioria do capital de controle da empresa alvo. O domínio efetivo de uma 

empresa traduz-se no controle dos seus ativos. Como a empresa é adquirida intacta, este tipo 

de transação inclui todo o passivo assumido pela adquirida no passado e todos os riscos que 

esta enfrenta no seu ambiente comercial. b) A adquirente compra os ativos líquidos da 

sociedade, em vez de suas ações. O capital recebido pela adquirida é pago aos seus acionistas 

através de um dividendo extraordinário ou por liquidação. Este tipo de transação deixa a 

empresa adquirida como uma concha vazia se o adquirente comprar todos os seus ativos. 

Exemplo: Itaú comprou o BankBoston e transformou as agências do adquirido em Itaú 

Personnalite. 

Independentemente do tipo de F&A’s, todas são avaliadas quanto a motivação e ao 

impacto que causarão no mercado, não podendo diminuir a concorrência devido ao novo 

poder de barganha da empresa formada após a operação, consequentemente abrindo as portar 
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para motivação de aumento de preços e queda na qualidade de produtos, lesando assim os 

consumidores. Por essa razão há essa análise quanto a validade da operação, sendo auditada 

pela Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE), pelo Ministério da Fazenda, e 

depois pela Secretaria do Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça. Após a 

aprovação dos mesmos, é emitido relatório e repassado ao Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE), que dá o veredito final, podendo aprovar ou não a operação, com ou sem 

restrições. 
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3. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Embora seja relativamente recente, o conceito de gerenciamento de projetos vem sendo 

utilizado e desenvolvido desde o lançamento do satélite Sputnik pela União Soviética, no 

auge da Guerra Fria. O evento que veio a surpreender os Estados Unidos, foi o ponto de 

partida para desenvolvimento de um novo programa com novas técnicas e ferramentas para 

acelerar projetos militares. Simultaneamente, em 1954, Drucker popularizou entre grandes 

corporações o gerenciamento por objetivos, o qual influenciou consideravelmente na 

formulação da teoria de gerenciamento de projetos. 

Segundo SÉLLOS (2003) “Gerenciamento de Projetos é a aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas ás atividades do projeto a fim de satisfazer seus requisitos 

e alcançar as necessidades dos participantes/ envolvidos/ interessados no projeto”. Conforme 

o PMI, pode ser descrito como: 

 

“Aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas ás atividades do 

projeto afim de atender as suas demandas, sendo realizado por meio da integração dos 

seguintes processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e 

encerramento”. 

 

Esses 05 processos de gerenciamento de projetos estabelecem ciclos de planejamento, 

execução e controle que podem ser repetidos diversas vezes ao longo de um projeto. 

Sinteticamente os 05 grupos são definidos como: 

-Iniciação: Processo que formaliza a existência do projeto para a organização, define 

seus objetivos e seu escopo inicial, nomeia o gerente de projeto e autoriza a mobilização de 

recursos da organização para sua realização; 

-Planejamento: Processo que determinara, com um melhor grau de precisão, o que deve 

ser feito, por meio da declaração de escopo, e como deve ser feito, por meio de um plano de 

gerenciamento de projeto. Essas definições são registradas em uma linha de base, que é um 

plano contra o qual os resultados serão conferidos; 

-Execução: Produção das entregas do projeto por meio da integração de pessoas, 

organizações e recursos materiais; 
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-Monitoramento e controle: Conferência dos resultados da execução com a linha de base 

definida no planejamento. No caso de desvios, ações corretivas devem ser tomadas; 

-Encerramento: Processo que formaliza o encerramento do projeto, o aceite dos 

resultados obtidos, o encerramento oficial de contratos e desmobilização da equipe; 

Cada grupo de processo, é composto de processos das 10 áreas de gerenciamento de 

projetos, conforme a 5ª edição do PMBOK, que são: Escopo, Tempo, Pessoas, Comunicação, 

Stakeholders, Aquisições, Qualidade, Custos, Riscos e Integração, tendo ainda a área de 

Gestão de Mudanças como área intrínseca em todas as áreas de conhecimento e sendo tratada 

como uma possível nova área da 6ª edição do PMBOK. Conforme foco do atual trabalho, 

serão melhores detalhados nos tópicos abaixo as áreas de aquisições, comunicação, 

stakeholders e gestão de mudanças. 

 

FIGURA 1- PROCESSOS PMBOK 5ª EDIÇÃO 
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3.1. GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES EM PROJETOS 

Segundo o Project Management Book of Knowledge (PMBOK®) o gerenciamento de 

aquisições “Inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou 

resultados externos à equipe do projeto” e ainda tem como finalidade “Otimizar as aquisições 

a fim de atingir os objetivos traçados e entregar os produtos / serviços determinados no 

escopo do projeto. Reduzir o risco da aquisição e transformá‐la em contribuição para o 

resultado do projeto”. 

No contexto de gerenciamento de projetos, os contratos firmados são instrumentos que 

permitem concretizar um acordo entre cliente e fornecedor, com o objetivo de propiciar a 

construção e manutenção de relações comerciais sólidas e equilibradas entre cliente e 

fornecedor, de forma que os projetos possam ser finalizados a contento, alcançando os 

resultados empresariais desejados, que podem ser: Econômico-financeiro; mercado/imagem; 

capital humano; organização/tecnologia e desenvolvimento sócio econômico, sendo que o 

primeira característica para sobrevivência da empresa e as restantes para desenvolvimento da 

mesma. 

Os processos para gerenciamento de aquisições em projetos, segundo o PMBOK, Edi. 5, 

(2013), são: planejar as aquisições, conduzir as aquisições, controlar as aquisições e encerrar 

as aquisições. 

No plano de gerenciamento de aquisições são definidas as necessidades do projeto, 

especificação do produto ou serviço a ser adquirido, a forma de contratação, o 

reconhecimento do mercado, as diretrizes para tomada de decisões, o ambiente jurídico em 

que a contratação está sendo desenvolvida de forma a diminuir os riscos legais de 

reinvindicações, a criticidade de cada item, quem e como gerenciará e quais documentações a 

serem controladas e critérios e avaliação dos fornecedores. 

 

FIGURA 02- FLUXO DE PROCESSO AQUISIÇÕES 5ª EDIÇÃO PMBOOK 
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3.2. GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO EM PROJETOS 

A capacidade de comunicação vem se consolidando cada vez mais como principal 

habilidade em um gerente de projetos, representando 90% de seu trabalho (PMBOK, Edi. 

5,2013). Na realidade em que vivemos hoje onde a comunicação que ao mesmo tempo 

encurta a distância entre dois canais que precisam se comunicar, ela também dificulta e torna 

complexa o processo de comunicação, devido ao não gerenciamento de maneira efetiva, com 

isso o Gerenciamento de comunicação necessita de uma atenção ainda maior. 

Segundo o (PMBOK, Edi. 5,2013), “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”, que através do seu plano de gerenciamento de comunicações 

descreve como as comunicações deverão ser planejadas, estruturadas e monitoradas. 

