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Resumo 

Hoje, o assunto gerenciamento de projetos vem ganhando realce no universo do 

empreendimento por conta da elevada concorrência e forte competitividade, o que faz com que 

as organizações precisem atender de maneira mais ágil e eficaz aos estímulos externos. Nesta 

perspectiva, diversos recursos, métodos e até instituições empresariais têm sido elaboradas com 

o objetivo de assegurar que os projetos alcancem os resultados desejados. Desta forma, esse 

trabalho apresenta uma pesquisa dos modelos de desenvolvimento de empreendedorismo, 

especialmente aqueles que fazem parte de um universo de indefinições, normalmente 

denominados startups. Para isso são evidenciados os referenciais teóricos mais importantes no 

assunto a partir de obras dos autores Steve Blank & Bob Dorf, Eric Ries e Alex Osterwalder & 

Yves. As distintas metodologias atuais são caracterizadas brevemente, tais como o Design 

Thinking e o Lean Startup. O intuito é apresentar que todos são focalizados no usuário e na 

redução das referidas indefinições que abrangem a atividade do empreendedor. Considerando 

que, hoje, vem se mostrando em ascendência a palavra inovação junto a grande quantidade de 

Startups e a elevada busca das organizações para se adequar as inovações tecnológicas e 

elaborar diferenciais competitivos no ambiente no qual estão inseridas. O trabalho se 

fundamentou na pesquisa de revisão de literatura. 
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Abstract 

Today, the subject project management is gaining enhancement in the enterprise of the universe 

due to the high competition and strong competitiveness, which means that organizations need 

to respond more rapidly and effectively to external stimuli. In this regard, various resources, 

methods and even corporate institutions have been developed in order to ensure that projects 

achieve the desired results. Thus, this paper presents a survey of entrepreneurship development 

models, especially those who are part of the unknowns of the universe, commonly called 

startups. For this are shown the most important theoretical references on the subject from the 

works of authors Steve Blank & Bob Dorf, Eric Ries and Alex Osterwalder & Yves. The 

different current methodologies are characterized briefly, such as Design Thinking and Lean 

Startup. The aim is to present everyone is focused on the user and the reduction of these 

uncertainties which cover the activity of the entrepreneur. Whereas today, has been showing in 

the ascendancy the word innovation with a lot of startups and high search organizations to fit 

the technological innovations and develop competitive advantages in the environment in which 

they operate. The work was based on literature review of research. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho almeja evidenciar concepções a respeito das Startups, razões que 

levam organizações a inovar e apresentar um gerenciamento de projetos fundamentado na ideia 

de designers e suas fases. Para Brown (2010), as organizações contemporâneas não estão 

acostumadas a abranger novos conceitos porque terminam limitando-se a modelos 

empreendedores que já existem devido ao fato de que os modelos de negócios clássicos são 

incrementais, esperados e mais simples de serem seguidos, diferente de inovações que 

provocam indefinições. Desta forma, o Design Thinking tem muito o que ofertar ao universo de 

empreendimentos porque fornece mecanismos de distinção ao idealizar produtos e serviços 

voltados para corresponder as necessidades dos seus consumidores utilizando métodos para a 

procura de resoluções e ratificação dos próprios em meios mais perto da realidade. 

 A formação de uma nova organização exige bastante empenho e desejo de se arriscar 

por parte dos empresários. A web possibilita que o subsídio financeiro para o começo das tarefas 

de uma organização seja diminuído de maneira significativa, pois, geralmente, não há ativos 

fixos de peso relevante. Ademais a chance de alcançar mais usuários em um espaço de tempo 

menor, adquirindo ganhos de escala nas atividades é um atrativo considerável para esse 

segmento.  

 Independente da área de atuação o mercado está ficando cada dia mais concorrente e 

abrangente, requerendo inovações céleres e fazendo com que outras estratégias sejam pensadas 

com o objetivo de aprimorar o desempenho e, por conseguinte, criar a vantagem competitiva. 

Com a forte concorrência, não se pode aceitar perdas nos processos organizacionais e aplicação 

de recursos financeiros sem o correspondente retorno. Os usuários não adquirem ineficácia e 

os acionistas reivindicam geração de valor em seus empreendimentos.  

 Nesta conjuntura, as empresas estão propensas a procurar ferramentas que as 

diferenciem de seus oponentes no mercado de hoje e, para isso, elaboram e implantam suas 

estratégias porque compreendem a relevância de programar seu papel futuramente.  

Desenvolver um novo negócio não é e nem será uma atividade simples. Um estudo de 

Shikar Ghosh (2012), em Havard Business School, apresenta que 75% das startups mostram 

insucesso nos primeiros anos de existência. Empreender exige, antes de qualquer coisa, uma 

grande dedicação do empreendedor, que se arrisca e necessita se empenhar muito em uma 

perspectiva que está presente somente em sua mente. Se os problemas são permanentes, a 

conjuntura onde o empreendedor se encontra modificou bastante desde os primeiros registros 
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da palavra quando o especialista em economia Richard Cantillon (no começo do século XVIII) 

menciona o empreendedor como uma pessoa que almeja a rentabilidade, mais notadamente, é 

a pessoa que se arrisca.  

 Se naquele período a humanidade passava por movimentos cruciais como a Revolução 

Industrial e o Iluminismo, ainda tinha muito o que acontecer até o século XXI. Entre revoluções, 

conquistas e guerras, alcança-se um nível onde a tecnologia potencializada foi capaz de agilizar 

procedimentos e alterar diversas questões, incluindo o empreendedorismo. Enquanto que no 

começo do século XVIII acontecia a aliança que constituiria a Companhia Britânica das Índias 

Orientais, intensificando a exclusividade sobre a exploração comercial da Índia na sociedade 

britânica e a comunicação levava muito tempo para ir de um território a outro, a fase tecnológica 

contemporânea – acima de tudo por conta da Revolução Industrial – possibilita que a mesma 

seja realizada em milésimos de segundo. Essa dinâmica, junto da capacidade incontável de 

conservação de conhecimento, transformou totalmente a história do ser humano e do 

empreendedorismo.  

 Até os últimos anos do século passado, desenvolver um novo negócio era algo 

moderadamente inerte em termos de plano e efetivação de atividades, visto que as 

transformações no planeta aconteciam de maneira mais devagar. Com a chegada da internet e 

dos computadores particulares foram elaboradas uma imensidão de possibilidades de mudanças 

nos empreendimentos, que podiam experimentar agora outras opções de ferramentas, 

relacionamento com o cliente, sugestão de valor, controle interno, serviço de atendimento ao 

consumidor, cobrança, etc. Esse progresso possibilitou aos novos empresários empreender com 

menor investimento inicial e, de certa forma, popularizou o empreendedorismo. O decorrente 

aumento da formação de novas organizações acarretou um crescimento nas possiblidades de 

casos de inovações suspensivas, de acordo com o notado por Christensen (1995).  

 O tema do presente trabalho é de extrema importância para o segmento de 

gerenciamento de projetos devido a necessidade de aquisição de resultados de maneira rápida 

e categórica pelas organizações.  

