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Resumo 

Este trabalho tem como principal objetivo elaborar um plano de ação de Boas Práticas para 

manter os projetos de Infraestrutura de TI, que compõem o Programa Anual de Gerenciamento 

de Hardware da empresa X, alinhados ao Planejamento Estratégico da organização. O 

programa é basicamente composto por três projetos: Projeto de Servidores Windows, Projeto 

de Servidores Unix e Projeto de Storage (Armazenamento de Dados) e Backup. Esses projetos 

são recorrentes dentro de um ciclo anual e estão relacionados à substituição de Hardware fora 

da garantia. Desta forma, representam um objeto de estudo relevante para o tema deste trabalho. 

Em relação ao referencial teórico, buscou-se primeiramente um embasamento a respeito de 

estratégia organizacional, descrevendo seu conceito e seus principais aspectos. Em seguida foi 

estudada a relação dos projetos com o planejamento estratégico de acordo com o Guia PMBOK, 

para descrever as melhores práticas de gerenciamento de projetos sob a ótica da estratégia 

organizacional. Na análise de estudo de caso propriamente dita, foram identificados os 

principais aspectos do Planejamento Estratégico da empresa X na área de Infraestrutura de TI 

para em seguida correlaciona-los com objetivos e resultados dos projetos de Infraestrutura de 

TI que compõem o Programa Anual de Gerenciamento de Hardware. Por último, foi elaborado 

um plano de ação de Boas Práticas para os projetos de Infraestrutura de TI da empresa X. 

 

 Palavras Chave: Estratégia. Projetos. TI. Alinhamento. 

    



 

 

Abstract 

This study has the main objective of developing an action plan with good practices to keep the 

IT infrastructure projects, which are part of the Hardware Management Annual Program, 

aligned to the strategic planning of X company. The program consists of three projects: 

Windows Servers Project, Unix Servers Project and Storage and Backup Project. These projects 

are recurrent within an anual cycle and its scope relates to the replacement of Hardware which 

is going out of warranty. Therefore, they represent a relevant object for the subject of this study. 

On the theoretical framework, it was found reference about organizational strategy, describing 

concept and its main aspects. Then it was studied the relation between projects and strategic 

planning according to the PMBOK Guide, to describe the best practices of project management 

from the organizational strategy perspective. On the case study analysis itself, the main aspects 

of the X company strategic planning in the IT infrastructure area were identified in order to 

correlate them with the objectives and results of the IT infrastructure projects which are part of 

the Hardware Management Annual Program. At last, it was built the action plan with good 

practices for the IT infrastructure projects from X company. 

 

 Key Words: Strategy. Projects. IT. Alignment. 
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1. INTRODUÇÃO  

Nos dias de hoje percebe-se que as empresas se deparam com desafios cada vez maiores 

para superar seus concorrentes e sobreviver ao acirrado mercado em que estão inseridas. Em 

pleno século XXI, a Era da Informação tem proporcionado avanços tecnológicos significativos 

e, junto com esses avanços, ocorrem mudanças numa velocidade impressionante, tanto no 

ambiente interno como também externo das empresas. 

 Diante de tais mudanças, a formulação da estratégia empresarial assume cada vez mais 

um papel crucial. É necessário reagir rapidamente às transformações do mercado e, ao mesmo 

tempo, adaptar-se à evolução tecnológica para obter êxito no ambiente de negócios e prosperar 

frente à concorrência. 

 Nesse contexto, os projetos têm uma missão crítica para as empresas na implementação 

das mudanças necessárias para materializar o planejamento estratégico. Representam uma 

espécie de “ponte” entre a estratégia e os níveis tático e operacional.  

Percebe-se desta forma que o alinhamento dos projetos à estratégia empresarial é um 

fator crítico para o sucesso no acirrado e complexo mercado dos dias atuais. De acordo com 

pesquisa publicada pelo PMI (2013), cerca de 58% das empresas apresentam algum tipo de 

problema de alinhamento entre os projetos e o planejamento estratégico. Somente 42% 

consideram seus projetos sempre alinhados ao planejamento estratégico da empresa. 

Como manter os projetos alinhados à estratégia? Este trabalho investiga o problema 

através de literatura relevante e também por meio da análise de estudo de caso em projetos de 

Infraestrutura de TI relacionados com a substituição de Hardware fora da garantia, gerenciados 

e implementados numa organização de TI, prestadora de serviços para uma multinacional. 

1.1 Objetivo(s) geral  

O Presente estudo tem por objetivo geral propor um conjunto de boas práticas para os 

projetos de Infraestrutura de TI da empresa X. 

1.2 Objetivo(s) específicos  

 Descrever melhores práticas do Gerenciamento de Projetos de acordo com o Guia 

PMBOK, sob a ótica da estratégia organizacional; 
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 Identificar os principais aspectos do Planejamento Estratégico da empresa X na área de 

Infraestrutura de TI; 

 Entender a motivação e os principais objetivos dos projetos de Infraestrutura de TI que 

compõem o Programa Anual de Gerenciamento de Hardware na empresa X; 

 Correlacionar o Planejamento Estratégico da empresa X aos objetivos e resultados dos 

projetos analisados no estudo de caso; 

 Esboçar um plano de ação de Boas Práticas para manter os projetos de Infraestrutura de 

TI alinhados ao Planejamento Estratégico da empresa X. 

1.3 Metodologia 

No presente trabalho faz-se uma pesquisa exploratória pela análise de estudo de caso 

envolvendo projetos de Infraestrutura de TI pertencentes a uma organização de TI atuante no 

Brasil e prestadora de serviços para uma multinacional. 

Os projetos escolhidos são da mesma natureza pois todos eles estão relacionados à 

substituição de Hardware fora da garantia. Os primeiros tendo em seu escopo Servidores 

(Windows e Unix) e o terceiro, dispositivos de Storage (Armazenamento de dados) e Backup. 

Tendo em vista que os três projetos fazem parte do Programa Anual de Gerenciamento de 

Hardware da empresa X, eles representam um objeto de estudo relevante para o tema deste 

trabalho. 

A partir desse estudo de caso, será feito um levantamento dos principais aspectos do 

Planejamento Estratégico da empresa X no âmbito de Infraestrutura de TI. Em seguida, serão 

investigados os objetivos que motivam cada projeto bem como seus resultados, para que se 

possa então fazer uma análise aprofundada sob a ótica da estratégia organizacional. 

Com base neste estudo de caso, o planejamento estratégico da empresa X será 

correlacionado com os projetos analisados, com o intuito de identificar possíveis problemas de 

alinhamento e inconsistências estratégicas na implementação dos projetos.  

Por último, será proposto um conjunto de boas práticas para que a empresa X mantenha 

seus projetos alinhados à gestão estratégica na área de Infraestrutura de TI. 
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1.4 Justificativa do Tema 

De acordo com dados do PMI (2013), em cerca de 39% das empresas avaliadas, os 

projetos nem sempre estão alinhados ao planejamento estratégico. A estratégia nem mesmo é 

comunicada aos projetos ou é inexistente em 19% das empresas. Somente 42% das empresas 

consideram seus projetos sempre alinhados ao planejamento estratégico.  

 

 

Figura 1 – Nível de alinhamento entre Projetos e Estratégia (Fonte: PMI, 2013) 

 

Desta forma, 58% das empresas avaliadas pelo PMI (2013) apresentam problemas de 

alinhamento entre Projetos e Estratégia. Essa é uma constatação crítica que certamente indica 

algum tipo de perda de tempo e dinheiro na alocação de recursos em projetos, cujos resultados 

não satisfazem de forma efetiva às necessidades da empresa.  

Além do emprego inadequado de recursos, a falta de alinhamento entre Projetos e 

Planejamento Estratégico pode acarretar inúmeros problemas críticos que afetam diretamente a 

saúde da empresa, como por exemplo: perda de vantagem competitiva, falhas de 
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posicionamento estratégico, perda de clientes e parceiros de negócios, perda de faturamento, 

etc. 

O alinhamento entre Projetos e Estratégia representa um dos fatores críticos para o 

sucesso empresarial a longo prazo. Deve-se, portanto, estimular práticas de contínuo 

aperfeiçoamento nessa área, de forma que os projetos possam atingir resultados estratégicos 

relevantes e vantagens competitivas sustentáveis frente à concorrência. 
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2. MELHORES PRÁTICAS DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

2.1 A Estratégia Empresarial 

No acirrado ambiente de negócios em que as empresas se encontram atualmente é 

imprescindível a constante busca por inovação e qualidade para se obter vantagem competitiva 

frente à concorrência. Para tanto é importante que haja um modelo de negócio bem definido, 

com missão clara, visão realista e metas concisas, coerentes e compreensíveis por toda a 

organização. 

Antes de discorrer sobre a estratégia propriamente dita é interessante compreender esses 

conceitos pois eles são a base para o entendimento das questões estratégicas organizacionais. 