Requisitos para elaboração desse plano são comuns aos stakeholders e essenciais para 

um plano de comunicação ser elaborado de forma correta, tais como qual tipo de informação; 

idioma da comunicação; nível de detalhe da informação; frequência da distribuição da 

informação; pessoa responsável por repassar a informação; grupos que receberão a 

informação; recursos alocados. Vale ressaltar ainda que uma metodologia bem definida, 

diretrizes estipuladas, ferramentas para análise de requisito (ex: organograma) e tecnologias 

disponíveis para comunicação são fatores indispensáveis para o sucesso nas comunicações. 

Segundo o Guia PMBOK® 5ª Edição hoje temos 3 processos pertinentes a área de 

comunicação que são: Planejar o Gerenciamento das Comunicações, Gerenciar as 

Comunicações e Controlar as Comunicações dispostas nas fases de Planejamento, Execução, 

Monitoramento e Controle, diferente da 4ª edição onde o gerenciamento dos stakeholders ou 

interessados era parte integrante.  
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FIGURA 03- FLUXO DE COMUNICAÇÃO PMBOK 5ª EDIÇÃO 

 

3.3. DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO 

Culturas, conceitos, orientação política, língua, personalidades, grupos amplamente 

diversificados e que trazem armadilhas para que gerentes interajam e reconheçam a 

característica de cada um e estabeleça pontos fortes e fracos, linha de pensamento e 

habilidades necessárias para conduzir a comunicação.  

Existem várias barreiras que podem comprometer o processo de comunicação, essas 

barreiras são definidas por CHAVES (2014) como “elementos que interferem e distorcem o 

processo de comunicação, dificultando ou impedindo o correto entendimento entre emissor e 

receptor. ”. Entre elas listamos as seguintes: 

a) Barreiras no emissor, que pode se utilizar de linguagem e símbolos inadequados; 

características pessoas como timidez e impaciência; tom de voz inadequado; 

momento impróprio para transmitir a mensagem; supor que o receptor tenha 

domínio do assunto. E ainda comuns tanto no receptor quanto no emissor o pouco 
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tempo disponível para comunicação, pouco interesse na mensagem e diferença de 

hierarquia ou nível cultural 

b) Barreiras do receptor que pode estar desatento ou impaciente; pré-conceito ou 

tendencioso a julgamento; Pré-conclusão sobre o decorrer do assunto; resistência 

em aceitar a mensagem; 

c) Barreiras no ambiente como canal inadequado e distrações ou poluições sonoras ou 

visuais; 

d) Barreiras de conhecimento do receptor ou do emissor, onde algum dos envolvidos 

não tem conhecimento suficiente do assunto a ser tratado, ou da tecnologia a ser 

utilizada para transmissão da informação. 

e) Barreiras comportamentais incluindo desconfiança entre os envolvidos, omissão de 

informações intencional, desinteresse proposital, dificuldade de concentração; 

atitudes hostis e preconceituosas instantâneas ou programadas; 

f) Barreiras organizacionais em empresas com estruturas inflexíveis, burocracia 

excessiva; cultura organizacional; protecionismo; procedimentos e equipamentos 

ultrapassados e inacessíveis assim como de baixa qualidade; e o excesso de regras 

de padrões. 

Essas barreiras são específicas a cada ambiente organizacional e devem ser tratadas 

em sua individualidade, aplicando-se as ferramentas de gerenciamento de 

comunicação, que descreveremos no próximo capítulo, necessárias para 

desenvolvimento para todo o tipo de empreendimento. Portanto fator chave crucial 

para uma iniciação perfeita do gerenciamento de comunicações será identificar as 

características de seu projeto, compreender todos os requisitos do mesmo, enxergar 

cenários indesejados, expectativa dos stakeholders, podendo assim aumentar a 

probabilidade de fracasso ou insucesso, em caso de negativa; 

 

3.4. GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS EM PROJETOS 

Projetos provocam mudanças que impactam em pessoas, grupos ou organizações, 

deslocando-os de sua zona de conforto para um estado de mudança, sendo necessário 

administrar todos seus interesses. Nesse contexto é inserido o gerenciamento dos 

stakeholders, que são definidos como “indivíduo, grupo ou organização, que possa afetar, ser 
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afetado ou sentir-se afetado por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto” (PMBOK, 

Ed.5, 2013). 

O gerenciamento dos mesmos vem desde a 1ª edição do PMBOK, em 1996, porém de 

forma superficial, não sendo tratados pontos como a expectativa dos stakeholders e nem seu 

comportamento e estando inserida no gerenciamento de comunicação, até a 4ª edição, em 

2009, onde os processos de identificação ficam detalhados de forma mais concreta. Porém a 

área de comunicação ficou “inchada e ambígua” por terem temas similares entre comunicação 

e stakeholders, sendo separados as duas áreas na nova edição do PMOK, a 5ª em 2013. 

Quatro grupos de processo compõe a área: iniciação, planejamento, execução e controle, 

dentre os quais temos as seguintes atividades: 

• Identificação dos stakeholders: Identificar pessoas, grupos ou organizações que 

podem impactar ou ser impactados por uma decisão, atividade ou resultado do 

projeto. Deve ser realizada a análise das informações sobre seus interesses, 

envolvimentos com o projeto, influências e poder para potenciais impactos no 

sucesso do projeto. Os interessados são classificados e elaborada estratégia de 

abordagem com o mesmo. 

• Planejamento do gerenciamento: Desenvolvimento de plano de ações adequado 

para um efetivo envolvimento e comprometimento dos stakeholders ao longo do 

projeto, baseado na análise do processo de identificação dos mesmos. 

Ferramentas como avaliação de importância, estágio de comprometimento 

(entendimento, interesse, tentativa, adoção), parecer de 

profissionais/consultores/especialistas são algumas das técnicas utilizadas para 

conclusão do plano, que gerará as necessidades de comunicação, sistema de 

monitoramento e controle dos stakeholders e método para atualização do plano. 

• Gerenciamento dos stakeholders: Execução do plano, comunicação e interação 

com os stakeholders, solucionando as questões à medida que ocorrerem, obtendo 

o envolvimento dos mesmos ao longo do projeto. 

• Controle do Gerenciamento: Monitorar os relacionamentos dos stakeholders do 

projeto, ajustando as estratégias e planos com a mudança do envolvimento dos 

mesmos. Através do feedback dos stakeholders, são analisadas a efetividade do 

gerenciamento do comprometimento dos mesmos e proposto ações de correção, 

se necessário. 
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O gerenciamento de stakeholders é um processo cíclico, onde o plano é utilizado até 

alcance do nível de envolvimento, definido conforme figura abaixo: 

 

FIGURA 4- CICLO GERENCIAMENTO DE STAKEHOLDERS 

 

3.5. GESTÃO DAS MUDANÇAS 

Parte integrante de todo o projeto, o gerenciamento de mudanças vem se tornando peça 

chave em diversas organizações e também no gerenciamento de projetos. As mudanças 

traçadas pela alta direção impactam diretamente nas equipes de projeto, que tem que se 

adaptar as novas condições/normas/regras, que podem se tornar empecilhos para o sucesso 

dos projetos, caso não sejam gerenciadas essas mudanças. Conforme (Barros et alli2003, p. 