 A formação de organizações digitais é um processo pesquisado por vários teóricos, 

especialmente Blank e Dorf (2012), Ries (2012) que fundamentaram o referencial teórico do 

trabalho. O local indefinido que estas organizações fazem parte indica que todos os argumentos 

para desenvolvimento do empreendimento são somente suposições que necessitam ser 

legitimadas junto ao usuário.  

 Modelos clássicos de desenvolvimento de negócio evidenciam-se não capazes de 

acompanhar a agilidade de inovação almejada nos empreendimentos virtuais e, por conta disso, 
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a observação dos modelos sugeridos no presente trabalho é precisa para melhor andamento das 

atividades dessas organizações.  

 Assim, a utilização desses modelos em uma situação verdadeira, com o 

acompanhamento do progresso da organização baseado nos métodos sugeridos apresenta a 

relevância das validações e ratifica a importância do assunto abordado.  

 O objetivo geral do trabalho é explicar as definições e modelos relativos ao 

gerenciamento de projetos em startup. Para tal, os objetivos específicos são: apresentar o 

referencial teórico associado aos métodos sugeridos por teóricos do assunto, debater a alteração 

de abordagem acontecida nos últimos anos e propor melhorias no gerenciamento de negócios 

em startups. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Definição de Projeto 

 Hoje, certas organizações compreendendo as questões competitivas do mercado 

atentam-se não somente para o monitoramento das ações de todos os seus produtos, mas com 

tudo relacionado no decorrer de sua efetivação. Nesta incansável procura pela aquisição de 

resultados qualitativos e quantitativos, diversas organizações usam, atualmente, uma condição 

voltada para projetos, e elas, diversas vezes, exibem uma estável relação com os investimentos 

que se apresentam necessários para conservar a empresa competitiva.  

 O projeto é um negócio único que precisa exibir um começo e um final nitidamente 

preciso e que, orientado por homens possa alcançar suas metas respeitando as condições de 

tempo, valor e qualidade (MENEZES, 2001). 

 Para Heldman (2006) projeto é um negócio provisório, com prazo determinado, que 

possui o intuito de gerar um produto ou insumo único e que está finalizado quando seus 

objetivos e metas foram atingidos e reconhecidos pelos stakeholders.  

 Segundo Vargas (2009) projeto é um negócio que não se repete, especificado por uma 

sucessão definida e lógica de ocasiões, com começo, meio e final, que se designa a alcançar 

uma meta precisa e determinada, sendo orientado por homens em condições preestabelecidas 

de prazo, valor, meios envolvidos e qualidade. 

 Já conforme PMBOK (2009), dependendo da abrangência, os projetos são segmentados 

em elementos mais simplesmente administráveis ou subprojetos, podendo eles, até, serem 
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admitidos por uma organização externa ou de outra unidade operacional da empresa 

responsável.  

 O ciclo de vida de um projeto baseia-se em etapas do mesmo que normalmente são 

contínuas e que, de vez em quando, sobrepõem-se, cuja designação e quantidade são 

estabelecidas pelas necessidades de liderança e gerenciamento das empresas relacionadas, o 

caráter do projeto em si e seu campo de atuação. Ele pode ser constituído conforme questões 

inerentes à empresa e fornece uma condição fundamental para o gerenciamento do projeto, 

independente da atividade característica elaborada (PMBOK, 2009). 

 No decorrer de seu ciclo de vida, os projetos evidenciam ameaças e gastos relacionados 

que podem mudar conforme a etapa onde estão. Primeiramente, os gastos estão propensos a ser 

pequenos, evidenciam um máximo no decorrer da efetivação e reduzem no fim das ações. Já as 

ameaças possuem um comportamento oposto. A figura abaixo mostra esse comportamento.  

 

Figura 1 – Ciclo de Vida de um Projeto 

 

Fonte: PMBOK, 2009 
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2.2 Gerenciamento de Projetos 

 Atualmente, os projetos apresentam elevada abrangência técnica, além de exigirem 

variedade de competências. Para lidar com essas particularidades assim como as dúvidas 

pertinentes aos projetos, outras maneiras de administração se desenvolvem e o gerenciamento 

de projetos é uma delas.  

 Este processo de gerenciamento de projetos tem sido cada dia mais aperfeiçoado e é 

determinado pelo guia PMBOK (2009), como “[...] a aplicação de conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos”. 

 Colaborando com esta concepção, Vargas (2009) acredita que, 

O gerenciamento de projetos é um conjunto de ferramentas gerenciais que permitem 

que a empresa desenvolva um conjunto de habilidades, incluindo conhecimento e 

capacidades individuais, destinados ao controle de eventos não repetitivos, únicos e 

complexos, dentro de um cenário de tempo, custo e qualidade predeterminados. 
 

 Heldman (2006) e Vatgas (2009) complementam o conceito dizendo que o 

gerenciamento é usado por homens para caracterizar, estruturar e controlar o andamento das 

ações do projeto, podendo envolver também expressões técnicas e processos, mas também 

atribuições, deveres e graus de autoridade. E que o benefício maior do gerenciamento de 

projetos está na situação de ele não ser limitado a sugestões astronômicas, de elevada 

abrangência e valor, mas que pode ser utilizado em negócios de qualquer relevância.  

 Frame (1995, apud Anselmo, 2002) considera que o gerenciamento de projetos também 

está fundamentado em diversos dos princípios da administração geral, para isso, também 

abrange acordos, resoluções de questões, políticas, liderança, comunicação e análise de 

estrutura empresarial.  

 O gerenciamento de projetos nasceu como uma matéria nos EUA, por meio do seu 

percussor, Henry Gantt. Nos anos 1950 que começou a era moderna do gerenciamento de 

projeto. Anteriormente, os projetos eram administrados usando-se essencialmente os gráficos 

de Gantt, mecanismos e métodos simples. Nessa época, dois tipos do projeto matemático foram 

elaborados: o Critical Path Method (CPM) e o Program Evaluation and Review Technique 

(PERT). Esses dois métodos matemáticos dispersaram-se drasticamente em diversas 

organizações e passaram a ser muito usadas.  

 No ano de 1969, o Project Management Institute (PMI) começou a elaboração de um 

método de gestão para atender aos interesses das mais variadas organizações.  
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 No ano de 1981, os empresários do PMI permitiram a elaboração de um manual de 

projetos, o Project Management Body of Knowledge (PMBok), abrangendo as condições e as 

linhas mestras das atividades que passaram a ser abundantemente usadas.  

 Desde então, com as inovações tecnológicas e elaboração de outros métodos e 

mecanismo de gerenciamento, assim como softwares, o gerenciamento de projetos se 

intensificou e está cada dia mais corrente nas empresas contemporâneas, que usam projetos para 

implantar suas estratégias e fornecer um diferencial no mercado competitivo. 

 Kezner (2002 apud Rovai, 2005) associa como motivadores do Gerenciamento de 

Projetos nas empresas, os elementos abaixo.  