Akabane (2012, p. 4) define missão como a síntese do que é a empresa, a definição do porquê 

dela existir e quais seus propósitos e valores fundamentais. Em relação aos propósitos eles 

podem abranger produtos, serviços e o mercado de uma forma geral.  

Já a visão, Akabane (2012, p. 4) considera ser uma declaração concisa e mensurável de 

como a empresa pretende estar num período futuro em termos de mercado, tamanho e 

desempenho. Conforme o autor enfatiza, a visão deve ser “imaginável, desejável, viável, 

focalizável, flexível e transmissível”. A partir disto determinam-se os objetivos estratégicos que 

representam o que a empresa pretende alcançar como forma de visão concretizada e também as 

metas, cujos resultados são baseados no tempo e necessitam de ações estratégicas para serem 

atingidas. Conforme Akabane exemplifica: “atingir um faturamento de R$ xx milhões em yy 

anos.” 

Conforme dito anteriormente, esses pontos são pré-requisitos para a formulação da 

estratégia empresarial que, por sua vez, é essencial para obter êxito diante das constantes 

mudanças e desafios do ambiente externo. E o que vem a ser estratégia empresarial e qual sua 

importância para as organizações? Mintzberg & Quinn (2007, p. 29) respondem essa questão 

através da seguinte definição: 

“Uma estratégia é o padrão ou plano que integra as principais metas, 

políticas e sequências de ação da organização em um todo coeso. 

Uma estratégia bem-formulada ajuda a organizar e alocar os 

recursos de uma organização em uma postura única e viável, baseada 

em suas competências e deficiências internas relativas, mudanças 
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antecipadas no ambiente e movimentos contingentes por parte dos 

oponentes inteligentes.” 

Diante disto, percebe-se que a estratégia empresarial é essencial para a obtenção de êxito 

diante das constantes mudanças e desafios do ambiente externo. Apresenta-se cada vez mais 

como um fator crítico para o sucesso a longo prazo, seja para atingir redução de custos, aumento 

de produtividade, alocação mais eficiente de recursos, desenvolvimento de novos produtos e 

serviços e todos os tipos de ações cujos resultados visam o destaque a longo prazo frente aos 

concorrentes. 

2.1.1 A Abordagem de Porter 

Porter (2004, p. 28) enfatiza que na formulação da estratégia é preciso desenvolver uma 

fórmula ampla para definir como a empresa competirá com seus concorrentes, bem como 

determinar suas metas e as políticas necessárias para que essas metas sejam alcançadas. As 

figuras 2 e 3 ilustram os aspectos básicos da formulação da estratégia de acordo com Porter: 

 

Figura 2 – A Roda da Estratégia Competitiva  - Porter (2004) 
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Figura 3 – A Formulação da Estratégia Competitiva  - Porter (2004) 
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2.1.2 A Abordagem de Mintzberg 

Mintzberg (2010, p. 25) propõe que a estratégia seja vista sob a ótica dos cinco P’s: 

Plano, Pretexto, Padrão, Posição e Perspectiva. Plano diz respeito às ações planejadas 

consciente e deliberadamente. Pretexto são as diversas manobras realizadas para obter 

vantagem frente à concorrência. Padrão refere-se à coerência do comportamento da empresa ao 

longo do tempo. Posição é  onde a empresa se situa em relação ao meio externo: ambiente de 

negócios, concorrência, clientes, etc. Perspectiva diz respeito à análise do ambiente interno: 

recursos, capacidade produtiva, qualidade de produtos e serviços, finanças, etc. 

Com base nesses aspectos, Mintzberg (2010, p. 30) propõe a formulação da estratégia 

através de quatro abordagens básicas que combinam Plano, Padrão, Posição e Perspectiva em 

uma matriz, conforme mostrado na Figura 4: 

 

 

Figura 4 – Quatro abordagens básicas de formulação de estratégia  - Mintzberg (2010) 

 

Além disso, Mintzberg (2010, p. 20) sugere dez perspectivas da prática gerencial que se 

relacionam diretamente com a formulação da estratégia. O autor chama essas perspectivas de 

Escolas, conforme pode ser visto na Figura 5 a seguir: 
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 Figura 5 – As Escolas no processo de formulação da estratégia  - Mintzberg (2010) 

  

 Desta forma, Mintzberg (2010) relaciona as quatro abordagens da Figura 4 às Escolas 

da Figura 5 no processo de formulação da estratégia: planejamento estratégico (escolas de 

planejamento, de design e de posicionamento); visão estratégica (escolas empreendedora, de 

design, cultural e cognitiva); empreendimento estratégico (escolas de aprendizado, de poder e 

cognitiva); aprendizagem estratégica (escolas de aprendizado e empreendedora). 

 Percebe-se que, embora as abordagens de Mintzberg e Porter sejam diferentes, ambas 

indicam a necessidade de um trabalho analítico profundo tanto no ambiente interno como 

também externo da empresa para alcançar uma visão ampla do plano de ação que deve ser 

traçado para determinar o direcionamento estratégico da empresa. Afinal de contas, é necessário 

compreender toda a conjuntura em que a empresa está inserida, para que se possa planejar uma 

estratégia consistente, que se mostre sustentável a longo prazo. 
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2.2 Balanced Scorecard (BSC) 

Não basta haver coerência e consistência na formulação da estratégia. É também 

fundamental desenvolver indicadores e mecanismos para mensurar continuamente a 

performance organizacional, de modo que se possa compreender o quanto esses indicadores 

estão alinhados com os objetivos estratégicos da empresa. É nesse contexto que entra o 

Balanced Scorecard. 

O Balanced Scorecard ou BSC é um sistema de gerenciamento empresarial e 

mensuração de performance criado em 1992 pelos professores Robert Kaplan e David Norton, 

da Harvard Business School. Esse sistema permite traduzir a visão e a estratégia da organização 

em um conjunto de medidas de desempenho, estimulando a gestão de qualidade e aprendizagem 

organizacional e facilitando o alinhamento das iniciativas estratégicas a curto, médio e longo 

prazos conforme os próprios criadores Kaplan & Norton (1997, p. 8) colocam:  

“O scorecard mede o desempenho organizacional sob quatro 

perspectivas equilibradas: financeira, do cliente, dos processos 

internos da empresa e de aprendizagem e crescimento. O BSC 

permite que as empresas acompanhem o desempenho financeiro, 

monitorando, ao mesmo tempo, o progresso na construção de 

capacidades e na aquisição dos ativos intangíveis necessários para o 

crescimento futuro.” 

 

 A figura 6 a seguir sintetiza as quatro perspectivas propostas por Kaplan & Norton 

(1997, p. 10): 
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Figura 6 – Tradução da estratégia em termos operacionais - Kaplan & Norton (1997) 

 

De acordo com a estrutura do BSC, há quatro processos críticos necessários para a sua 

implementação. Primeiramente é preciso esclarecer e traduzir a visão e a estratégia 

organizacionais. Esse processo normalmente é realizado pela diretoria e alta administração da 

empresa, no qual a estratégia é traduzida em objetivos estratégicos específicos. Importante 

salientar que, conforme ilustrado na Figura 6, tanto a estratégia como também os objetivos 

específicos devem ser estabelecidos para cada uma das quatro perspectivas mencionadas 

anteriormente: financeira, do cliente, dos processos internos da empresa e de aprendizagem e 

crescimento. 

O segundo processo é comunicar e associar os objetivos e medidas estratégicas 

estabelecidos na primeira etapa. A comunicação pode ser feita por newsletters, quadros de 

avisos, vídeos, e-mails, etc. Sua finalidade é deixar todos os funcionários cientes da estratégia 

da empresa e dos objetivos críticos que devem ser alcançados para que a estratégia seja bem 

sucedida. A partir do momento que os funcionários estão cientes desses objetivos, eles podem 

estabelecer metas locais de tal forma que possam contribuir com a estratégia da empresa como 

um todo. 
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O terceiro processo é planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas. Nesse 

caso, cabe à alta administração fazer o planejamento do negócio propriamente dito, 

identificando e estabelecendo metas específicas e quantitativas. Definindo processos, 

planejando o desempenho financeiro e determinando o ritmo ideal de crescimento da empresa, 

dentre outras ações gerenciais, com o intuito de formar um conjunto equilibrado de resultados 

e vetores de desempenho. 

O quarto processo diz respeito a  melhorar o feedback e o aprendizado estratégico, 

criando ferramentas de aprendizado organizacional em nível executivo. Através deste processo 

é feita a avaliação de desempenho das metas e estratégias, com a finalidade de otimizar 

habilidades e melhorar o aprendizado dos colabores sobre questões estratégicas. Além disso, 

permite monitorar e ajustar a implementação da estratégia e, até mesmo, efetuar mudanças na 

própria estratégia, se necessário. 

A figura 7 exibe esses quatro processos, sintetizando a relação entre eles no contexto do 

BSC: 

 

Figura 7 – O BSC como estrutura para ação estratégica - Kaplan & Norton (1997) 
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Desta forma, o BSC propõe que tanto indicadores financeiros como também não-

financeiros devem integrar os sistemas de informação da empresa para serem utilizados em 

todos os níveis da organização. Conforme Kaplan & Norton ressaltam (1997, p. 20):  

“estabelece um processo sistemático para implementar e obter feedback sobre a estratégia”. 