49): 

 

[...]”Questões como cultura organizacional diferente entre empresas, 

clientes e fornecedores, devem ser analisadas para garantirem melhor 

comunicação entre os mesmos. Porém em alguns casos “a empresa 

compradora impõe sua cultura e, em alguns casos, tenta capturar 

alguns traços da empresa comprada” 
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Considerando cenários adversos como esses e problemas com mudanças, o acadêmico 

John Kotter, propôs os seguintes 8 passos para promover e liderar a transformação dentro das 

empresas: 

• 1° e 2° Passo: Senso de Urgência e Aliança Administrativa 

• 3° e 4° Passo: Visão de Mudança. 

• 5° e 6° Passo: Capacitação de Pessoas e Barreiras 

• 7° e 8 ° Passo: Resistência e articulação das conexões a cultura organizacional 

1º Passo - Crie um senso de urgência 

Deixar claro o que motivou a necessidade de liderança e fazer com que todos os 

colaboradores percebam a importância de agir imediatamente, permitindo assim que a 

empresa conte com a cooperação necessária de cada um para melhor condução da mudança. 

Sendo assim, criar este senso de urgência permite que a empresa conte com a cooperação. 

2º Passo - Crie a aliança administrativa 

É necessário unir um grupo com poder suficiente para apoiar a mudança, para que os 

mesmos possam ser líderes dessa mudança dentro da empresa. Os colaboradores-chave que 

farão parte desse grupo precisam sem trabalhados para abraçarem a causa, fazendo com que 

exponham suas opiniões e que todo o grupo compartilhe dessas ideias 

3º Passo - Desenvolver uma visão de mudança 

A organização definir e expor como será o cenário futuro da mesma, e qual é a 

diferença com o passado, possibilitando que os colaboradores tenham claramente pontos para 

comparação e visão de mudança, com dados que as direcione nas decisões e caminho certo a 

ser percorrido. 

Porém essa visão deve ser estrategicamente viável, analisando a realidade atual da 

empresa e as metas estabelecidas, garantindo que a mesma traga vantagens para todos 

interessados e sejam fáceis de ser explicadas rapidamente. 
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4º Passo - Comunicar a visão 

Para que tenha maior suporte interno e externo, é necessário garantir que o máximo de 

colaboradores possível compreenda e aceite a visão de mudança, seja por e-mails, reuniões, 

apresentações ou qualquer tipo de comunicação disponível na organização, desde que sejam 

repassadas de forma simples e clara, se tornando interessante e cativante para o receptor da 

mensagem. Além disso, os líderes responsáveis pela condução da mudança devem ser 

exemplos vivos dessa nova visão, através de suas atitudes. 

5º Passo - Capacitação de Pessoas e Barreiras 

Eliminar possíveis barreiras, liberando os colaboradores para fazerem seu melhor 

trabalho. Tais barreiras podem ser estruturas organizacionais em desacordo com a nova visão 

ou supervisão problemática com hábitos que inibem a mudança, impossibilitando a 

capacitação de pessoas. Nesses casos devem haver diálogos com essas lideranças afim de um 

realinhamento com a visão da empresa. 

6º Passo: Gerando vitórias a curto prazo 

• Plano de melhoria de desempenho visível 

• Criar as melhorias 

• Reconhecer e premiar os funcionários envolvidos com as melhorias 

Kotter aconselha a criação de reconhecimento e mérito, sendo que planos são 

programados a longo prazo, porém os objetivos alcançados a curto prazo devem ser 

valorizados. Essa valorização fornece provas concretas de que o sacrifício que os 

colaboradores estão fazendo dá resultado, aumentando o sentido de urgência e o otimismo de 

quem fez o esforço, através desse feedback positivo.  

Esses reconhecimentos a curto prazo também oferecem informações importantes para a 

alta administração avaliar o nível de aceitação e status da mudança. 

7° Passo: Não desanime 

Mesmo com alta resistência nos bastidores, o líder da mudança deverá ser persistente, 

comemorando cada vitória com os colaboradores, mesmo sendo na fase inicial. Essa 
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credibilidade alcançada aos poucos desenvolverá novos líderes que o apoiarão em novos 

projetos de apoio a mudança estratégica da visão. Essas novas práticas serão enraizadas na 

cultura da organização, porém se houver retrocesso em alguma das fases por desânimo da 

liderança, a credibilidade poderá nunca mais ser alcançada. Se torna ponto de bastante 

atenção. 

8° Passo: Projete a mudança 

Conexões entre os novos comportamentos e o sucesso organizacional devem ser traçados, 

criando planos de desenvolvimento da liderança e seus sucessores, ancorando ainda mais as 

novas oportunidades na cultura. Nesse processo devem ser considerados algumas variáveis:  

• Mudança cultural vem por último, não no começo. 

• Você deve estar apto a provar que o novo caminho é superior ao velho. 

• O sucesso deve ser visível e bem comunicado. 

• Você vai perder algumas pessoas no processo. 

• É necessário reforçar novas normas e valores, com incentivos e recompensas - 

incluindo promoções. 

• Reforce a cultura de cada novo colaborador. 

Em gerenciamento de projetos a mudança deve ser planejada, controlada e utilizada 

como lições aprendidas em futuros projetos. As mesmas influenciam em todas as áreas de 

conhecimento e fazem parte do plano de gerenciamento de projeto, onde são definidos os 

tipos de mudança que poderão ser solicitados, quem solicitará, quem irá aprovar a mudança e 

como será o fluxo para análise e prosseguimento da mudança.  
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FIGURA 5 – FLUXO GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS 
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4. METODOLOGIA 

O projeto de implantar boas práticas de gerenciamento de projetos na aquisição da 

empresa Beta pela empresa Alfa é motivado pelas diversas divergências e falhas identificadas 

no decorrer da transação, muitas delas pela falta de aplicação das ferramentas de 

gerenciamento de projetos, especificamente nesse trabalho as ferramentas de gestão de 

comunicação, gestão de aquisições, gestão de stakeholders e gestão de mudanças. 

A partir de conhecimentos adquiridos de literaturas e no mercado, e também através de 

estudo de caso abaixo, pretende-se explicitar uma pesquisa exploratória de forma qualitativa, 

ou seja, procurará seguir plano previamente estabelecido (baseado em hipóteses claramente 

indicadas e variáveis que são objetos de definição operacional). Além disso, essa pesquisa não 

busca enumerar eventos ou analisar estatisticamente cada um deles em particular ou em sua 

totalidade. Segundo Yin (2005), um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga 

um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto de vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

 

4.1. TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

Para tal estudo, foram realizadas várias reuniões entre as equipes comerciais das duas 

empresas, por serem setores estratégicos que tinham acesso a informações desde a parte 

financeira até administração de obras e serviços, levantando-se e registrando informações 

necessárias. Foram coletadas informações no dia a dia também, em conversas informais com 

diretores e acompanhamento de processos de negociações de obras.  