 

Tabela 1 – Progresso do conhecimento no gerenciamento de projetos 

1960-1985 Sem muitos elementos motivadores 

1985 TQM 

1990-1992 Engenharia Simultânea 

1992-1993 Delegação de Autoridade e Equipes 

Autodirigidas 

1993 Reengenharia 

1994 Controle de gastos e do ciclo de vida 

1995 Controle das Mudanças de Escopo 

1996 Gestão dos Riscos do Projeto 

1997-1998 Escritório de Projetos e Centros de 

Excelência em Projetos 

1999 Equipes Multifuncionais Itinerantes 

2000 Equipes Globais e Modelo da Maturidade 

em Gestão de Projetos 

Fonte: Rovai, 2005 (Adaptado de Kezner, 2002) 

 

2.3 A Concepção de Startup 

 A concepção sobre as definições associadas aos negócios não é de hoje, já sendo inserida 

de maneira expressiva por vários teóricos. Diversos autores em seus livros já nortearam 

questões relevantes sobre os objetos que abrangem o crescimento da organização em sua 

natureza.  



7 

 

 O mundo de hoje se particulariza, entre outros, por sua celeridade. Em 2010, Eric 

Schimidt (ex-CEO da empresa Google), disse que em dois dias era produzido o mesmo número 

de informação que os homens produziram desde a sua criação até 2003. Essa dinâmica exige 

uma capacidade de adequação das empresas, que necessitam manter seus tipos de 

empreendimento por meio de mudanças não somente razoáveis, mas que também utilizem as 

inovações tecnológicas existentes.  

 Assim, ocorreu nos últimos anos um aumento do ritmo de criação de determinadas 

organizações como nunca ocorreu anteriormente, acima de tudo por causa das novas chances 

de modelos digitais propiciadas pela internet. Essas novas possibilidades, as startups, fizeram 

com que os investidores se atentassem por conta do provável retorno em pouco tempo, 

consubstanciaram a notabilidade do Vale do Silício e têm se dispersado pelo planeta.  

 A sua leve atual presença e o crescente interesse do capital especulativo fizeram com 

que o lado prático crescido mais que o conceitual e, por essa razão, o assunto ainda necessita 

ser estudado mais pelos estudiosos. Nesse âmbito, a disponibilidade de artigos científicos ainda 

é muito restrita e pouco variada, com a maior parte dos documentos centralizados em poucos 

teóricos. Também, a maioria das informações está em best sellers e blogs e o material 

conceitual, geralmente, é somente o bastante para fundamentar o prático.  

 A palavra startup não é assim tão atual e já tinha sido muito mencionada por teóricos 

de economia desde o começo do século XVII. Porém, foi nos últimos anos que ela adquiriu 

uma outra forma com o advento da bolha da internet, de 1996 a 2001. Utilizado nos EUA há 

alguns anos, foi a partir da disseminação das organizações “ponto com” que a palavra foi 

adquirindo outras formas e se determinando como uma outra abordagem organizacional e das 

empresas.  

 No entanto, ainda é muito frequente o equívoco entre pequenas organizações e 

empreendimentos com o conceito moderno de startups. Precisa ter “a percepção de que donos 

de pequenos negócios difeririam fortemente de empreendedores no que diz respeito a sua 

capacidade de inovação, de julgamento, criação de demanda, vontade de crescimento, assim 

como habilidade gerencial” (PENROSE, 1959). Enquanto organizações menores se põem de 

maneira passiva em relação à procura, com pouco enfoque no desenvolvimento do 

empreendimento e menor ainda em mudanças, startups atuam para compreender totalmente a 

procura de maneira a impulsionar celeremente suas receitas e a cessão de valor percebido aos 

seus usuários e sociedade.  

 Graham (2012) apresenta de maneira explícita essa perspectiva. Segundo o autor, uma 

startup é uma organização feita para se desenvolver velozmente.  
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Ser recém-fundada não caracteriza em si mesmo construir uma empresa startup. Nem 

é necessário para uma startup que se trabalhe com tecnologia, ou que se tome 

financiamentos de alto risco (...). A única coisa essencial é o crescimento. Todo o 

resto que nós associamos com startups decorre do crescimento. 

 

 É relevante notar que as startups evidenciam uma dessemelhança inerente em relação a 

outras organizações. Nessa circunstância, o elemento agilidade de desenvolvimento e 

escalabilidade – praticidade de escalar o empreendimento – são cruciais e a startup precisa ser 

capaz de atender aos dois. Isto é, para se desenvolver velozmente é necessário que se produza 

alguma coisa seja comerciável para um significativo mercado e uma significativa quantidade 

de consumidores.  

 Esse conceito ainda deixa uma imprecisão relacionada à chance de categorização de 

novos empreendimentos com elevada atuação na concepção de startups, porém pelo conceito 

de Graham (2012), compreende-se que sócios focalizados no desenvolvimento e com uma 

resolução criativa para uma atividade ampla podem realizar uma startup. Além do mais, depois 

do primeiro boom das espécies de empreendimentos digitais, existe uma propensão nos Estados 

Unidos de formação de organizações que misturem uma resolução digital com uma 

considerável atividade.  

 Ries (2011) conceitua que “uma startup é uma instituição humana projetada para criar 

novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza”. Para o autor, é normal efetuar 

o erro de considerar a startup como um bem ou uma tecnologia. A startup é maior do que o 

somatório de suas partes, especificando-se como fortemente humana, na qual o conhecimento 

reconhecido de como elaborar um empreendimento baseando na sustentabilidade é o maior 

valor intrínseco. Enquanto o produto é somente a decorrência de uma tática aplicada, a startup 

precisa procurar um tipo de sustentabilidade no negócio. É isso o que diz Maurya (2011) em 

sua postagem “your product is not the product” em seu renomado site pessoal Practice Trumps 

Theory. 

 Por último, acompanhando a mesma ideia, Blank e Dorf (2012) acreditam que startups 

não podem ser vistas como uma variante menos de renomadas organizações, visto que são 

entidades totalmente distintas uma das outras. “Uma startup é uma organização temporária 

projetada para buscar um modelo de negócio escalável, repetível e lucrativo” (BLANK, 2013). 

Segundo os teóricos, enquanto uma grande empresa realiza um tipo de empreendimento no qual 

os usuários, suas dificuldades e as particularidades exigidas do bem são conhecidas, startups 

realizam uma procura por este modelo. Assim, uma startup traz consigo uma elevada 
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quantidade de indefinições, de maneira que apresenta desde seu começo como uma série de 

pressupostos e conjecturas.  

 Desta forma, é necessário ser eficaz e focalizar as ferramentas e empenhos em colher 

dos consumidores aquilo que ele almeja e o que ele precisa, assegurando escalabilidade ao tipo 

de empreendimento. Isto é, possuir capacidade de alcançar (solucionar uma questão) uma 

quantidade grande de pessoas concomitantemente é um dos maiores alicerces de uma startup 

que almeja ser produtiva e satisfatória, além de exercer uma função de destaque na sociedade.  