Portanto, essa ferramenta não se limita a uma utilização aleatória de indicadores, mas obedece 

na verdade uma estrutura hierárquica, alinhada com a missão, as metas e a estratégia da 

empresa. Procura traduzir os objetivos estratégicos e gerenciais em medidas tangíveis e 

quantificáveis. Mas acima de tudo, busca um equilíbrio entre medidas de resultado referentes a 

ações do passado e medidas que apontam para o desempenho futuro, tornando-se a base para o 

gerenciamento de empresas na era da informação. 

 

2.3 Projetos e Planejamento Estratégico 

 A partir da definição e elaboração da estratégia da organização são definidos os objetivos 

a serem alcançados, como parte do planejamento estratégico. Neste contexto tem-se o ambiente 

de projetos da organização. Estes são implementados para atingir objetivos do plano estratégico 

propriamente dito, de uma forma direta ou indireta. 

De acordo com o Guia PMBOK (2013, p. 10), os projetos são normalmente autorizados 

como resultado de uma ou mais das seguintes considerações estratégicas:  

 Demanda de mercado; 

 Oportunidade/necessidade estratégica de negócios;  

 Necessidade de natureza social;  

 Consideração ambiental;  

 Solicitação de cliente;  

 Avanço tecnológico; e 

 Requisito legal. 

 

Deste modo, percebe-se que a motivação dos projetos está intimamente ligada às 

questões estratégicas da organização e visa, portanto, implementar mudanças para atender 

metas e objetivos estabelecidos no planejamento estratégico. Mas o que é um projeto e quais 

suas características fundamentais? O Guia PMBOK (2013, p. 3) propõe a seguinte definição: 
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“Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos 

projetos indica que eles têm um início e um término definidos. O 

término é alcançado quando os objetivos do projeto são atingidos ou 

quando o projeto é encerrado porque os seus objetivos não serão ou 

não podem ser alcançados, ou quando a necessidade do projeto 

deixar de existir. Um projeto também poderá ser encerrado se o 

cliente (cliente, patrocinador ou financiador) desejar encerrá-lo. 

Temporário não significa necessariamente de curta duração. O 

termo se refere ao engajamento do projeto e à sua longevidade. O 

termo temporário normalmente não se aplica ao produto, serviço ou 

resultado criado pelo projeto; a maioria dos projetos é empreendida 

para criar um resultado duradouro. Por exemplo, um projeto de 

construção de um monumento nacional criará um resultado que 

deverá durar séculos. Os projetos também podem ter impactos 

sociais, econômicos e ambientais que terão duração mais longa que 

os projetos propriamente ditos.” 

Portanto, pode-se concluir que embora sejam de natureza temporária,  os projetos 

normalmente implementam produtos, serviços e/ou processos duradouros, pois são motivados 

por objetivos estratégicos que buscam resultados de longo prazo. Quando alinhados com as 

questões estratégicas da organização, ajudam a atingir as metas organizacionais. 

 

2.4 Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólios 

Em meio às constantes mudanças envolvidas na implementação de projetos, um dos 

maiores desafios que as organizações enfrentam é conseguir gerenciá-los de forma eficiente, 

não apenas respeitando as restrições básicas como custo, escopo, cronograma, riscos e 

qualidade, mas acima de tudo buscando resultados com relevância estratégica para a 

organização. Para tanto, o gerenciamento de projetos é considerado uma área de conhecimento 

em que busca-se seguir as melhores práticas de forma estruturada, conforme o Guia PMBOK 

(2013, p. 5) descreve: 
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“Gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para 

atender aos seus requisitos. O gerenciamento de projetos é realizado 

através da aplicação e integração apropriadas dos 47 processos de 

gerenciamento de projetos, logicamente agrupados em cinco grupos 

de processos. Esses cinco grupos de processos são: Iniciação, 

Planejamento, Execução, Monitoramento e controle, e 

Encerramento.” 

 

Além disso, as organizações costumam desenvolver ações de gerenciamento com escopo 

mais abrangente para facilitar a gestão estratégica e otimizar o gerenciamento de projetos que 

possuem interdependências, cujos resultados de uns interferem nos resultados de outros.  Por 

isso são criados os programas.  

De acordo com o Guia PMBOK (2013, p. 9) um programa pode ser definido como “um 

grupo de projetos, subprogramas e atividades de programa relacionados, gerenciados de modo 

coordenado visando a obtenção de benefícios que não estariam disponíveis se eles fossem 

gerenciados individualmente”. Deste modo, o principal objetivo dos programas é focar nos 

relacionamentos e interdependências dos projetos para encontrar a melhor abordagem para 

gerencia-los, resultando em benefícios e controle não disponíveis ao gerenciar projetos 

individualmente. Esses resultados podem ser obtidos através da aplicação de diversas 

habilidades, ferramentas, técnicas e conhecimento para atender os requisitos do programa. 

Nos casos em que o relacionamento e a interdependência entre os projetos dizem 

respeito a somente um cliente, recurso compartilhado, fornecedor ou tecnologia, o esforço deve 

ser gerenciado como um portfólio de projetos e não como um programa. Pela definição do Guia 

PMBOK (2013, p. 9) um portfólio (ou carteira de projetos) diz respeito a um conjunto de 

projetos, programas, subportfólios e operações gerenciados de forma agrupada com a finalidade 

de atingir objetivos estratégicos.  

Os projetos e programas que compõem um portfólio não precisam necessariamente ser 

interdependentes nem estar diretamente ligados. Por exemplo, uma empresa de infraestrutura 

pode montar um portfólio composto por uma mescla de projetos relacionados com petróleo e 

gás, energia, água, etc. A partir deste portfólio a empresa decide subdividi-lo em subgrupos, 
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montando um programa de projetos de energia e um programa composto por projetos de água, 

por exemplo. Percebe-se portanto que o principal objetivo do portfólio é manter o foco nos 

objetivos estratégicos ao gerenciar projetos, programas e outras iniciativas, afim de fazer uma 

priorização correta de recursos de acordo com as estratégias organizacionais. 

Na figura a seguir há uma tabela comparativa acerca das diferenças de características 

dos projetos, programas e portfólios: 

 

 Figura 8 – Tabela comparativa do gerenciamento de projetos, programas e 

portfólios (PMBOK, 2013) 
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2.5 Gerenciamento Organizacional de Projetos (GOP) 

Com base nesses conceitos, é importante também entender o que é o Gerenciamento 

Organizacional de Projetos. O GOP, segundo o Guia PMBOK (2013, p. 7), é uma estrutura de 

execução da estratégia corporativa que se apoia no gerenciamento de projetos, programas e 

portfólios, além de outras práticas organizacionais, afim de implementar estratégias 

consistentes, com melhor desempenho, melhores resultados e vantagem competitiva 

sustentável.  

Promove a capacidade organizacional unindo princípios e práticas do gerenciamento de 

projetos, programas e portfólios a facilitadores organizacionais, tais como: práticas estruturais, 

culturais, tecnológicas e de RH, com o intuito de dar suporte às metas estratégicas. Neste 

contexto é fundamental desenvolver mecanismos para implementar melhorias constantes, de 

forma que se obtenha um alcance sistemático das melhores práticas. 

2.6 Escritório de gerenciamento de projetos (PMO) 

O Escritório de Gerenciamento de Projetos ou em inglês Project Management Office 

(PMO) é, de acordo com o Guia PMBOK (2013, p. 9) uma “estrutura organizacional que 

padroniza os processos de governança relacionados a projetos, e facilita o compartilhamento de 

recursos, metodologias, ferramentas, e técnicas”. As responsabilidades de um PMO podem 

variar de acordo com a organização.  

Sua função vai desde o suporte e apoio ao gerenciamento de projetos, até o 

gerenciamento real de determinados projetos. Os tipos de estruturas de PMO variam de acordo 

com o seu grau de controle e influência na organização. As três estruturas mais comuns são: 

 De suporte: Papel consultivo, fornecendo modelos, melhores práticas, 

treinamento, acesso a informações e lições aprendidas com outros projetos. Nível 

de controle baixo; 

 De controle: Papel de exercer conformidade através da adoção de estruturas ou 

metodologias de gerenciamento de projetos, usando modelos, padrões e 

conformidade com a governança. Nível de controle médio; 

 Diretivo: Assume controle sobre os projetos através do gerenciamento real dos 

projetos. Nível de controle alto. 
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Outra função atribuída ao PMO em muitas organizações é a de coletar dados e 

informações de projetos e avaliá-los de acordo com os objetivos estratégicos da organização. 

Além disso, o PMO muitas vezes faz a ligação natural entre projetos, programas e portfólios e 

os sistemas de medição corporativos como o Balanced Scorecard. 