Devido ao alto grau de incertezas decorrente do número de informações que neste caso 

foi elevado, o esforço para realização desse trabalho e a dedicação para análise e compilação 

dos dados é maior e exige um cuidado extra. 

A coleta de dados aconteceu em 03 etapas: a primeira e não menos importante etapa das 

três, foi o levantamento de documentos e informações sobre as empresas Alfa e Beta, afim de 

conhecer a história das mesmas, bem como o contexto em que elas estão inseridas e a visão 

que o mercado tem sobre elas. Essas informações foram retiradas de boletim informativo das 

mesmas, bem como site institucional e anuários do setor de papel e celulose onde as mesmas 

eram figuras constantes. 
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A segunda etapa, ocorreu através de reuniões estratégicas com as equipes comerciais 

dos dois setores, que preocupados com a situação atual da aquisição uniam-se 

esporadicamente em horários não definidos na sala de reunião, com ambiente propício a um 

turbilhão de ideias. Coleta de informações por e-mail e entrevistas pessoais também foram 

utilizados, todas com um roteiro semiestruturado composto de 02 tópicos: 

• Tópico 1 – Identificação de dados demográficos como: nome, formação, cargo 

atual na empresa e tempo de atuação; 

• Tópico 2 -  Reunião direcionada, com perguntas pré-estabelecidas e com o 

intuito de direcionamento do diálogo, para obtenção das informações 

necessárias sobre o sentimento em relação a mudança da cultura organizacional 

e a expectativa sobre a nova empresa que surgiu após a aquisição. 

Os escolhidos para a reunião, conforme citado no início do capítulo, foram os técnicos, 

e gestores da área comercial tanto da empresa Alfa como da empresa Beta, selecionados pelo 

fato de terem conhecimento histórico sobre suas respectivas empresas e também por terem 

grau de instrução superior aos demais colaboradores tanto técnico quanto administrativo, 

podendo contribuir direta e indiretamente com a coleta de dados necessária para o tema 

proposto a este trabalho. 

A tabela 03 abaixo, caracteriza os entrevistados em: cargo, empresa origem, tempo de 

empresa, formação acadêmica, 

CARGO EMPRESA 

ORIGEM 

TEMPO DE 

EMPRESA 

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA 

COORDENADOR 

COMERCIAL 

ALFA 1,5 ANOS JORNALISMO 

ENG. 

ORÇAMENTISTA 

ALFA  1 ANO ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

SUPERVISOR 

ORÇAMENTO 

ALFA 10 ANOS TÉC. MECÂNICA 

DIRETOR 

COMERCIAL 

BETA 7 ANOS ENGENHARIA 

MECÂNICA 
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GERENTE 

COMERCIAL 

BETA 8 ANOS ENGENHARIA 

MECÂNICA 

ENG. 

ORÇAMENTISTA 

BETA 4 ANOS ENGENHARIA 

ELÉTRICA 

SUPERVISOR DE 

ORÇAMENTO 

BETA 3 ANOS ENGENHARIA 

MECÂNICA 

SUPERVISOR 

COMERCIAL 

BETA 7 ANOS TÉC. MECÂNICA 

SUPERVISOR 

COMERCIAL 

ALFA 12 ANOS  TÉC. MECÂNICA 

TABELA 3- DADOS DOS ENTREVISTADOS, FONTE: AUTOR 

As perguntas pré-estabelecidas para conduzir a reunião no tópico 02, foram definidas 

pelo autor do presente trabalho e utilizadas afim de estimular e organizar o levantamento das 

ideias e garimpar o máximo de informações possíveis relacionados as incertezas e 

dificuldades enxergadas após o processo de aquisição pelos participantes presentes na 

reunião. As perguntas foram separadas em 05 pontos principais: 

• Como é realizado o processo de comunicação entre a filial e a matriz? 

• Como é o relacionamento entre as diretorias e os funcionários das duas sedes? 

• Qual é o fluxo de comunicação entre os dois escritórios? 

• Qual é a visão que temos sobre a política de negócios da empresa? 

• Qual a maior dificuldade visualizada após a aquisição (tema livre)? 

Perguntas foram colocadas em tópicos com cada tema sendo explanado em um prazo máximo 

de 03 minutos por participantes e totalizando no máximo 25 minutos por tópico, devendo 

obrigatoriamente darmos prosseguimento ao tópico seguinte. Todas as questões levantadas 

nesse brainstorming serão anotadas por um redator a ser definido no momento da reunião 

 

4.2. TRATAMENTO DOS DADOS E RESULDADOS 

Após a fase de coleta de dados serão selecionados os principais pontos da discussão 

onde os participantes deram maior ênfase e separados por característica ou natureza do 
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problema, para melhor identificação e proposta de aplicação das boas práticas de 

gerenciamento de projetos. Os dados não serão separados ou identificados por entrevistado 

pois por definição os assuntos levantados só serão validados se forem aceitos em consenso, 

portanto serão opinião geral do grupo pesquisado. Cada solução proposta será baseada nos 

conhecimentos em gerenciamento de projetos acima descritos. 
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5. ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso apresentado a seguir está relacionado ao segmento de Papel e 

Celulose, onde de um lado atua uma empresa, a qual denominaremos Alfa para melhor 

diferenciação, com 21 anos de mercado e que está em franca ascensão nas áreas de fabricação, 

montagem e manutenção eletromecânica, concorrendo diretamente nos últimos 3 anos com as 

líderes do mercado, e assumindo grandes contratos com as maiores fábricas do ramo a nível 

nacional. E do outro uma empresa, intitulada Beta para melhor diferenciação, com 15 anos de 

mercado na área de tecnologia e engenharia e projetos no segmento de Papel e Celulose, mais 

especificamente em tecnologia e projetos de Sistema de Gases, que vem buscando seu lugar 

ao sol, implementando soluções alternativas e financeiramente mais atrativas em relação as 

líderes mundiais (visto que o mercado brasileiro é amplamente dominado por multinacionais 

no segmento). 

As atividades da Alfa, compreendem a fabricação de estruturas metálicas, vasos de 

pressão, acessórios de tubulação dentre outras fabricações em sua sede. Já a sua filial conta 

com time exclusivamente destinado a montagem e manutenção em caldeiras, vasos de 

pressão, estruturas metálicas, trocadores de calor, sistema de gases, dentre outros reparos, 

quadro fixo esse que representa aproximadamente atualmente 80% do faturamento anual. 