 

2.4 Modelos para Desenvolvimento de Startups 

 Um modelo chamado Desenvolvimento de Produto usado por muitas empresas para 

lançar mercadorias novas é mencionado por Blank (2006) como um dos motivos do insucesso 

de várias startups. O modelo é representado resumidamente em quatro fases que resultam com 

o lançamento do produto.  

 

   Figura 2 – Processo de Desenvolvimento de Produto  

 

   Fonte: Adaptado de Blank (2006) 

 

 Na primeira fase de Concepção/Semente, os empresários acertam seus conceitos e metas 

para a organização e já criam um plano de negócios. O bem é pensando e pesquisada sua 

viabilidade. As características técnicas do bem são determinadas, assim como todas suas 

funções. Também nessa fase, deseja-se uma compreensão do mercado, por meio de um estudo 

são especificados os clientes, competitividade e os diferenciais de concorrência.  

 Já na fase de Desenvolvimento do Produto, o objetivo da organização passa a ser a 

criação do produto pelos especialistas. A familiaridade com os usuários que acontece na 

primeira fase já não está mais presente e o grupo de marketing achar os maiores usuários para 

experimentarem os produtos. Essa fase pode ser a maior e abranger muitos gastos.  

 Na fase seguinte, denominada Testes Alfa/Beta, os engenheiros passam a experimentar 

o produto em pequenos clientes que vão acusar as falhas e o ajuste às particularidades. Os 
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profissionais de marketing já programam a estratégia para lançar o bem e pesquisam os maiores 

meios de propagação. 

 A última etapa é denominada Lançamento/1ª Compra, na qual a organização emprega 

equipes de vendas e forte publicidade. O desempenho do negócio é supervisionado e equiparado 

com o esperado na fase Concepção e Semente.  

 Blank (2006) reprova o modelo clássico de criação das organizações falando não ser 

eficaz para a formação de uma startup, que estão em um local de várias indefinições, 

especialmente a respeito de quem propriamente é seu cliente em potencial. A maior questão 

debatida por Blank (2006) é que técnicas clássicas focalizam na efetivação e não no 

conhecimento que é preciso ter para elaboração de um bem conforme as verdadeiras 

necessidades do usuário, fazendo do lançamento do produto um risco. 

 Por essa razão, a ausência de um processo para compreensão do mercado, 

reconhecimento dos usuários e aceitação das suposições cruciais do empreendimento são os 

maiores motivos de insucesso das startups (BLANK, 2006). 

 Baseando-se nessas ideias, Blank e Dorf (2012) exibem o modelo de desenvolvimento 

de clientes que objetiva trazer o usuário para o processo de desenvolvimento da organização.  

 O Desenvolvimento de Clientes foi mostrado por Blank e Dorf na obra Startup Owner’s 

Manual (2012) com o objetivo de resolver as questões citadas antes no modelo de 

desenvolvimento de produtos por meio de frequentes renovações entre a startups e os 

consumidores com o intuito de reconhecer as suposições com celeridade e corrigir basicamente 

em tempo real.  

 

     Figura 3 – Processo de Desenvolvimento de Clientes 

 

     Fonte: Adaptado de Blank e Dorf (2012) 
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 O modelo é separado em quatro fases mais importantes, cada uma simbolizada por um 

círculo com sete recursiva simbolizando que cada fase é repetida e assim pode ser diversas 

vezes até que seja achado um ponto que aponte meios para o andamento.  

 A apreciação quanto aos modelos usados por organizações clássicas para concepção e 

efetivação de um novo empreendimento é normalmente fundamentada em grandes planos de 

negócios ou plano organizacional, que podem ser fracionados em orientações exclusivas nos 

setores de marketing, análise de mercado, financeiro. Porém, uma startup, por sua vitalidade, 

exige um modelo mais maleável e que participe das mudanças em seu modelo de negócio.  

 Modelo de negócio deve evidenciar como uma empresa produz, fornece e adquire valor. 

Como uma startup está em procura frequente por um modelo de negócio que seja rentável e 

escalável, é relevante que sejam feitas mudanças no modelo de negócios com o intuito de achar 

a maneira mais adequada de adquirir esse valor.  

 Osterwalder e Pigneur (2009) escreveram a obra “Business Model Generation”, com o 

intuito de oferecer percepções a respeito da essência dos modelos de negócios em locais de 

bastante concorrência. Para tanto, é sugerido um método que ajuda os empresários a 

converterem teorias em práticas. Seu maior ponto positivo é a agilidade na organização e na 

avaliação de hipóteses.  

 É sugerido o Modelo de Negócios Canvas como um mecanismo para comunicar a 

concepção por meio de uma visualização integrada das várias questões do empreendimento. O 

intuito é a geração de um modelo de simples compreensão para todos os participantes. O Canvas 

atua em conjunto com as concepções mostradas por Blank & Dolf (2012 e Ries (2012) 

possibilitando que os empresários coloquem as suposições associadas com cada um dos nove 

componentes e faça mudanças a partir das aprovações feitas com os consumidores.  
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     Figura 4 – Modelo de Negócio Canvas 

 

     Fonte: www.businessmodelgeneration.com 

 

 O modelo é repartido em nove componentes que simbolizam o negócio: Parcerias-

chave, Atividades-chave, Recursos-chave, Oferta de valor, Relacionamento, Canais, 

Segmentos de Clientes, Estrutura de Custos e Fontes de Receita.  

 Esses componentes são separados em três visões: Visão da Operação, Visão do Cliente 

e Visão Financeira, conforme a figura abaixo: 
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  Figura 5 – Visões do Business Model Canvas 

 

  Fonte: Adaptado de Osterwalder e Pigneur (2010) 

 

2.5 Design Thinking  

 De acordo com o que indica Brown (2010), o Design Thinking (a forma de raciocinar 

de um designer) pode alterar a forma de elaborar bens, insumos e processos. O método Design 

Thinking utiliza a percepção e a metodologia do designer para corresponder às necessidades 

dos indivíduos com o que é executável de forma tecnológica e elabora uma estratégia de 

empreendimento duradoura, possibilitando a transformação desta necessidade em valor para o 

consumidor e oportunidade de negócio.  

 

design thinking começa com habilidades que os designers têm aprendido ao longo de 

várias décadas na busca por estabelecer a correspondência entre as necessidades 

humanas com os recursos técnicos disponíveis considerando as restrições práticas dos 

negócios. Ao integrar o desejável ponto de vista humano ao tecnológica e 

economicamente viável, os designers têm conseguido criar os produtos que 

usufruímos hoje. O design thinking representa o próximo passo, que é colocar essas 

ferramentas nas mãos de pessoas que talvez nunca tenham pensado em si mesmas 

como designers e aplicá-las a uma variedade muito mais ampla de problemas. 

(BROWN, T., 2009, pág. 4) 

 

 A expressão Design Thinking foi citada primeiramente no ano de 1992 em um trabalho 

do conhecido mestre da Universidade de Carnegie Mellon, Richard Buchanan, chamado 

“Wicked Problems in Design Thinking”. Este trabalho mostra a potencialidade de abordagem 

do design em quatro faces, possibilitando que seja estendido a outras matérias. As quatro faces 

abrangem design aplicado a serviços, design de produtos, design na comunicação e uma 
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abordagem de locais mais adequados para os indivíduos morarem e trabalharem (TENNYSON, 

2012).  