O Guia PMBOK (2013, p. 11) ressalta que a principal  função do PMO é dar suporte e 

apoio aos gerentes de projetos de inúmeras maneiras, incluindo mas não se limitando a: 

 Gerenciamento de recursos compartilhados; 

 Metodologia, melhores práticas e padrões de gerenciamento de projetos; 

 Orientação, aconselhamento, treinamento e supervisão; 

 Conformidade com padrões, políticas e procedimentos; 

 Desenvolvimento e gerenciamento de políticas, procedimentos, modelos e outros 

documentos; 

 Coordenação das comunicações entre projetos. 

Percebe-se portanto, que o PMO desempenha um papel importante não apenas de 

suporte aos projetos no que diz respeito a metodologias, processos e documentação, mas 

também estabelecendo a integração e alinhamento entre os projetos, programas e portfólios e 

os objetivos estratégicos da organização. 

2.7 Governança Organizacional 

 A governança organizacional é normalmente representada pela alta gerência da 

organização. Estabelece a direção estratégica e os parâmetros de desempenho. Também 

estabelece critérios para priorização de projetos e alocação de recursos, buscando sempre o 

alinhamento dos projetos com as metas, expectativas gerenciais e objetivos estratégicos.  

 Sempre que ocorrem mudanças na estratégia da empresa, a governança deve se 

comunicar com os responsáveis pelos projetos, programas e portfólios para que seus objetivos 

sejam realinhados e revalidados. Afim de fazer com que esse alinhamento seja consistente, as 

grandes empresas costumam implementar processos e procedimentos formais de governança 

organizacional, através de normas, modelos de gestão, políticas, critérios para tomada de 

decisão e outros documentos relevantes do ponto de vista estratégico. 
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2.8 Melhores práticas de alinhamento estratégico 

De acordo com os diversos conceitos e abordagens propostos pelo Guia PMBOK (2013), 

e atendendo um dos objetivos específicos deste trabalho, pretende-se aqui fazer uma síntese das 

melhores práticas para projetos, sob a ótica da estratégia organizacional. Ou seja, as 7 práticas 

aqui descritas visam acima de tudo promover o alinhamento dos projetos aos objetivos 

estratégicos da organização, conforme segue: 

 Conhecer os 47 processos descritos no Guia PMBOK para aplicá-los 

conforme necessário: Conhecer os 47 processos não significa que seja preciso 

aplicar todos eles no gerenciamento dos projetos. É fundamental avaliar as 

peculiaridades de cada projeto para determinar quais processos são necessários 

para atender seus requisitos. Esses processos devem ser aplicados de acordo com 

a sequência lógica do projeto, obedecendo suas etapas correspondentes (ou 

grupos de processo), conforme segue: Iniciação, Planejamento, Execução, 

Monitoramento e controle, e Encerramento. Quando os requisitos do projeto são 

corretamente identificados, continuamente reavaliados e bem gerenciados, as 

chances de manter o projeto alinhado à estratégia empresarial são muito grandes; 

 Identificar relacionamentos e interdependências de projetos,  gerenciando-

os através de programas: O principal objetivo dos programas é gerenciar 

projetos com interdependências e relacionamentos de forma coordenada e 

integrada, resultando em benefícios e controle não disponíveis no gerenciamento 

individual e separado de cada projeto. É importante fazer um trabalho analítico 

no ambiente de projetos da organização para identificar as situações em que a 

criação de um programa é algo mais apropriado do que o gerenciamento 

individual dos projetos; 

 Agrupar em portfólios determinados conjuntos de projetos e programas 

para agregar maior valor ao negócio: Com base nas características e natureza 

dos projetos é possível agrupá-los em portfólios para melhorar seus resultados e 

otimizar o valor agregado para o negócio como um todo. Os objetivos de um 

portfólio estão diretamente ligados aos objetivos estratégicos da organização. 

Desta forma, projetos de um único cliente ou fornecedor e/ou projetos de uma 

mesma tecnologia costumam ser agrupados em portfólios, buscando um melhor 

alinhamento com a estratégia da organização; 
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 Implementar o Gerenciamento Organizacional de Projetos (GOP): O GOP 

facilita a integração de projetos, programas e portfólios sob um ponto de vista 

estratégico, pois é uma estrutura de execução diretamente criada para atender a 

estratégia organizacional e otimizar o desempenho e os resultados no ambiente 

de projetos como um todo, alinhando o gerenciamento de projetos, programas e 

portfólios com as metas estratégicas da organização;  

 Criar um Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO): O PMO exerce 

um importante papel na estrutura organizacional para a padronização de 

processos, metodologias, ferramentas, técnicas e modelos de gerenciamento de 

projetos de forma geral. Esses padrões são normalmente alinhados com a 

governança organizacional, o que possibilita uma maior consistência nos 

resultados dos projetos em termos de relevância para o negócio da organização; 

 Adotar procedimentos formais de governança organizacional: Para que haja 

um emprego adequado de recursos, priorização assertiva de projetos e 

alinhamento estratégico é fundamental que a alta administração e a governança 

da organização busquem implementar processos formais e documentação clara 

e concisa para que os objetivos estratégicos sejam compreensíveis e realizáveis. 

Isso inclui a definição de critérios de priorização e modelos de negócio a serem 

seguidos afim de buscar consistência estratégica nos resultados de projetos, 

programas e portfólios; 

 Estabelecer uma comunicação transparente entre os projetos e a 

governança organizacional: É fundamental que o processo de comunicação 

entre a governança organizacional e os projetos seja transparente e bidirecional 

para que estejam todos alinhados na direção que a organização segue  bem como 

nos resultados esperados dos projetos. Quando ocorrem mudanças na estratégia 

da empresa, a governança deve alinhar esses pontos com os gerentes de projetos, 

programas e portfólios para que seus objetivos sejam reavaliados e os requisitos 

do projeto sejam atualizados. Por outro lado, se devido a alguma restrição no 

projeto é necessário fazer mudanças no escopo, deve haver um processo de 

gerenciamento dessas mudanças no qual a governança e os patrocinadores do 

projeto irão aprovar as alterações e tomar as decisões necessárias para manter o 

alinhamento estratégico. 
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3. O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA EMPRESA X 

Com base no estudo de caso da empresa X foi possível identificar seus principais 

objetivos estratégicos na área de Infraestrutura de TI. Por questões de política de privacidade 

de informação, o nome real da organização não será divulgado neste trabalho. As informações 

aqui divulgadas, coletadas a partir do planejamento estratégico para o ano de 2015, foram 

modificadas e adaptadas para evitar qualquer exposição de informações chave da Empresa X. 

Desta forma a área de Infraestrutura de TI definiu as estratégias abaixo para alcançar a missão 

e objetivos de longo prazo da organização: 

 Adotar uma abordagem agilizada na entrega de produtos e serviços: Diz 

respeito à implementação de processos de melhoria para agilizar o tempo de 

entrega de produtos e serviços. Os principais objetivos relacionados a esta 

estratégia são: Identificar áreas perceptivelmente lentas e prioriza-las;  

Identificar os principais “gargalos” dos processos; Desenvolver um plano para 

corrigir os “gargalos” e alinhar com as melhores práticas do mercado nas áreas 

de lentidão;  

 Investir nos conhecimentos e habilidades dos colaboradores:  Como no atual 

cenário há inúmeras mudanças ocorrendo rapidamente, há também grandes 

desafios e maiores riscos de se perder conhecimento crucial para a organização. 

Desta forma, uma das estratégias da empresa X é investir nas pessoas como 

forma de mitigar riscos e endereçar esses desafios. Os principais objetivos 

relacionados a esta estratégia são: Definir habilidades e conhecimentos que 

precisam ser adquiridos pela organização; Definir opções de desenvolvimento 

de habilidades e conhecimentos necessários para agregar valor às posições chave 

da organização; Manter e expandir as habilidades e conhecimentos dos 

colaboradores para dar suporte às estratégias da organização; Identificar 

potenciais líderes e recursos chave nos projetos de Infraestrutura de TI afim de 

desenvolver novas habilidades; 

 Manter confiabilidade, qualidade e segurança nas operações: Em meio a 

tantas mudanças implementadas na organização, manter essas 3 características é 

tido como chave para o sucesso. Os principais objetivos relacionados a esta 

estratégia são:  Manter a excelência operacional atingindo as metas de 

indicadores de qualidade; Entregar soluções de alta qualidade que satisfaçam a 
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necessidade dos clientes; Promover entregas de alta qualidade, com atividades 

de segurança e controle de baixo custo. 

 Entregar serviços e produtos diferenciados: O antigo modelo de negócios que 

entregava um mesmo produto para diferentes clientes já pode não ser mais 

apropriado diante de tantos requisitos específicos a serem atendidos para 

satisfazer as necessidades dos clientes. Desta forma, é imprescindível entregar 

serviços diferenciados com garantia de qualidade. Os principais objetivos 

relacionados a esta estratégia são: Melhorar a flexibilidade e agilidade dos 

serviços existentes através de emprego otimizado de recursos; Desenvolver 

melhorias de processos internos; Alinhamento com as necessidades do cliente. 