Possui profissionais com ampla experiência no ramo e principalmente, quadro executivo que 

tem contato próximo aos responsáveis pelas grandes fábricas no Brasil, o que encurta a 

distância entre a vontade do cliente e do fornecedor (Alfa). Sua unidade fabril comporta até 

200 toneladas de fabricação/mês e é suportada por maquinário diverso e equipe qualificada e 

de baixa rotatividade; 

Já as atividades da Beta, que detém um know how em tecnologia para sistema de gases, 

execução de projetos e ofertas diferenciadas para o setor de Papel e Celulose, conta com 

quadro técnico de engenheiros com vivência ampla no setor, bem como um portfólio de 

projetos elaborados em toda a América Latina; Contam com uma estrutura física para 

escritório o que os dá aporte para reuniões e desenvolvimento da Tecnologia, também com 

fornecedores, clientes e contatos em todo o mundo, facilitando as negociações e logística de 

materiais e equipamentos se necessário. 
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5.1. O PROJETO 

O processo de aquisição só se tornou viável por uma oportunidade de mercado, onde a 

Beta, que já havia participado de algumas incorporações ao longo de sua existência, enxergou 

a possibilidade de alavancar seu nicho de mercado com a Alfa, visto que a empresa na época 

se envolveu em diversos escândalos e estava prestes a decretar falência, e devido a esse 

processo a Alfa poderia agregar aos seus ativos a Beta por um preço muito menor que o 

mercado avaliava, incorporando o conhecimento dos mesmos bem como sua carteira de 

clientes. 

O caso descrito nesse trabalho é um projeto de aquisição na qual a empresa Alfa 

adquiriu a empresa Beta em setembro do ano de 2014, com o diretor presidente da Alfa 

tornando-se sócio majoritário da Beta, tanto dos bens ativos como dos passivos da mesma. 

Essa aquisição tinha como alguns de seus objetivos a agregação de valor ao produto da Alfa, o 

aumento da sua carteira de clientes, a redução do seu custo fixo de fabricação, expansão da 

marca Alfa como empresa em condições perfeitas para gerenciamento de grandes projetos, 

unir projeto e montagem, engenharia e manutenção, abrindo assim um leque de opções 

gigantescos para Alfa, pois poderia prestar serviços diretamente para os clientes finais sem ter 

que depender de negociações e interesses de gerenciadoras terceirizadas, e ao mesmo tempo 

interessante para a Beta que ao ser incorporado a um grande grupo de montagem e 

manutenção, poderia ter uma equipe de montagem a um custo menor do que a que eles 

contratavam no mercado, trabalhando com uma margem de lucro geral em cima de todo o 

projeto, o que lhe daria vantagem competitiva em relação ao preço das outras gerenciadoras 

concorrentes 

A aquisição começou a se desenhar em meados de junho de 2014 com o aparecimento 

dos escândalos na empresa administradora da Beta, enquanto a Alfa era uma subcontratada 

pela Beta para execução em um projeto em uma fábrica de celulose no Pará.  Ventilou-se o 

interesse entre ambas as partes em se unirem e começarem uma nova fase para ambas, 

almejando voos mais altos e de extrema ousadia, perfil esse típico dos jovens diretores das 

duas empresas.  

Após o agravamento da crise na controladora da Beta, as diretorias aprofundaram as 

conversas e negociações, chegando ao desfecho final em meados de setembro de 2014, com a 

oficialização da aquisição, após a aprovação pelos órgãos federais de fiscalização. Porém o 
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anúncio da aquisição não fora realizado por motivos não informados pela diretoria, tendo sido 

repassada a informação diariamente, com os novos contatos e visitas entre integrantes das 

equipes nas suas devidas sedes. 

 Porém a incorporação e integração não vem sendo realizada com as melhores práticas, 

e sim apagando fogo em pontos cruciais. Cultura das equipes e pessoas, método de gestão, 

política de gastos e custos, margem de lucro aplicada sobre o preço, disputa de interesse entre 

gerências (até aqui ponto de maior atenção), são alguns dos fatores que precisam ser 

estudados e aplicados ferramentas da gestão de projetos afim de otimizar o processo 

 

5.2.  PROPOSTA DE APLICAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DO GERENCIAMENTO    

DE PROJETOS ATRAVÉS DA METODOLOGIA 

O agrupamento do feedback obtido na reunião, bem como a documentação referente as 

empresas estudadas, serão comparados com a literatura proposta sobre Gerenciamento de 

Aquisições, Gerenciamento de Comunicação, Gerenciamento de Stakeholder e 

Gerenciamento de Mudanças, para análise dos dados e proposta de boas práticas relacionados 

a cada item, onde os mesmos serão descritos em tópicos a seguir. 

 

5.2.1. Comunicações 

O gerenciamento de comunicações vem sendo tratado ultimamente entre um dos 

maiores desafios pelos gerentes de projeto no mercado atual. A forma como são conduzidos 

os canais de comunicação, as reuniões, a transmissão das informações, tudo interfere no 

produto final de cada etapa do processo. 

Não foi diferente nessa operação de aquisição, onde os maiores desafios foram 

constatados na área de comunicação. De acordo com os entrevistados 08 itens necessitam de 

uma atenção especial na tratativa, são eles: 

• Mal gerenciamento de reuniões- Reuniões são mal planejadas e mal conduzidas 

pelos líderes, ocorrendo com frequência o despreparo quanto ao assunto a ser 

abordado, falta de comprimento do horário de início comunicado aos 

participantes, falta de foco no tema principal, reuniões são interrompidas a 
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qualquer momento por ligações telefônicas e chamados não emergenciais, falta 

de um material didático para discussão e melhor compreensão; Levando a 

desmotivação da equipe em geral, perda de tempo dos envolvidos, desgaste 

físico demasiado dos colaboradores devido a horas extra horário excessivas na 

empresa, queda de credibilidade da liderança junto aos seus subordinados e 

muitas das vezes falta de uma resposta final a reunião não chegando os mesmos 

a nenhuma conclusão); 

• Prioridade, entre projetos, não comunicados- Como as equipes trabalham com 

vários projetos em simultâneo, e existem interfaces com diversos setores das 

empresas como setor de compras e suprimentos, os projetos não tem uma 

definição pela liderança quanto a prioridade dos mesmos, fazendo com que os 

trâmites internos para elaboração desses projetos não sigam um fluxo normal, 

sendo solicitado por diversas vezes uma resposta imediata ou emergencial a um 

projeto que estava em uma “fila de espera” pré-estipulada pelo executante do 

setor comercial, pelo fato do mesmo não ter sido comunicado quanto a 

importância de cada um. Fato este que gera propostas feitas sob pressão de 

tempo exercida pelo cliente final e também pela liderança da empresa, propostas 

comerciais estas que precisam ser analisadas nos mínimos detalhes, não sendo 

possíveis tal nível de detalhamento com o tempo reduzido, na opinião do grupo. 