 Há mais de três décadas vem sendo pesquisado em artes, ciências e arquitetura a 

utilização de design para elaborar resoluções, mas, as utilizações do design também estão 

aumentando e sendo utilizadas no campo do empreendimento. A origem dessa nova utilização 

do design está relacionada à organização americana de consultoria IDEO, que elabora 

aperfeiçoamentos baseados nas considerações de um designer, de onde nasceu a concepção 

Design Thinking.  

 Segundo Demarchi (2009), hoje a palavra “design” é relacionada à qualidade ou aspecto 

de mercadorias, no entanto, o propósito da palavra é proporcionar satisfação na vida dos 

indivíduos, relacionado à maneira como os indivíduos convivem ou são impelidos por um bem 

ou serviço. Esta expressão vem chamando bastante atenção de administradores, propiciando 

outros caminhos para a mudança organizacional fundamentada nas possibilidades que o design 

possibilita alcançar. 

 

O designer distingue como um problema tudo aquilo que prejudica ou impede a 

experiência (emocional, cognitiva, estética) e o bem-estar na vida das pessoas 

(considerando todos os aspectos da vida, como trabalho, lazer, relacionamentos, 

cultura, etc.). Isso faz com que sua principal tarefa seja identificar problemas e gerar 

soluções (VIANA, 2012) 

 

 Assim, designer procura compreender as dificuldades que atrapalham a satisfação dos 

indivíduos, usando a identificação, isto é, pondo-se no lugar da outra pessoa e buscando 

compreender mais o ambiente no qual o indivíduo se encontra, assim como reconhecendo os 

motivos e as consequências dos problemas para ser mais pontual na procura por resoluções. 

Entender a metodologia que o designer aplica para o desenvolvimento de resoluções pode 

acarretar percepções cruciais para o campo de empreendimentos.  

 A estabilidade entre o raciocínio crítico e o axiomático é possibilitado no decorrer da 

utilização do método Design Thinking que, de acordo com Martin (2009), possibilita ampliar a 

eficácia e a concorrência provocando mudanças nos processos, bens e serviços das empresas. 

Permite, também, que as organizações ultrapassem de um local abrangente para um mais 

simplório, por meio do filtro de informações no qual são utilizados métodos para escolha das 

melhores percepções.  

 Além do mais, Martin (2009) sugere que aplicando o raciocínio abdutivo é permitido 

utilizar o Design Thinking, concepção elaborada primeiramente por James Peirce, o que 
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possibilita a investigação de possiblidades rumo ao futuro, junto com oportunidades observadas 

sob a perspectiva antiga.  

 Brown (2009) considera que o Design Thinking procura a elaboração de resoluções 

perfeitas em seus aspectos e com outras funções, gerando outras vivencias, valores e 

especialmente concepção para os clientes. Desta forma, fundamenta-se na habilidade de ser 

axiomático, identificar modelos, elaborar concepções que possuam um conceito emotivo além 

de prático.  

 

Ao contrário da abordagem tradicional analítica que incentiva que devemos nos mover 

na direção mais razoável para solucionarmos problemas, o pensamento do Design 

propõe que devemos nos mexer primeiro para gerar opções que nos levarão a 

encontrar um caminho e não escolher primeiro um caminho e então gerar opções 

(TENNYSON, 2012) 

 

 Também de acordo com Brown (2010), o Design Thinking é entendido como 

procedimento de justaposição de áreas distintas de uma sucessão sistemática de fases. 

Conforme o teórico, este procedimento é fracionado em três fases inovadoras: estímulo onde 

insights de todas as espécies são arrecadados, concepção de onde insights são convertidos em 

ideias e implantação onde as ideias mais apropriadas são elaboradas em um planejamento de 

ação efetivo. 

 

Contrary to popular opinion, you don’t need weird shoes or a black turtleneck to be 

design thinker. Nor are design thinkers necessary created only by design schools, even 

though most professionals have sad some kind of design training. My experience is 

that many people outside professional design have a natural aptitude for design 

thinking, which the right development and experience can unlock (BROWN, 2008). 

Em tradução livre pode ser mencioando: Diferente da opinião popular, você não tem 

necessidade de sapatos estranhos ou uma camisa preta para ser um Design Thinker, e 

estes, não são necessariamente criados somente por escolas de design, mesmo que a 

maioria dos profissionais pode ter tido alguma espécie de treinamento nessa área. 

Minha experiência é que diversas pessoas fora dessa área possuem uma aptidão 

natural para o design, e com o certo desenvolvimento e experiências podem 

desbloquear essa aptidão.   

 

 Assim, segundo Brown (2010), pode-se notar que um Design Thinker pode não ser 

formado em uma faculdade de design e nem ser um profissional desse ramo para ser capaz de 

ter ideias inovadoras porque esses indivíduos têm uma aptidão própria preservada, precisando 

somente liberar esta capacidade de inovação por meio da atividade e vivências.  

 No entanto, destaca-se que o princípio da identificação, de raciocínio voltado para 

indivíduos simplifica a elaboração de resoluções próprias apetecíveis e que correspondam às 

necessidades, mas nem todos estão aptos para utilizar estes insights e elaborar resoluções novas. 
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Sobrepor uma perspectiva inteirada sobre uma perspectiva focalizada em procedimentos 

críticos com o intuito de reconhecer todas as questões importantes em uma dificuldade 

procurando elaborar outras resoluções é visto como outra particularidade que um Design 

Thinker precisa ter. 

 Ademais, distribuir confiança é essencial para admitir que não interessa o nível de 

complexidade de um problema, mas qual é a provável resolução mais adequada a melhorias do 

que alternativas correntes. No entanto, novidades significativas não são elaboradas com 

adequações avançadas, visto que a experiência ajuda na criação de indagações para 

compreender o problema e investigar limitações inovadoras acarretando em outras resoluções 

consideráveis.  

 Outra característica nortada no perfil de um Design Thinker parte do princípio de que o 

autor retraído é uma utopia, na qual cada dia está mais complicado de se pensar em resoluções 

legítimas que espelham a verdade e a empolgação dos favorecidos por esta resolução. Assim, 

por meio da ajuda de outros setores, além do setor mais importante, fazem a diferença no 

procedimento de inovação de resoluções. Desta forma, particularidades como a identificação, 

raciocínio inteirado, confiança, vivências e participação são consideradas por Brown (2010) 

como fundamentais, sendo notadas no Design Thinkers. 

 No entanto, este método põe mecanismos relevantes em contextos específicos variadas 

em posse de indivíduos que não obrigatoriamente são designers por formação, mas que 

necessitam raciocinar e utilizar uma diversidade abrangente de questões para elaborar 

resoluções diferentes e sustentáveis para a organização (BROWN, 2010).  

 Brown (2009) cita que os projetos de design têm certas limitações que impactam a 

disposição e aprovação que fazem parte das fases do Design Thinking. Determinadas limitações 

estão relacionadas a três parâmetros: praticabilidade, viabilidade e desejabilidade, tornando-se 

apropriado procurar uma estabilidade entre as limitações. 