  Otimizar hospedagem de servidores e dados: Essa estratégia consiste em 

fazer uma avaliação do ambiente computacional da organização como um todo 

e buscar formas mais eficientes de hospedagem e armazenamento de dados, 

como por exemplo: virtualização de servidores e a utilização de clouds. O 

principal objetivo ligado a essa estratégia é:  Estabelecer relações com parceiros 

de negócios capacitados na oferta de modernas soluções de hospedagem para 

ganhar experiência e desenvolver processos sólidos no gerenciamento de novas 

oportunidades de hospedagem; 

 Aprimorar as capacidades de performance da organização:  Diz respeito ao 

aprimoramento dos sistemas de informação, com o objetivo de fornecer uma 

experiência mais amigável aos usuários, dando suporte às suas necessidades e 

indo ao encontro das estratégias da organização como um todo. Principais 

objetivos nessa área: Definir e selecionar ferramentas para integrar os sistemas 

atuais e ampliar  a experiência dos usuários; Criar ferramentas para 

monitoramento e controle de performance; Reduzir trabalho reativo decorrente 

de problemas de performance. 

 Emprego mais adequado de recursos para gerar mais benefícios e 

agilidades: Muitas vezes acontece de uma pessoa muito qualificada ocupar uma 

posição que não exige tanto conhecimento. É comum também algumas pessoas 

ficarem na “zona de conforto”, depois de estarem na mesma função há algum 

tempo. Essa estratégia consiste em colocar a pessoa certa, no lugar certo afim de 

obter o máximo de benefícios para a organização. Principal objetivo relacionado 



32 

 

a essa estratégia: Desenvolver os recursos internos para prover serviços com 

maior valor agregado, mais agilidade e qualidade. 

 Melhorar o engajamento de clientes e parceiros de TI: Revisar e refinar o 

processo de engajamento de clientes e parceiros de negócios afim de garantir um 

profundo entendimento de suas necessidades e expectativas para prover soluções 

relevantes e satisfatórias. O principal objetivo relacionado a essa estratégia é 

enriquecer o engajamento de clientes, parceiros de TI e fornecedores para 

possibilitar o sucesso estratégico da organização. 

 

Deste modo, percebe-se que o planejamento estratégico da empresa X na área de 

infraestrutura de TI é bastante abrangente e estruturado. De uma forma geral, seus objetivos 

envolvem o emprego mais adequado de recursos humanos e tecnológicos para obter uma 

melhoria contínua da qualidade de seus produtos e serviços. Para tanto, a empresa X procura 

investir em capacitação profissional, realocação mais adequada de recursos humanos, bem 

como uma utilização mais inteligente dos recursos tecnológicos, levando em consideração os 

benefícios proporcionados pelos avanços da tecnologia. 
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4. PROGRAMA ANUAL DE GERENCIAMENTO DE HARDWARE 

Como um dos objetivos específicos deste trabalho, pretende-se aqui entender a 

motivação estratégica e os principais objetivos do Programa Anual de Gerenciamento de 

Hardware da Empresa X e dos projetos que o compõem. Desta forma, o programa é composto 

pelos seguintes projetos: 

 Projeto de substituição de Servidores Windows fora da garantia; 

 Projeto de substituição de Servidores Unix fora da garantia; 

 Projeto de substituição de dispositivos de Storage (Armazenamento de dados) e 

Backup que estejam fora da garantia. 

Afim de dar suporte ao planejamento estratégico da Empresa X, o Programa Anual de 

Gerenciamento de Hardware consiste de três objetivos principais: 

 Maximizar a utilização dos recursos de Storage (Armazenamento de dados), 

Backup e Servidores antes de fazer a aquisição de equipamentos para upgrade, 

substituição e expansão; 

 Priorizar upgrade, substituição e expansão de Storage, Backup e Servidores fora 

da garantia com base na criticidade dos sistemas e serviços que utilizam estes 

dispositivos: quanto mais críticos os sistemas e\ou serviços, maior a prioridade 

de se fazer a substituição de Hardware; 

 Reduzir custos de suporte através de virtualização de servidores e utilização de 

tecnologias que apresentem maiores benefícios do que as atuais. 

Com o intuito de promover uma visão mais aprofundada sobre o assunto, serão descritos 

a seguir os principais objetivos de cada um dos projetos que compõe o programa. 

4.1 Projeto de Servidores Windows 

Este projeto tem como principal objetivo estratégico implementar Infraestrutura para 

permitir a virtualização de servidores físicos. Uma das razões pelas quais o projeto tem esse 

objetivo é o fato da virtualização de servidores gerar inúmeros benefícios para a organização, 

tais como: redução de custos com a diminuição do espaço físico utilizado, menor consumo de 

energia e menores gastos com resfriamento das salas de computadores, além de maior 

confiabilidade no serviço, flexibilidade e estabilidade.  
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Desta forma, uma de suas principais entregas é a implementação de clusters (grupo de 

máquinas físicas de alta capacidade que rodam uma plataforma virtual que permite a 

virtualização de centenas de servidores físicos) em localidades estratégicas, que possibilitem a 

virtualização do maior número de servidores dentro do escopo do projeto. 

Em termos de escopo, as principais entregas do projeto consistem em: 

 Implementar novos clusters em localidades estratégicas para possibilitar a 

virtualização de servidores; 

 Substituir servidores fora da garantia (virtualização ou nova máquina física); 

 Prover a capacidade de crescimento através de upgrades de Clusters (ambiente 

virtual) e expansão da capacidade de Storage para estes Clusters afim de ampliar 

a possiblidade de virtualização de servidores; 

 Maximizar a utilização de Servidores\Storage antes de comprar novos 

equipamentos; 

 Centralizar a instalação física de Hardware nas localidades estratégicas para a 

empresa X, aproveitando os benefícios da Infraestrutura de TI já presente nos 

Data Centers; 

 Atingir uma taxa de virtualização de servidores de 75%. 

 

4.2 Projeto de Servidores Unix 

Embora numa quantidade de servidores bem menor do que a plataforma Windows, o 

projeto de substituição de servidores Unix fora da garantia é muito semelhante, pois a essência 

de ambos os projetos é a mesma. Desta forma, os principais objetivos estratégicos do projeto 

são: 

 Implementar novos clusters dedicados a Unix em localidades estratégicas para 

possibilitar a virtualização de servidores; 

 Realizar upgrades nos clusters dedicados a Unix e também expansão da 

capacidade de Storage para estes Clusters afim de ampliar a possiblidade de 

virtualização de servidores; 

 Reduzir os custos de suporte através de virtualização e padronização de sistema 

operacional e plataforma; 
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 Atingir uma taxa de virtualização de servidores de 33%; 

 Migrar para plataformas estratégicas (Windows\Linux); 

 Implementar uma padronização do suporte do sistema. 

 

4.3 Projeto de Dispositivos de Storage e Backup 

 Este projeto tem como principal objetivo a substituição de dispositivos de Storage 

(Armazenamento de dados) e Backup que estão fora da garantia. Além disso, é também 

responsável pela compra e instalação de novos equipamentos para expansão de infraestrutura 

de Storage e Backup nas localidades identificadas como próximas de atingir a capacidade 

máxima. Seus principais objetivos são satisfazer a demanda de crescimento de dados dos 

usuários\clientes e também garantir a confiabilidade de Hardware no que diz respeito à 

infraestrutura de Storage e Backup.  

Em termos de escopo, as principais entregas do projeto consistem em: 

 Substituir dispositivos de Storage e Backup fora da garantia; 

 Maximizar a utilização de Storage e Backup antes de comprar novos 

equipamentos; 

 Centralizar a instalação física de Hardware nas localidades estratégicas para a 

empresa X, aproveitando os benefícios da Infraestrutura de TI já presente nos 

Data Centers; 

 Reduzir custos de suporte através da migração para tecnologias que apresentem 

maiores benefícios e gerar eficiência através da otimização do uso destes 

dispositivos; 

 Minimizar interrupções no serviço devido a falhas de Hardware fora da garantia. 

 

Portanto, percebe-se os três projetos que compõem o Programa Anual de Gerenciamento 

de Hardware, de um modo geral, possuem vários objetivos semelhantes que por si só servem 

de justificativa para a existência de um programa para gerenciá-los de uma forma coordenada. 

Todos eles visam tirar proveito dos avanços tecnológicos e procuram otimizar a utilização de 

Hardware, mantendo ao mesmo tempo a confiabilidade da infraestrutura como um todo na 

substituição de equipamentos fora da garantia.  
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5. ANÁLISE DA ESTRATÉGIA E RESULTADOS DO PROGRAMA  

 Nos capítulos anteriores foi feito um desdobramento do Planejamento Estratégico da 

empresa X na área de infraestrutura de TI e principais objetivos e motivação dos projetos que 

compõem o Programa Anual de Gerenciamento de Hardware. Neste capítulo será feita uma 

correlação entre o planejamento estratégico e objetivos\resultados do programa e dos projetos 

que o compõem.  