• Falta de sistema de comunicação entre as duas sedes- Devido ao falto de uma 

sede ser localizada em Curitiba/PR e a outra em Sorocaba/SP, a comunicação 

das duas equipes que trabalham em paralelo se demonstram extremamente falha, 

pois não existe equipamento que possibilite reuniões em teleconferência para 

reuniões que envolvam as duas diretorias para tratativa de propostas em comum, 

sendo necessário colocar o telefone em viva-voz para tentativa de participação 

de todos os envolvidos. Foi implantado um sistema de transferências de 

mensagens instantâneas, porém o mesmo não transmite arquivos e nem permite 

a visualização on-line de planilhas para todos os interessados ou alteração on-

line de tabelas e gráficos nos momentos de reunião. 

• Propostas comerciais enviadas sem um padrão pré-estabelecido- Como a Beta 

foi desmembrada de outra empresa, as propostas comerciais que os mesmos 

utilizavam eram em formato diferenciado a proposta da Alfa, gerando assim 
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inconsistência de arquivos e dupla identidade frente aos clientes. Os mesmos por 

terem um domínio melhor do padrão de proposta comercial que trabalham, são 

resistentes quanto a aceitação do modelo padrão utilizado pela empresa 

contratante “Alfa”. 

• Barreiras de comunicação – Devido ao nível de estudo ser diferenciado entre as 

duas empresas, Alfa e Beta, onde Alfa tem predominantemente quadro 

operacional e técnicos com experiência em campo, e Beta quadro tático com 

profissionais de nível superior, o tipo de linguagem entre as duas equipes se 

torna uma barreira de comunicação, pois colaboradores da Beta utilizam-se de 

linguagem estritamente técnica em relação aos seus projetos nas discussões e 

reuniões, não possibilitando um melhor entendimento por parte dos 

colaboradores Alfa, gerando uma barreira de comunicação entre eles, não 

obtendo o melhor do conhecimento de cada em relação ao assunto, e gerando 

desinteresse por ambas as partes. Relatou-se pelo grupo também situações que 

evidenciaram desinteresse em ambas as equipes por assuntos não tão relevantes 

a uma equipe ou outra, mas de extrema importância para quem propôs a 

discussão.  

• Novos projetos não eram compartilhados entre todos os envolvidos – Quando do 

fechamento de algum novo projeto, tanto pela equipe Alfa como Beta, não 

existia uma lista de destinatários para recebimento das informações referentes a 

esse novo projeto, não permitindo assim que detalhes como aquisições de 

insumos, contratação de efetivo, requisitos de qualidade e segurança fossem 

analisados com antecedência e tomado as devidas providências. A falta de 

controle do fluxo de propostas enviadas pela equipe comercial da Alfa também é 

um impasse visto que deveriam ser analisadas e armazenadas para histórico da 

empresa. 

•  Não definição de uma política de comunicação – Falta de um plano que defina 

os meios de comunicação a serem utilizados para cada assunto, se serão por e-

mail, telefone, memorando. Falta de definição quanto ao tipo de comunicação 

entre cada setor, e quem comunica com quem. Falta de definição do fluxo das 

informações dentro da empresa. Falta de definição sobre o responsável por cada 

atividade de comunicação e quem serão os informados. Todas essas falhas eram 
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rotineiras, pois nunca eram mensuradas ou arquivadas para histórico e 

aprendizado. 

• Criação de arquivo histórico de obras das duas empresas – como citado no item 

acima e melhor especificado agora, não haviam históricos nas empresas Alfa e 

Beta para planos de ação baseados em históricos, levantamentos técnicos 

similares a obras passadas, arquivos de planejamento com histórico de falhas e 

oportunidades, desvios em relação ao planejamento financeiro e temporal em 

obras de manutenção e parada, arquivos fotográficos organizados para 

apresentações a clientes, fornecedores e colaboradores internos, dificultando 

assim mensurar o crescimento e/ou o nível de maturidade da empresa frente ao 

mercado e frente a gestão interna. 

 

5.2.2. Stakeholders 

Na mais nova área do gerenciamento de projetos, agora desmembrada da área de 

comunicação, o gerenciamento de stakeholders também nos levou a identificação dos 

seguintes desvios: 

• Identificação dos stakeholders- Em novos projetos e também em projetos em 

andamentos não eram identificados os interessados ou afetados diretamente e/ou 

indiretamente pelo projeto (setores internos, sindicatos, comunidades, órgãos 

fiscalizadores, etc...), não sendo possível levantamento dos valores éticos, 

culturais, ambientais ou comportamentais a serem analisados individualmente, 

afim de trata-los para amenizar o impacto ou potencializar os benefícios de se ter 

esse stakeholder como ponto de apoio. 

• Falta de classificação dos clientes internos para cada projeto e como seriam 

distribuídas essas informações-  Clientes internos que seriam partes integrantes 

dos projetos não eram avaliados em relação ao seu interesse ou empenho por 

cada projeto e nem pelo nível de força dentro da organização para influenciar 

diretamente nos projetos em que participara, não tendo com isso ações a serem 

tomadas com cada tipo de cliente interno, dando importância demasiada a 

clientes que deveriam apenas ser mantidos informados, e pouca importância a 
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clientes que necessitavam de uma atenção maior afim de conquistar a confiança 

do mesmo. 

• Interesses incompatíveis entre gerência das duas unidades- Segundo Assaf Neto 

(2003) acrescenta que “o uso de medidas centradas no valor traz a vantagem de 

enquadrar a administração da empresa aos objetivos dos acionistas, reduzindo os 

conflitos de agentes e oferecendo melhores práticas de governança corporativa”. 

Como a aquisição da Beta expandiu a empresa para mais de uma diretoria 

comercial, sendo agora diretoria de tecnologia e diretoria de 

fabricação/manutenção/montagem, os dois diretores iniciaram uma batalha 

particular por novos clientes e por maiores recursos humanos dentro da Alfa, 

mesmo sabendo-se que os setores seriam complementares um ao outro, as 

disputas foram inevitáveis, por não haver uma definição estratégica da 

presidência quanto a prioridade entre projetos e quanto a integração entre as 

diretorias. 

• Divulgação de informação ao sponsor (diretor-presidente):  Muitas das decisões 

após a aquisição começaram a ser tomadas sem o consenso do diretor-

presidente, pelo fato do mesmo estar envolvido em várias viagens a reuniões 

com clientes, e também por falta de absorção da nova política da empresa por 

parte dos colaboradores Beta.  

5.2.3. Gestão de mudanças  

• Não aceitação de uma nova diretoria pela equipe da Beta- Por serem de ramos 

diferentes, e após a imposição por parte da presidência que o Diretor comercial 

da Alfa seria o novo responsável pelo setor comercial da Beta onde o seu diretor 

comercial responderia ao seu superior imediato que no caso agora seria o Diretor 

comercial da Alfa. Colaboradores e até o próprio diretor se sentiram acuados, 

sem autonomia para realização das atividades e tomada de decisões e o fluxo de 

informações começou a ser quebrado, não sendo reportado mais todos os 

projetos ao novo superior imediato da Beta e os preços que eram ofertados os 

projetos pela Beta eram insuficientes para manter o lucro estabelecido como 

meta pela presidência da Alfa, pois os engenheiros da Beta não conheciam a 

fundo a produtividade dos colaboradores da Alfa que eles contemplavam como 
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mão de obra disponível em suas propostas comerciais. Especificidades 

logísticas, administrativas e financeiras também não eram de conhecimento 

profundo do mesmo, por isso a solicitação de uma nova diretoria, a qual não foi 

cumprida em sua totalidade.  