 Assim, procura-se por meio da empatia pensar na resolução considerando as diversas 

visões de cada envolvido no projeto. Ao considerar os homens como maior foco do projeto, os 

idealizadores passam a pensar nas resoluções que mais importantes, apetecíveis e que abranjam 

as exigências indicadas.  
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Figura 6 – Processo de design thinking adaptado 

 

Fonte: Brown (2009) 

 

 Na figura 6 é permitido observar o ciclo produtivo do design thinking, que começa com 

um significativo investimento em Inspiração, depois com ciclos de ideação e por último a 

implantação incremental de um conceito.  

 A primeira etapa do processo Design Thinking é denominada Imersão. Nessa hora o 

grupo do projeto alcança o contexto da problemática, tanto da perspectiva da organização 

quanto do cliente (VIANNA, 2012). 

 Ainda segundo Vianna (2012), 

 

A Imersão Preliminar, portanto, tem como finalidade definir o escopo do projeto e 

suas fronteiras, além de identificar os perfis de usuários e outros atores-chave que 

deverão ser abordados. Nesta fase, é possível também levantar as áreas de interesse a 

serem exploradas de forma a fornecer insumos para a elaboração dos temas que serão 

investigados na Imersão em Profundidade 
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 Depois de entendido o problema, a próxima fase se baseia em saber quem são os clientes 

e os perfis mais importantes, onde se deve aprofundar o assunto através de uma Imersão em 

profundidade que almeja reconhecer condutas e esquematizar padrões e exigências.  

 Na Ideação todos os insights notados na fase de inspiração são trabalhados por meio da 

reunião de informações, que têm como meta aperfeiçoar as oportunidades e criar o escopo e 

conceitos para o projeto. A partir do descobrimento das necessidades, reconhecidas na fase um, 

procura-se investigar possiblidades de melhoria na concepção de ideia através de métodos de 

co-criação de preferência trabalhadas junto com os clientes. 

 Para Vianna (2012), 

 

Brainstorming é uma técnica para estimar a geração de um grande número de ideias 

em um curto espaço de tempo. Geralmente realizado em grupo, e um processo criativo 

conduzido por um moderador, responsável por deixar os participantes à vontade e 

estimular a criatividade sem deixar que o grupo perca o foco.  

 

 O Design Thinker confere um aspecto a uma ideia que colabora no processo da ideia 

contrária produzindo opções variadas. Mas, Brown (2010) cita que apenas reunir opções não 

passa de uma atividade, sendo preciso que na fase de ideação sejam escolhidos os melhores 

pensamentos e transformados em algo concreto, passando da produção para a solução de ideias.  

 O Design Thinking atua fortemente na geração de oportunidades, isto é, hipóteses que 

são a resposta de apresentações de criatividade que geram e atualizam a informação produzida 

pela prototipagem. Os protótipos elaborados possuem como intuito ir além das hipóteses que 

impedem resoluções eficientes e, de fato, empreendedoras (BONINI: ENDO, 2010).  

 



19 

 

   Figura 7 – Etapas do Processo de Design 

 

   Fonte: http://www.designthinkingforeducators.com 

 

 Na figura pode-se observar a propensão da cultura do design de sempre gerar uma 

diversidade de opções antes de decidir. E é exatamente essa maneira de pensar que o Design 

Thinking traz para o universo do empreendimento que, no decorrer de todo século XX, 

desenvolveram-se praticamente aprimorando seus processos de maneira prevalentemente 

crítica.  

 

 

 

http://www.designthinkingforeducators.com/
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2.6 Lean Startup  

 Depois de fracassar nos negócios e fundamentado em conceitos anteriores do 

gerenciamento científico e do desenvolvimento de produtos, Ries (2012) elabora o que se 

denomina Lean Startup (ou Startup Enxuta), uma outra ideia e formação de bens e serviços 

baseados e inovações. Entre os maiores condutores da abordagem feita, há o lean thinking, 

concebido e desenvolvido no âmbito do Sistema Toyota de Produção, o desenvolvimento ágil 

e o de clientes. 

 O modelo se fundamenta em um método de célere passagem por ciclos convertendo 

concepções em Produtos Mínimos Viáveis e mensurando as respostas dos usuários, para depois 

optar por transformar ou continuar. Assim, é permitido implantar uma abordagem técnica no 

desenvolvimento do produto. Ademais, os processos da organização precisam ser conduzidos 

para agilizar esse ciclo e precisam ser fiscalizados, com o intuito de preservar a evolução 

frequente, o que os teóricos denominam contabilidade para inovação.  

 Depois de interagir com Steve Blank, assistindo suas aulas de administração e 

experimentar suas novas concepções, Ries (2012) passou a procurar conceitos além das ideias 

de desenvolvimento de negócios para esclarecer e conferir uma lógica ao novo experimento de 

empreendedorismo. Praticamente, Blank acreditava que os campos de propaganda e negócios 

de uma startup precisavam de um olhar mais atento, assim como a área de engenharia e de 

desenvolvimento de bens. Ries (2012) achou no pensamento Lean uma referência de 

administração que podia suportar a maior parte das novas concepções geradas. 

 Segundo Slack (2009), “A abordagem enxuta de gerenciar operações é fundamentada 

em fazer bem as coisas simples, em fazê-las cada vez melhor e (acima de tudo) em eliminar 

todos os desperdícios em cada passo do processo”.  

 Essa ideia veio do Japão, local onde a empresa Toyota elaborou diversas atividades que 

foram adaptadas e que, hoje, é conhecida como filosofia enxuta. Este pensamento propaga, de 

maneira abreviada, que, 

 

entendendo o que é valor para o cliente, se é capaz de identificar e eliminar 

desperdícios via o melhoramento contínuo de processos de produção e assim 

alavancar a posição competitiva, em particular no que se refere a fatores como a 

velocidade no atendimento aos clientes, a flexibilidade para se ajustar aos seus desejos 

específicos, a qualidade e o preço do produto ofertados. (COSTA R. S. & JARDIM 

E. G. M., 2010) 

 

 Estabelecendo de maneira sistemática, o Lean Thinking, pode-se relacionar as cinco 

etapas determinadas no método: 
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 Encontre o que é valor para o usuário 

O pensamento Lean parte do princípio do que é valor para o usuário e, fundamentado 

nisso, estabelece o gasto exagerado, ou tudo que o usuário não nota como valor. A sugestão é 

mudar o procedimento procurando a harmonia de duas metas supostamente discordante, mas 

cruciais para o empreendimento: propiciar valor para o usuário e usar adequadamente os ativos 

presentes.  

 Esquematize o fluxo de produção e encontre os desperdícios 

Com o estabelecimento do que é valor para o usuário, é sugerido a criação de um fluxo 

de tarefas para o sistema observado, de acordo com uma avaliação da maneira pela qual o 

usuário e a informação seguem o fluxo. Nessa fase, precisa-se procurar notar quais tempos são, 

de fato, efetivos e quais não são no olhar do usuário, que serão os desperdícios. Ao acabar com 

os desperdícios, será achado o fluxo perfeito.  