Para tanto, será feita primeiramente uma apresentação de resultados, seguida de uma 

análise  dos mesmos. O contexto analisado diz respeito aos resultados de 2015, ano em que os 

projetos tiveram como base o planejamento estratégico descrito neste trabalho. 

5.1 Resultados do Projeto de Servidores Windows 

De acordo com o escopo do projeto de Servidores Windows, seguem abaixo os principais 

resultados entregues em 2015: 

 Completadas 100% das substituições\virtualizações de servidores planejadas 

para o período; 

 Implementados 80% dos clusters planejados para o período; 

 Taxa de virtualização de 72% (versus meta de 75%) do número total de 

servidores substituídos; 

 Custo, Escopo e Cronograma executados conforme o planejado, sem desvios 

significativos. 

5.1.1 Principais realizações 

 Atingimento da meta anual de substituição de servidores, totalizando 100% do 

que foi planejado: 750 substituições; 

 Criação de uma equipe 100% dedicada ao projeto no segundo semestre do ano, 

resultando num aumento de 300% no número de substituição\virtualização de 

servidores, permitindo que a meta anual fosse alcançada; 

 Taxa de virtualização de 72%. 
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5.1.2 Atividades Pendentes 

As atividades abaixo não foram concluídas no ano de 2015 e portanto foram postergadas 

para serem completadas no primeiro trimestre do ano de 2016: 

 O desligamento\aposentadoria de cerca de 300 servidores fora da garantia para 

finalização da última etapa do processo de substituição dos servidores; 

 A implementação de 4 clusters que sofreram atraso devido a problemas no 

processo de instalação; 

 Os custos atingiram somente 85% do que foi planejado devido a equipamentos 

que foram comprados no fim do ano de 2015 e não foram entregues em tempo 

para o fechamento do projeto, sendo necessário incluir os pagamentos pendentes 

destas aquisições no próximo ciclo do projeto em 2016. 

5.1.3 Análise dos resultados 

 De uma forma geral percebe-se que o projeto conseguiu completar suas principais 

entregas e foi bem sucedido no que diz respeito ao gerenciamento do escopo, custo e 

cronograma.  

Contudo, ao analisar o progresso do projeto mês a mês percebe-se que no primeiro 

semestre houve um desvio significativo no número de servidores substituídos na prática em 

comparação com o que foi planejado. As metas do projeto eram agressivas e em sua fase de 

execução foram encontradas diversas interdependências e limitações de recursos que não foram 

previstas na fase de planejamento. Decidiu-se portanto criar uma equipe de analistas 100% 

dedicada ao projeto, para corrigir “gargalos” no processo e maximizar a produtividade, 

possibilitando que a meta anual fosse atingida mesmo depois de um sério desvio ocorrido no 

primeiro semestre do ano. 

Deste modo, ficou claro que foi necessária uma tomada de decisão estratégica para que 

fosse possível corrigir os desvios encontrados na fase de execução do projeto, afim de realizar 

as entregas conforme o planejado. A decisão crucial para promover essas correções foi tomada 

pelo gerente do programa alinhado com o gerente da organização de Infraestrutura de TI que é, 

ao mesmo tempo, o patrocinador do projeto. Conclui-se então, diante destes fatos, que a 

alocação de recursos 100% dedicados ao projeto representa um ótimo exemplo de prática 

voltada para o alinhamento do projeto ao planejamento estratégico da organização. 



38 

 

5.2 Resultados do Projeto de Servidores Unix 

De acordo com o escopo do projeto de Servidores Unix, seguem abaixo os principais 

resultados entregues em 2015: 

 A migração de 100% dos servidores Oracle, SciComp e Midrange planejados 

para o ano de 2015; 

 Número de servidores SAP virtualizados permitiu a liberação de 30 licenças 

Oracle; 

 Custo, Escopo e Cronograma executados conforme o planejado, sem desvios 

significativos. 

5.2.1 Principais realizações 

 Melhorias implementadas no ritmo de execução do projeto: 95 substituições de 

servidores a mais do que em 2014, o que representa algo em torno de 65% de 

ganho de eficiência; 

 Meta anual de migrações excedida: 245 completadas contra 240 planejadas. 

5.2.2 Atividades pendentes 

As atividades abaixo não foram concluídas no ano de 2015 e portanto foram postergadas 

para serem completadas no primeiro trimestre do ano de 2016: 

 13 servidores de Database Versant não puderam ser substituídos em 2015 devido 

a atrasos no processo de entrega\instalação; 

 Servidores Wintel adquiridos para Backup de Databases Versant  em processo de 

instalação do Sistema Operacional. 

5.2.3 Análise dos resultados 

 Diante dos resultados apresentados pode-se concluir que o projeto conseguiu completar 

suas principais entregas e foi bem sucedido no que diz respeito ao gerenciamento do escopo, 

custo e cronograma. Apesar de alguns problemas de incompatibilidade de sistemas Unix com a 

plataforma virtual VMware, o projeto conseguiu tomar as ações necessárias para aquisição e 

instalação de servidores físicos que possibilitaram o atingimento da meta anual de migrações. 
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   Um ponto chave para o projeto ter feito suas entregas de forma bem sucedida foi que a 

instalação de infraestrutura de clusters para rodar a plataforma virtual em localidades 

estratégicas havia sido finalizada em 2014, permitindo que o processo de virtualização de 

servidores fosse otimizado em 2015, com menos interdependências e menor complexidade.  

Do ponto de vista de estratégia e planejamento, houve um engajamento adiantado de 

supervisores e gerentes das áreas de Operações para alinhar expectativas estratégicas e garantir 

o comprometimento de recursos operacionais para as entregas do projeto. Esse foi um dos 

fatores que garantiu o aumento de eficiência no número de migrações em relação a 2014.  

Além disso, iniciativas paralelas de otimização de processos de instalação de servidores 

também contribuíram para o ganho de eficiência apresentado em 2015, o que ocorreu em total 

conformidade com as estratégias da organização na busca por melhoria contínua nos produtos 

e serviços. 

5.3 Resultados do Projeto de Storage e Backup 

De acordo com o escopo do projeto de Storage e Backup, seguem abaixo os principais 

resultados entregues em 2015: 

 74% dos novos equipamentos de Backup foram instalados e colocados em 

produção;  

 71% dos novos equipamentos de Storage foram instalados e colocados em 

produção;   

 100% dos servidores de Antivírus instalados nas localidades que estão 

adquirindo novos equipamentos de Storage e Backup; 

 25% dos equipamentos de Storage e Backup fora da garantia tiveram seus dados 

migrados para novos equipamentos e foram aposentados; 

5.3.1 Principais realizações 

 Melhoria na velocidade de aquisição de Hardware: 80% dos pedidos foram 

iniciados no primeiro trimestre de 2015 e a maior parte do equipamento (60% 

dos pedidos) entregue no primeiro semestre do ano; 
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 Todos os novos equipamentos de Backup foram instalados com nova tecnologia 

para execução de Backups com até 3 vezes mais eficiência do que a tecnologia 

antiga; 

 Todos os novos equipamentos de Storage foram adquiridos de um fabricante que 

oferece qualidade semelhante no serviço de armazenamento de dados por um 

custo em torno de 20% mais baixo; 

5.3.2 Atividades pendentes 

As atividades abaixo não foram concluídas no ano de 2015 e portanto foram postergadas 

para serem completadas durante o ano de 2016: 

 25% dos novos equipamentos de Storage e Backup não foram instalados em 2015 

devido a atrasos na instalação e problemas de infraestrutura; 

 75% dos equipamentos de Storage e Backup fora da garantia não foram 

aposentados em 2015 devido a inúmeras interdependências com outros projetos 

que não foram previstas na fase de planejamento, além de problemas com 

limitação de recursos e operações terceirizadas que não foram endereçados em 

tempo hábil; 

 Devido aos problemas anteriormente mencionados o cronograma do projeto 

ficou bastante comprometido, resultando na necessidade de incorporar as 

instalações e aposentadorias pendentes no escopo do projeto em 2016. 

5.3.3 Análise dos resultados 

 Diante dos resultados anteriormente apresentados percebe-se que o projeto realizou 

entregas significativas no que diz respeito ao aproveitamento dos benefícios de novas 

tecnologias e avanços tecnológicos, gerando ganhos de eficiência e redução de custos 

operacionais para a organização em alinhamento com o planejamento estratégico.  

Entretanto, devido a diversos problemas de interdependências com outros projetos, 

limitação de recursos, operações terceirizadas e falta de infraestrutura adequada em algumas 

localidades, o projeto sofreu sérios atrasos na aposentadoria de equipamentos fora da garantia 

e também na instalação de novos equipamentos. Esses problemas implicam custos adicionais 

para a organização, tendo em vista que durante boa parte do ano de 2016 tornou-se necessário 
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manter ambos os novos e velhos equipamentos ligados, até que sejam feitas todas as migrações 

de dados que permitam aposentar o Hardware fora da garantia. Somente quando as atividades 

pendentes forem finalizadas é que a organização poderá usufruir integralmente dos ganhos de 

eficiência e redução de custos proporcionados pela implementação de novas tecnologias. 