• Incoerência de padrões e descontentamento entre equipes-  Gastos em viagens e 

padrão de conforto em seu escritório e em viagens antes da aquisição entre as 

duas empresas eram totalmente diferenciadas, pois a Beta lidava com pessoas 

em cargos de nível hierárquico bem maior do que os colaboradores da Alfa, 

portanto portavam veículos mais luxuosos, viagens aéreas em classe executiva, 

caixa financeiro para viagem contemplando hotéis e restaurantes de alto nível, 

enquanto os colaboradores da Alfa viajavam sempre que possível em veículos 

básicos e procuravam economizar o máximo com hospedagem e alimentação. 

Porém após a aquisição os padrões entre as duas empresas foram mantidos, 

gerando descontentamento nos colaboradores Alfa por receberem tratamento 

diferenciado para pior em relação aos colaboradores Beta.  

• Desconfiança entre diretoria da empresa Alfa, mantendo um colaborador caro na 

sede da empresa Beta apenas para fiscalização –Seguindo definição do 

presidente da empresa Alfa, foi nomeado um colaborador de confiança para ser 

transferido para a filial em Sorocaba onde estavam locados os colaboradores da 

Beta, apenas para fiscalizar e se necessário dar apoio aos colaboradores. Fato 

esse que não foi bem aceito pelos mesmos, causando uma retenção enorme de 

informações bem como indisposição para tratarem assuntos de qualquer cunho 

de forma natural, sendo observado reuniões escusas e não repasse das 

informações aos interessados no dia a dia da empresa. 

•  Falta de definição de um organograma dessa nova estrutura organizacional- 

Com uma nova estrutura, uma nova rede de comunicação, e várias novas 

interfaces, demonstra-se claramente a necessidade da elaboração e definição de 

um novo organograma da Alfa, definindo-se as gerências e responsabilidade, 

repassando a forma e o prazo para acontecerem essas adaptações para melhor  

Compreensão de todos e agilidade no sincronismo para otimização do processo. 

Esse organograma nunca foi elaborado e consequentemente as interfaces não 
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ocorrem conforme imaginado, ou de maneira a atingir os níveis de integração 

esperados pela diretoria. 

Após análise dos dados acima e baseado nas melhores práticas direcionadas pelo 

PMBOK e pela literatura proposta, está proposto abaixo, para cada item-problema, boas 

práticas em gerenciamento de projetos para melhor condução do processo de aquisição e 

adaptação dos times do projeto a nova cultura e metodologia de trabalho, que vislumbrasse 

implantar na empresa: 

ITEM PROBLEMA CAUSA ÁREA 
BOA PRÁTICA A SER 
APLICADA 

1 
Mal gerenciamento de 
reuniões 

Falta de 
planejamento 
das reuniões 

COMUNICAÇÃO 

Preparar-se para a reunião, 
observando os seguintes 
detalhes: Tipo de 
informação a ser enviado 
para cada interessado, design 
apropriado nos recursos 
audiovisuais, preparar um 
roteiro, boa linguagem 
corporal, gerar interação 
com a audiência, ter sempre 
o feedback de todos afim de 
garantir o entendimento da 
mensagem repassada 

2 
Projetos concorrentes 
dentro da empresa 

Prioridades 
entre projetos 
não 
comunicadas 

COMUNICAÇÃO 

Criação de um plano de 
comunicação, definindo 
quem precisa receber cada 
tipo de informação e quem 
está autorizado a acessar a 
mesma; quais os objetivos 
da comunicação; quais 
mecanismos e formatos 
serão utilizados para a 
comunicação; em que 
momento e em qual 
frequência serão 
implementadas as atividades 
de comunicação; quais as 
barreiras culturais devem ser 
consideradas e onde toda 
essa informação será 
guardada e arquivada; 
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3 

Comunicação precária 
entre as duas sedes, 
não sendo possível 
realização de reuniões 
em teleconferência, 
sendo necessário 
deslocamento de 
colaboradores para 
Curitiba ou São Paulo 

Falta de 
sistema de 
comunicação 
entre as duas 
sedes 

COMUNICAÇÃO 

Avaliação e aquisição de 
equipamento que melhor 
atenda às necessidades de 
teleconferência da empresa, 
garantindo também que os 
usuários têm conhecimento 
para fazer uso apropriado da 
tecnologia de comunicação a 
ser empregada, fazendo com 
que o equipamento seja 
instrumento de apoio ao 
processo de comunicação. 

4 

Proposta comercial 
enviada sem um 
padrão pré-
estabelecido 

Não definição 
de uma 
proposta 
comercial 
padrão para as 
duas sedes 

COMUNICAÇÃO 

Formalização de uma 
proposta única padrão e 
definição de autonomia para 
alteração da mesma no plano 
de gerenciamento da 
comunicação 

5 

Informações não 
compreendidas e/ou 
mal trabalhadas entre 
as equipes 

Barreiras de 
comunicação 

COMUNICAÇÃO 

Identificar e eliminar 
possíveis barreiras de 
comunicação, tais como: 
Desconfiança, desinteresse, 
Falta ou excesso de 
linguagem técnica; e ao 
mesmo tempo estimular a 
equipe a desenvolver 
facilitadores de comunicação 
como: Empatia, boa 
vontade, habilidade de ouvir, 
dentre outras. 
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6 
Novos projetos não 
comunicados entre 
todos os envolvidos Falta de plano 

de 
comunicação 

COMUNICAÇÃO 

Criação de um plano de 
comunicação, definindo 
quem precisa receber cada 
tipo de informação e quem 
está autorizado a acessar a 
mesma; quais os objetivos 
da comunicação; quais 
mecanismos e formatos 
serão utilizados para a 
comunicação; em que 
momento e em qual 
frequência serão 
implementadas as atividades 
de comunicação; quais as 
barreiras culturais devem ser 
consideradas e onde toda 
essa informação será 
guardada e arquivada; 

7 
Não definição de uma 
política de 
comunicação 

8 

Erros recorrentes 
entre projetos, falta de 
informações técnicas 
e financeiras sobre 
projetos anteriores 
para elaboração e 
acompanhamento de 
novos projetos 
similares. 

Falta de 
arquivo 
histórico de 
obras das duas 
empresas 

COMUNICAÇÃO 

Criação de um arquivo 
histórico para 
armazenamento e controle 
das informações técnicas de 
obras e de lições aprendidas, 
tornando o mesmo um 
alimentador para demais 
projetos e em específico o 
plano de comunicação. 