 Implemente o fluxo ininterrupto  

Lotes e divisões são as maiores dificuldades na implementação do fluxo ininterrupto. 

Mesmo representando um crescimento na eficácia da utilização das ferramentas do sistema, a 

aquisição de lotes exige uniformidade e adiantamento da produção. Assim, com a procura é 

cada dia mais inesperado, há a chance de erros nas promessas de vendas e constituição de 

estoque de bens indevidos malquisto pelo consumidor. Para determinar o fluxo ininterrupto, os 

lotes e as divisões são compreendidos como maneira de equilibrar gastos e limites efetivos e 

presentes.  

 Permita que o usuário puxe a produção  

Permitir que o usuário puxe a produção é uma vantagem competitiva poderosa porque 

fornece sutileza para corresponder prontamente às necessidades do usuário. Com lotes 

pequenos e procura intensa, sua equipe preserva com muito mais simplicidade o foco e a 

atenção para conceber valor para o usuário. E, se o desafio Lean estiver correto, isto 

proporcionará resultado relevante em valor para a organização e acarretará em retornos.  

 Procure a excelência 

Para a filosofia Lean, os indivíduos são o começo (o alicerce da mudança), o meio (o 

canal) e o final (meta). Ademais, com o fluxo ininterrupto e a procura puxada pelo usuário, as 

chances de economia de tempo e valor se apresentam ilimitadas.  
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Realmente, podem ser vistas algumas semelhanças na cultura Lean da Toyota com o 

Lean Startup de Ries. Antes de tudo, existe o foco no consumidor, o que é enaltecido pela 

concepção de Blanck (2006) de não se desligar do universo e passar meses criando um produto 

da mente dos empreendedores. Em vez disso, almeja-se compreender o que é valor para o 

consumidor por meio de uma abordagem de desenvolvimento do bem. Além do mais, pode-se 

associar o fim dos gastos em demasia com o que Ries denomina aprendizagem validada, 

tentando compreender o esforço que pregam.  

Por fim, também sobre a aprendizagem validade, pode-se realizar uma associação da 

produção enxuta com a startup enxuta sob uma perspectiva na qual a criação do bem será 

puxada pelos resultados das experiências e avaliações de hipóteses feitas junto ao usuário – isto 

é, pela procura dos usuários. Experimentando estas hipóteses de maneira eficaz e entregando 

bens pouco viáveis em pequenos lotes no decorrer do tempo, a startup fatalmente atingirá uma 

eficácia muito além da média realizada por aqueles que não utilizam estes métodos, no que se 

refere à elaboração do produto.  

Ries (2012) sugere a metodologia startup enxuta unindo ideias que vinha pesquisando e 

utilizando em seu próprio empreendimento. Em sua obra, ele confere mais detalhes das 

utilizações, e termina preservando a geração de uma outra matéria da administração norteada 

pelo desenvolvimento rápido e usando a experiência técnica na ideia e desenvolvimento de 

sustentabilidade nos negócios. Para isso, no entanto, é necessário compreender as bases de 

apoio dessa nova maneira de considerar a evolução empresarial antes de, verdadeiramente, 

utilizar as metodologias sugeridas por ela.  

Ries (2012) elenca os cinco preceitos principais do modelo: 

 

 Empreendedores estão por todo lugar: Ninguém necessita trabalhar em uma garagem 

para estar em uma startup. A concepção de empreendedorismo abrange qualquer 

indivíduo que atua na determinação desta concepção. Isso quer dizer que os 

empreendedores estão em todos os lugares e a abordagem de startup enxuta pode dar 

certo em organizações de qualquer porte, mesmo em uma grande empresa, em qualquer 

área.  

 Empreender é gerenciar: Uma startup é uma entidade, não um bem, e, desta forma, 

exige uma nova espécie de gerenciamento, exclusivamente formado para seu âmbito de 

completa indefinição. O empreendedor deveria ser visto como um cargo em todas as 

organizações contemporâneas que dependem das mudanças para seu desenvolvimento 

futuro. 
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 Aprendizagem validada: Startups existem não somente para produzir algo, receber 

recursos ou atender usuários. Elas existem para entender e empreender 

sustentavelmente. Esse conhecimento pode ser reconhecido cientificamente através de 

experiências constantes que possibilitem aos que desenvolvem o negócio experimentar 

cada componente de sua perspectiva.  

 Construir, medir e aprender: A tarefa mais importante de uma startup é converter 

conceitos em bens, mensurar como os usuários se comportam e, depois, aprender se é o 

caso de persistir ou de pivotar. Todos os processos de startup de sucesso precisam estar 

voltados a agilizar esse ciclo de feedback.  

 

 

Figura 8 – Ciclo de Construir, Medir e Aprender 

 

Fonte: http://www.slidesshare.net/startuplessonslearned/minimum-viable-product 

 

 Contabilidade para a mudança: Com o intuito de aprimorar os resultados dos negócios, 

pode-se conferir deveres aos inovadores, é necessário focalizar também em discussões 

menos importantes: como mensurar a evolução, estabelecer marcos e privilegiar o 

trabalho. Isso exige uma nova espécie de contabilidade elaborada para startups e para 

os indivíduos encarregados por elas.  
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3. METODOLOGIA 

 Para classificar o trabalho será usada a toxionamia sugerida por Vergara (1997) que 

propõe duas condições fundamentais: quanto aos fins e quanto aos meios de pesquisa.   

 Quanto aos fins, será feita uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa.  

 

Uma pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou 

determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir 

sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora 

sirva de base para tal explicação (VERGARA, 1997, p. 45) 

 

 De acordo com Vergara (1997, p. 45), uma pesquisa explicativa é “uma investigação 

explicativa, e tem como principal objetivo tornar algo inteligível justificar-lhes os motivos. 

Visa, portanto, esclarecer quais fatores que contribuem, de alguma forma para a ocorrência de 

determinado fenômeno”.  

 Quanto aos meios de pesquisa, a investigação feita será bibliográfica e documental.  

Uma pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base no 

material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é material 

acessível ao público em geral. Fornece instrumental analítico para qualquer outro tipo 

de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma. O material publicado pode 

ser fonte primária ou secundária (VERGARA, 1997, p. 46). 

 

 Quanto ao método de coleta de dados, o presente trabalho fará uso de fonte de dados 

secundários, determinado por Mattar (1996), 

 

... aqueles que já foram coletados, tabulados, ordenados e as vezes, até analisados e 

que estão catalogados a disposição dos interessados, as fontes básicas de dados 

secundários são: a própria empresa, publicações. Governos, instituições não 

governamentais e serviços padronizados de informações de marketing. 

 

 Entre as fontes de dados serão usados materiais retirados de internet, livros, teses e 

artigos científicos para fundamentar a pesquisa bibliográfica sobre projetos e gerenciamento de 

projetos, considerando sua relevância no contexto das empresas contemporâneas.  