5.4 Resultados do Programa Anual de Gerenciamento de Hardware 

5.4.1 Principais realizações 

Além dos resultados obtidos por cada um dos projetos, pode-se enfatizar também os 

ganhos proporcionados pelo gerenciamento coordenado destes projetos, o que é o resultado 

propriamente dito do Programa Anual de Gerenciamento de Hardware, conforme segue: 

 Redução no prazo de execução: O ciclo dos projetos tinha a duração de 15 

meses em 2014: Janeiro 2014 – Março de 2015. Em 2015 o programa conseguiu 

aumentar a velocidade das entregas e reduzir o prazo de execução dos projetos 

para 12 meses: Janeiro 2015 – Dezembro 2015; 

 Redução de custos: O programa executou o escopo do projeto com uma redução 

de custos de quase 7% em relação ao valor planejado; 

 Aumento de eficiência: O programa entregou de 90 a 100% do seu escopo, o 

que representa um avanço se comparado aos anos anteriores. 

5.4.2 Principais problemas encontrados 

 Anteriormente neste trabalho já foi feito um levantamento das atividades pendentes em 

cada um dos projetos que compõem o Programa Anual de Gerenciamento de Hardware, o que 

de certa forma sintetiza os principais problemas enfrentados por cada projeto ao longo do ano 

de 2015. A seguir estes problemas serão listados de forma estruturada, com foco no impacto 

que eles causam ou podem causar ao alinhamento com o planejamento estratégico da 

organização, conforme segue: 

 Limitação de recursos devido a projetos concorrentes e conflitos de 

prioridades: A empresa X possui uma estrutura matricial, isto é, combina a 

estrutura orientada a operações com a estrutura orientada a projetos. Deste modo, 

foi identificado que as equipes de operações de Servidores, Backup e Storage 

trabalharam sobrecarregadas fazendo não apenas as atividades rotineiras de 
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suporte e resolução de problemas, mas também executando entregas de diversos 

projetos concorrentes, muitos inclusive patrocinados por outras áreas da empresa 

X, com diferentes prioridades em comparação com a área de Infraestrutura de 

TI. Estes projetos dependiam das mesmas equipes de Operações que o Programa 

Anual de Gerenciamento de Hardware, o que gerou uma limitação de recursos 

para os projetos que compõem o programa;  

 Desmotivação em função de terceirização de serviços e demissões: O ano de 

2015 foi um período de diversas mudanças na organização. Como forma de 

reduzir custos operacionais a empresa X decidiu terceirizar cerca de 85% dos 

serviços de operações na área de Infraestrutura de TI e Customer Service, 

incluindo no escopo desta mudança as operações de Servidores, Backup e 

Storage. As transições operacionais foram anunciadas pela empresa no início de 

2015, com início imediato após o comunicado e duração prevista até o fim de 

2016. Deste modo, foi percebida uma desmotivação e uma queda na qualidade 

do serviço prestado pelas equipes impactadas. Outro fator agravante é que houve 

muitas demissões de membros dessas equipes, o que deixou o quadro de 

funcionários mais “enxuto”, sobrecarregando ainda mais as equipes e gerando 

maiores dificuldades para a prestação dos serviços e entregas dos projetos; 

 Aumento na taxa de evasão de funcionários: Diante do cenário agressivo de 

terceirização de operações, muitos funcionários saíram da empresa em busca de 

outras oportunidades no mercado. Isso gerou não apenas dificuldades 

operacionais e aumento na taxa de evasão de funcionários, mas também maiores 

dificuldades na gestão de pessoas e do conhecimento organizacional como um 

todo; 

 Falta de treinamento em novas tecnologias: De acordo com o planejamento 

estratégico da organização, há uma constante busca por novas tecnologias para 

aumentar produtividade, reduzir custos e gerar ganhos a partir dos avanços 

tecnológicos de forma geral. A introdução dessas novas tecnologias cria uma alta 

complexidade no ambiente organizacional pois a maioria das pessoas não estão 

familiarizadas com os novos sistemas. Deste modo, foi identificada uma carência 

de conhecimento técnico e expertise nas novas tecnologias de Storage e Backup 

implementadas na organização; 
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 Falta de comunicação entre projetos: Foram percebidas inúmeras 

interdependências entre projetos, o que gerou problemas na coordenação de 

atividades e atrasos nas entregas. Estas interdependências foram na grande 

maioria identificadas somente na fase de execução dos projetos. Alguns dos 

problemas foram inclusive percebidos por falhas de comunicação entre os 

próprios projetos que compõem o programa, como por exemplo: várias 

migrações de dados de Storage ficaram pendentes pois dependiam do projeto de 

Servidores Windows realizar a substituição de servidores; 

 Falta de Infraestrutura local para novos equipamentos:  Ao se analisar as 

causas do atraso na instalação de novos equipamentos foi percebida com certa 

frequência a falta de infraestrutura local para acomodar o novo Hardware 

adquirido. Os problemas iam desde coisas simples como a falta de plugues de 

tomadas e cabeamentos, até problemas mais graves como a falta de espaço físico, 

falta de armários para instalar servidores e disk shelves (prateleiras de discos) e 

até mesmo a falta de portas em switches de rede; 

  



44 

 

6. BOAS PRÁTICAS PARA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TI DA 

EMPRESA X 

 Diante dos problemas encontrados na análise de estudo de caso deste trabalho, foi 

possível identificar algumas oportunidades de melhoria no gerenciamento e execução dos 

projetos de infraestrutura de TI analisados. Essas oportunidades serão listadas a seguir em forma 

de um plano de ação com boas práticas e são aplicáveis aos três projetos que compõem o 

Programa Anual de Gerenciamento de Hardware da empresa X: 

 

 Alocar recursos dedicados aos projetos que fazem parte do programa: Na 

estrutura matricial em que a organização está inserida surgem diversos conflitos 

de prioridades e projetos que se obrigam a disputar os mesmos recursos para 

cumprir prazos e realizar entregas. Esse cenário acaba gerando atrasos e 

sobrecarga de trabalho para as equipes de projetos. Embora dedicar recursos 

possa parecer uma decisão um pouco radical, ela acaba sendo um fator 

determinante para garantir que as entregas programadas estão recebendo a devida 

prioridade. Um exemplo positivo dessa prática foram os resultados obtidos pelo 

projeto de Servidores Windows em meados de 2015, quando o número de 

substituição de servidores estava mais de 30% abaixo do esperado no primeiro 

semestre. Após a gerência da organização ter dedicado recursos ao projeto em 

tempo integral, a produtividade mensal aumentou 300% e permitiu que os 

desvios de execução fossem corrigidos em relação às metas planejadas;  

 

 Compartilhar os mesmos recursos entre os projetos do programa: Foram 

identificadas muitas interdependências entre os próprios projetos que compõem 

o programa e elas não foram coordenadas de forma eficiente em 2015 pois 

haviam diferentes membros das mesmas equipes trabalhando em cada um dos 

projetos. Isso deixou algumas entregas de Storage e Backup atrasadas e acabaram 

não sendo trabalhadas de forma apropriada pelos projetos de servidores. Se a 

mesma pessoa coordenar a substituição do servidor para um projeto e a migração 

de dados para o outro projeto, a interdependência será mais facilmente 

gerenciada de forma que os projetos ficarão naturalmente alinhados, eliminando 
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a necessidade de coordenação e comunicação excessiva. Além disso, o recurso 

terá sua produtividade otimizada, ficando mais facilmente alinhado ao 

planejamento estratégico e gerando resultados mais significativos para o 

programa como um todo; 

 Criar programas de reconhecimento e premiação para funcionários e 

equipes de projeto: Devido ao cenário turbulento em que vários serviços estão 

sendo terceirizados e muitos funcionários estão desmotivados é muito importante 

criar programas de reconhecimento sólidos, premiando funcionários e equipes 

de projeto que se destacam. As premiações podem ir desde bonificações 

individuais em dinheiro ou presentes, até almoços e festas envolvendo as equipes 

de projeto; 

 Negociar a obtenção de recursos na fase de planejamento: Diante do cenário 

dinâmico dos dias de hoje é muitas vezes necessário mudar planos estratégicos e 

redefinir prioridades, o que exige dos projetos uma rápida comunicação com as 

equipes operacionais para alinhar as expectativas e assegurar recursos suficientes 

para entregar o que está sendo planejado. Um bom exemplo desta prática ocorreu 

no projeto de servidores Unix, no qual o gerente de projetos envolveu a 

supervisão de Operações durante a fase de planejamento para alinhar a 

necessidade de aumentar o número de migrações. Este por sua vez fez um 

trabalho de médio prazo (2 ou 3 meses) para garantir que recursos adicionais 

fossem alocados ao projeto durante a fase de execução; 