9 
Identificação dos 
stakeholders 

Falta de 
análise de 
registro de 
stakeholders 

STAKEHOLDER 

Implementação da ficha de 
registro de stakeholders, 
analisando individualmente 
os possíveis interessados no 
projeto e tratando 
especificamente de cada 
caso. 
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10 

Má distribuição e 
gerenciamento da 
informação entre os 
setores da empresa 

Falta de 
classificação 
dos clientes 
internos para 
cada projeto  

STAKEHOLDER 

Implementação da ficha de 
registro de stakeholders, 
definindo a forma de tratar 
com cada interessado no 
projeto, definindo a 
estratégia para abordagem 
desse stakeholder, 
mostrando assim qual será o 
tipo de comunicação com o 
mesmo. 

11 

Interesse 
incompatíveis entre 
gerências das duas 
unidades 

Análise falha 
quanto aos 
interessados 

STAKEHOLDER 

Ficha de registro com todos 
os stakeholders, 
principalmente as gerências 
da Alfa e da Beta, precisam 
ser bem elaboradas e 
definidas, tratando cada caso 
singularmente, criando canal 
de comunicação aberto entre 
eles e a diretoria executiva 
da empresa, afim de 
transparecer os desejos do 
sponsor principal 

12 
Divulgação de 
informações ao 
sponsor 

Falta de plano 
de 
comunicação 

STAKEHOLDER 

Fortalecer a alimentação de 
informações ao alto 
executivo da empresa, 
gerando relatórios de status 
semanais, atualizações por e-
mail, agendamento de 
reuniões para revisão de 
conceitos e diretrizes, todos 
esses traçados no plano de 
comunicação, onde 
constarão o nome de quem 
irá fazer o acompanhamento 
e qual será a periodicidade 
dessas atividades. 
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13 

Ocultação de 
informações e 
aprovação interna de 
projetos da equipe 
Beta sem autorização 
da diretoria Alfa. 

Não aceitação 
de uma nova 
diretoria pela 
equipe Beta 

GESTÃO 
MUDANÇAS 

Suportar o lado humano, 
trabalhando a comunicação 
entre os stakeholders da 
empresa Beta, de forma a 
criar um entendimento da 
natureza do sucesso da 
aquisição e o significado de 
cada um para sua conclusão 
com sucesso. Realização de 
feedback comportamental 
avaliando como o 
comportamento da diretoria 
Alfa afetava o 
comportamento da equipe 
Beta, podendo assim a 
diretoria da Alfa entender 
como era vista pela equipe 
Beta e reformular seus 
comportamentos. 

14 

Incoerência de 
padrões e 
descontentamento 
entre as equipes 

Falta de 
definição de 
um novo 
padrão 
englobando as 
duas empresas 
após a 
aquisição. 

GESTÃO 
MUDANÇAS 

Identificar, mensurar pontos 
de descontentamento nos 
padrões, afim de que o 
gestor do projeto possa 
analisar e tratar os dados 
junto a diretoria, alterando e 
registrando novos padrões 
caso a solicitação seja aceita, 
ou reforçar os padrões da 
empresa, garantindo o 
entendimento dos 
interessados e monitorando 
os mesmos. 

15 
Desconfiança da 
diretoria da empresa 
Alfa quanto a Beta 

Barreiras de 
comunicação 

GESTÃO 
MUDANÇAS 

Uso mais intenso de 
comunicação face a face 
entre a diretoria da Alfa com 
colaboradores Beta, 
deixando claro a 
disponibilidade de um canal 
aberto entre as partes, 
aumentando a transparência, 
afim de mitigar barreiras de 
comunicação 
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16 
Falta de definição de 
novo organograma 

Processo de 
incorporação 
incompleto da 
Beta pela Alfa 

GESTÃO 
MUDANÇAS 

Reunião entre diretorias 
executiva e administrativa 
afim de definição de um 
novo organograma, 
relacionando as interações 
entre os setores de forma a 
absorver a Beta de maneira 
otimizada, com o menor 
desgaste possível; 

TABELA 4 – SITUAÇÃO PROBLEMA – BOA PRÁTICA, FONTE: AUTOR 
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6. CONCLUSÕES 

 Este capítulo trata das principais conclusões encontradas na pesquisa e estudo de caso, 

tendo como base os conhecimentos adquiridos e retratados como referencial bibliográfico, 

principalmente nas áreas sobre gerenciamento de comunicação, gerenciamento de 

stakeholder, gerenciamento de aquisições e gestão da mudança, em um ambiente de recente 

aquisição por empresas de prestação de serviços em áreas distintas do mercado. 

 Ficou evidenciado que o processo de aquisição foi tratado e controlado de forma 

incorreta e que se não fosse aplicado as boas práticas de gestão de projetos haveria uma 

enorme chance de fracasso para o decorrer da vida das duas empresas. Mesmo a empresa 

estando em um crescente considerável, poderia colocar tudo a perder, visto o crescimento 

desordenado da mesma, e enxerga-se como momento apropriado para implantação de uma 

gestão mais eficaz. 

 Conforme tabela do item 6.2.4, podemos identificar que os maiores desvios e 

problemas da empresa se dizem relacionados a área de comunicação, por não haver um 

programa de gerenciamento da mesma por cultura da própria empresa e por falta de um 

modelo de gestão que direcionasse a ter essa consciência. Mesmo que a comunicação 

represente um consumo de tempo e esforço pessoal, sendo eficaz ela é a chave do sucesso de 

um projeto. 

 De forma contrária o gerenciamento de aquisições não foi tão demandado como 

problemas imediatos ou mensuráveis aos olhos dos participantes e do autor do trabalho, sendo 

necessário considera-lo no estudo de caso por tratar-se de um processo de Fusão & Aquisição.  

 Até o momento da realização do estudo de caso, a empresa ainda não havia sofrido 

baixas consideráveis em relação a clientes de carteira e/ou até mesmo de funcionários 

internos, mas o clima organizacional não era dos melhores e transparecia a vontade de uma 

mudança emergencial. A conquista da confiança e credibilidade junto aos clientes internos 

(funcionários) será uma tarefa árdua, mas de extrema importância para a maturidade gerencial 

da empresa. 

 O estudo de caso, bem como a proposta de aplicação de boas práticas para melhoria do 

processo de aquisição serão apresentados a diretoria da empresa em uma data ainda a ser 

definida. 
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7. FUTUROS DESDOBRAMENTOS 

 Como futuros desdobramentos do presente trabalho, visualiza-se a possibilidade de 

elaboração de estudo relacionado a gerenciamento de riscos, devido a sua alta complexidade e 

impacto direto nas demais áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. Também por 

ser um trabalho inovador nas referidas empresas que trabalham com grandes projetos e 

poderiam agregar valor de oportunidades na fase comercial e calcular o impacto de riscos não 

estimados em suas propostas técnico-comerciais, obtendo um preço melhor estimado frente ao 

concorrido mercado em que elas se encontram. 
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