 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 Neste capítulo será debatido os resultados mais importante da observação do processo 

implementado em uma empresa X.  

 As vantagens criadas pela implementação com bom resultado do gerenciamento de 

projetos são diversas para a organização. Algumas delas são intangíveis como a propagação das 
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informações de gerenciamento de projetos aos colaboradores. Outros, no entanto, podem serem 

contados e mostrados graficamente.  

 Uma das maiores vantagens encontradas é o crescimento dos investimentos da 

organização, tanto no que se refere à quantidade investida quanto ao número de projetos. A 

quantidade de investimentos da empresa X tem aumentado nas últimas décadas e como estão 

associados à efetivação de projetos, estes também aumentaram. Os projetos foram elaborados 

tanto para dar um apoio ao desenvolvimento desejado pela organização, como a aquisição de 

novos ativos objetivando um crescimento na produtividade, quanto no que se refere a melhorias 

das instalações, cumprimento às leis do meio ambiente e também investimentos em prevenção 

de acidentes e segurança. A figura abaixo apresenta a associação entre os investimentos da 

organização e os projetos com o aumento produtivo e diminuição de acidentes.  

 

 

Figura 9 – Relação com volume de investimentos 

 

  Fonte: Empresa X (O autor, 2016) 

 

 Antigamente, estes eram somente investimentos presentes, geralmente, de restauração 

dos ativos deteriorados. Depois da intensificação da filosofia de gerenciamento de projetos, 
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puderam ser programados e efetivados projetos maiores procurando aumentar a capacidade da 

organização.  

 A ampliação da maturidade em gestão de projetos também pode ser uma vantagem. O 

grau de maturidade de uma empresa em gerenciamento de projetos é um apontador mensurado 

por meio de um modelo onde são observados os saberes, as atividades adequadas e as melhorias 

implantadas pela organização. No caso da empresa X foi adequado o modelo para as 

particularidades da organização e utilizado para alguns dos colaboradores participantes do 

projeto.  

 

                    Figura 10 – Maturidade em Gestão de Projetos 

 

                    Fonte: Empresa X (o autor, 2016) 

 

 Outra consequência se refere ao número de colaboradores que formam a empresa. No 

começo, eram somente duas pessoas envolvidas com as responsabilidades da empresa. Hoje, 

são 18 empregados fazendo parte da Administração Geral de Planejamento Estratégico. 

 Ademais, também ocorreu aumento na quantidade de colaboradores da organização 

envolvidos com os projetos e que adquiriram capacitação quer seja nos mecanismos ou no 

próprio método de gerenciamento de projetos.  
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             Figura 11 – Número de colaboradores capacitados 

 

             Fonte: Empresa X (o autor, 2016) 

 

 Por último, o aparecimento de um Escritório de Projetos no campo de TI é um 

significativo exemplo do bom resultado da implementação. Este escritório é encarregado pelos 

planos, efetivação e gerenciamento dos projetos da tecnologia de informação. Esta situação 

revela a relevância que os projetos possuem para a empresa e as vantagens que um 

gerenciamento de projetos bem estruturado e organizado podem acarretar.  
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5. RECOMENDAÇÕES  

 Com a observação do gerenciamento de projetos da Empresa X, pode-se notar algumas 

oportunidades de melhorias a serem implantadas e que poderiam colaborar para as atividades 

da organização.  

 Uma delas se refere a um método de gerenciamento de riscos dos projetos que pudesse 

ser utilizado para reconhecer, observar, planejar e inspecionar as respostas quanto às ameaças 

presentes em todas as espécies de empreendimento. Esse método podia estar associado ao 

Sistema de Gerenciamento de Projetos (SGP) do empreendimento, o qual poderia possuir um 

depósito de riscos e respostas que ajudassem os empreendedores no decorrer do planejamento 

dos projetos.  

 Outra melhoria a ser implantada diz respeito ao gerenciamento de programas. Hoje, os 

projetos são estruturados em programas, porém não há um recurso que os correlacionem, não 

sendo permitido reconhecer quais os resultados de uma antecipação, demora ou não na 

concretização de um projeto dos outros que estão inseridos no mesmo programa. 

 Por último, o melhor uso dos mecanismos presentes, assim como a inserção de outros, 

é algo a ser elaborado na organização. Alguns dos recursos, já presentes nos sistemas de 

gerenciamento de projetos não são usados pelos líderes, assim como a implementação de novos 

mecanismos, especialmente de acompanhamento de projetos, poderia colaborar para o bom 

andamento dos mesmos.  
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6. CONCLUSÃO 

 O gerenciamento de projetos está cada dia mais em relevância na conjuntura universal. 

A necessidade de resultados céleres relacionados ao crescimento da concorrência e abrangência 

do universo organizacional faz como que a competência em gerenciamento de projetos seja um 

relevante elemento de bons resultados para a empresa.  

 Esses elementos acarretam ainda na exigência das empresas se qualificarem para 

organizar, administrar e inspecionar suas tarefas de maneira a atender, da forma mais adequada 

possível, aos incentivos externos. Estas particularidades estão bastante associadas à gestão de 

projetos e ao bom resultado da implementação de estratégias empresariais.  

 Assim, os projetos podem ser determinados como uma maneira de organizar, realizar e 

administrar atividades que objetivem a implantação de estratégias. Quanto melhor for a gestão 

destas, mais sucesso e vantagens atingidas.  

 O cenário de indefinições onde as startups estão inseridas motivam as críticas ao 

modelos de empreendedorismo propostos. A introdução conceitual dos modelos de 

desenvolvimento dessas organizações inseridos por Blank & Dorf (2012), Osterwalder (2010) 

e Ries (2012) exibem boas soluções, especialmente no âmbito de internet, no qual as inovações 

acontecem com bastante rapidez.  

 No século XX, o capitalismo começava a caminhar e empreender era uma prática pouco 

conhecida por conta de suas indefinições intrínsecas, que se empregava um peso em excesso 

no empreendedor. A prática do empreendedorismo continua sendo incerta, porém, pelo menos, 

já é aceita que a perspectiva do profissional é somente o primeiro passo e a real provação precisa 

vir por meio do contato com o mercado.  

 Assim, se há uma questão em comum acordo entre todos os métodos mencionados e que 

quebra completamente os modelos citados pelo plano de negócios, é a identificação. 

 Se há alguma distinção entre desenvolver um negócio e ser empregado de uma 

organização, é que, enquanto o funcionário cumpre o ritmo estabelecido por sua empresa, o 

empreendedor estabelece o ritmo pelo qual deseja seguir em direção a sua perspectiva. E uma 

das maiores experiências dessa caminhada é que o recurso mais relevante não é quantia de 

indivíduos, mas o tempo, e é por essa razão que, talvez, haja algo de determinante relativo ao 

perfil dessa espécie de profissional. Para o empreendedor não há atividade ruim, existem 

barreiras entre ele e sua direção. Além de perseverante, o empreendedor necessita ser 

esclarecido emocionalmente e ter um elevado grau de segurança desde o começo, para que esse 

caráter seja transmitido para cada componente que entra em seu grupo de trabalho.  
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