 Investir em treinamentos para facilitar a implementação de novas 

tecnologias: Parte do planejamento estratégico da organização é voltado à 

implementação de novas tecnologias para usufruir dos benefícios gerados pelos 

avanços tecnológicos. Foi percebido que as equipes de operações não foram 

devidamente treinadas para dar suporte aos equipamentos do novo fabricante, 

tendo sérios problemas que só puderam ser resolvidos mediante envolvimento 

do suporte do fabricante. Além disso, os coordenadores dos projetos também 

tiveram sérias dificuldades em identificar os requisitos necessários para realizar 

as entregas planejadas, o que gerou atrasos e custos adicionais para a 

organização. Deste modo, percebe-se que investir em treinamentos consistentes 
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é um fator crítico para o sucesso organizacional na implementação de novas 

tecnologias; 

 Harmonizar processos de instalação e substituição de Hardware para todas 

as tecnologias no escopo do programa: Para o sucesso do programa como um 

todo é fundamental que existam processos consistentes e papéis e 

responsabilidades bem definidos nas equipes dos projetos. Em termos 

operacionais, foram identificadas algumas discrepâncias nos processos de 

instalação e substituição de equipamentos de Storage e Servidores. Na parte de 

Storage foi percebido que equipes operacionais fazem diversas tarefas de 

coordenação, enquanto no processo de servidores há equipes dedicadas a tarefas 

de coordenação e equipes dedicadas a tarefas de Operações. Foram percebidos 

“gargalos” e problemas nos processos de Storage e portanto é importante 

promover um alinhamento dessas questões operacionais tendo como modelo de 

referência os processos de Servidores por se mostrarem mais eficientes;   

 Elaborar documentação de instalação de Hardware detalhada: Em muitos 

casos foi percebido que os técnicos tiveram dúvidas no momento de fazer a 

instalação o que gerou atrasos e necessidade de reuniões com equipes de 

engenharia e suporte técnico. Para garantir uma execução de instalação rápida e 

eficiente é fundamental que haja documentação detalhada, indicando como e 

onde conectar os cabos e como configurar os equipamentos; 

 Avaliar a infraestrutura local antes da compra de equipamentos: Parte dos 

atrasos percebidos com instalação foram em virtude da falta de infraestrutura 

local para acomodar os novos equipamentos, como por exemplo: ausência de 

portas de switches de rede, falta de cabeamentos, espaço físico limitado, falta de 

armários, etc. Devido a cronogramas apertados e prazos curtos para a instalação 

dos novos equipamentos, em muitos casos não foram envolvidos os responsáveis 

pela infraestrutura de cada localidade antes de submeter os pedidos de compra 

de Hardware, o que acabou gerando problemas no momento de instalar o 

equipamento. A avaliação da infraestrutura local deve ser um pré-requisito para 

compra dos novos equipamentos de tal forma que a instalação seja planejada e 

os problemas previstos possam ser remediados em tempo hábil. Nos casos mais 
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críticos pode ser necessário deixar a compra pendente até que a infraestrutura 

local seja remediada para acomodar o novo equipamento; 

 Contratar serviços de instalação de fornecedores na implementação de 

novas tecnologias: Devido à alta complexidade gerada no ambiente 

organizacional em virtude da implementação de novas tecnologias, pode ser mais 

eficiente negociar contratos com os fabricantes para incluir serviços de 

instalação. Isso garante que técnicos autorizados e com expertise irão fazer a 

instalação do equipamento, reduzindo os riscos e problemas gerados pela falta 

de conhecimento técnico a respeito das novas tecnologias; 

 Mapear interdependências com outros projetos na fase de planejamento: 

Nos três projetos que compõem o Programa Anual de Gerenciamento de 

Hardware a grande maioria das interdependências com outros projetos só foram 

mapeadas durante a fase de execução, gerando atrasos no cronograma e esforços 

de coordenação adicionais para garantir alinhamento e comunicação 

transparente. Para reduzir essas situações é importante promover uma integração 

mais eficiente no ambiente de projetos de tal forma que o escopo dos projetos de 

infraestrutura em andamento seja bem compreendido, tornando possível 

antecipar o mapeamento de interdependências. Isso certamente pode demandar 

mais esforço de planejamento, mas por outro lado poderá agilizar 

significativamente a execução dos projetos. 
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7. CONCLUSÕES 

O principal objetivo deste trabalho foi esboçar um plano de ação com Boas Práticas para 

manter os projetos de Infraestrutura de TI, que compõem o Programa Anual de Gerenciamento 

de Hardware, alinhados ao Planejamento Estratégico da empresa X. Para tanto, foi necessário 

primeiramente sintetizar os pontos mais relevantes da literatura sobre o tema afim de prover um 

referencial teórico robusto do conceito de estratégia organizacional e como ela deve ser 

colocada em prática nas organizações de acordo com os teóricos mais renomados no assunto.  

Além disso, foi feita uma análise do Guia PMBOK para identificar as melhores práticas 

do Gerenciamento de Projetos sob a ótica da estratégia organizacional. Foi assim verificado que 

dependendo das interdependências dos projetos e do negócio da empresa como um todo, em 

muitos casos as melhores práticas recomendam a criação de programas e portfólios para 

otimizar resultados através do gerenciamento coordenado dos projetos e garantir entregas de 

maior relevância do ponto de vista estratégico.  

Também foi constatada a importância de implementar o Escritório de Gerenciamento de 

Projetos (PMO) afim de padronizar processos, definir metodologias, compartilhar ferramentas, 

documentações, dentre outras práticas que de forma geral visam a consistência e padronização 

do gerenciamento de projetos na organização. Outro aspecto ressaltado neste trabalho é o 

importante papel da Governança organizacional e do Gerenciamento Organizacional de 

Projetos (GOP) na determinação de padrões de desempenho, critérios de qualidade e 

priorização de projetos, para facilitar o compartilhamento da estratégia organizacional afim de 

obter alinhamento com os projetos. 

No estudo de caso analisado foi possível perceber que o planejamento estratégico da 

empresa X na área de infraestrutura de TI é bastante abrangente e estruturado, envolvendo o 

investimento em capacitação profissional, realocação mais adequada de recursos humanos, 

além do emprego mais inteligente da tecnologia, visando os benefícios proporcionados pelos 

avanços tecnológicos, tais como: redução de custos, aumento de produtividade, automação, etc.  

Afim de dar suporte ao planejamento estratégico, o Programa Anual de Gerenciamento 

de Hardware da empresa X possui um papel crítico de manter a confiabilidade da infraestrutura 

de TI no que diz respeito a Servidores, Storage e Backup e de certa forma posicionar a 

organização em termos estratégicos, maximizando a utilização dos recursos existentes e 

substituindo equipamentos obsoletos por novos equipamentos de alta tecnologia.  
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Em se tratando dos projetos que compõem o programa, foi feito um breve detalhamento 

dos seus principais objetivos e escopo, bem como uma apresentação das principais entregas 

realizadas afim de correlacionar seus resultados com o planejamento estratégico da empresa X. 

A partir desta análise foi possível identificar alguns desvios que causam ou podem causar 

problemas estratégicos para a organização, tais como: alta taxa de evasão de funcionários, 

desmotivação, falta de treinamento, problemas de comunicação com outros projetos, etc. 

Por último, foi feito um plano de ação para os projetos de infraestrutura de TI que 

compõem o Programa Anual de Gerenciamento de Hardware, através de boas práticas voltadas 

para a correção de problemas e desvios identificados no estudo de caso. O principal objetivo 

das boas práticas apresentadas neste trabalho é maximizar o resultado destes projetos de forma 

que possam agregar maior valor estratégico para a organização. 

Portanto, pode-se afirmar que o resultado deste trabalho apresenta relevância não só pelo 

levantamento das informações estratégicas da organização, mas também pela coleta e análise 

dos dados referentes aos objetivos, motivações e resultados dos projetos. Estas informações 

foram cruciais para identificar desvios na execução dos projetos em comparação com o 

planejamento estratégico, possibilitando assim elaborar o conjunto de boas práticas para o 

Programa Anual de Gerenciamento de Hardware. Pelo fato deste programa ser anual, 

envolvendo a substituição recorrente de equipamentos de TI, é razoável afirmar que outras 

empresas podem passar por situações parecidas, permitindo que o resultado deste trabalho possa 

ter aplicação mais ampla do que a proposta inicial. 
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8. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 Para futuros trabalhos acadêmicos, é interessante fazer uma validação dos resultados que 

a aplicação das práticas propostas neste trabalho podem trazer para a organização. Além disso, 

é necessário também fazer novas avaliações da estratégia organizacional, afim de reavaliar o 

valor estratégico e relevância das práticas aqui propostas.  

Num cenário em que a estratégia da organização necessita de rápidas adaptações ao 

dinamismo do mercado, é possível que haja mudanças significativas no planejamento 

estratégico, o que consequentemente deve implicar alterações no plano de ação proposto neste 

trabalho acadêmico. 

Percebe-se portanto, que o alinhamento entre os projetos e a estratégia requer esforços 

contínuos tanto da alta gerência da organização, como também por parte do gerenciamento de 

projetos, programas e portfólios. 
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