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Resumo 

O intenso processo de mudanças provocadas pela globalização levou as companhias a 

procurarem adaptar-se às novas exigências do mercado consumidor que tem acesso a uma 

ampla gama de produtos concorrentes. Neste contexto, conta muito a qualidade dos produtos e 

dos serviços, no entanto, outro aspeto que tem feito a distinção frente a concorrência é a 

motivação que a liderança imprime aos colaboradores para manter um bom clima para a 

execução dos projetos. Para tanto, as organizações têm buscado implementar ferramentas de 

gestão que lhes possibilitem mensurar sua eficiência, eficácia por meio do estabelecimento de 

objetivos e de estratégias para alcançá-los. O objetivo geral dessa pesquisa é investigar sobre 

o alinhamento entre a estratégia da empresa e a gestão de projetos. Como resultados, podemos 

apresentar que para alcançar as metas estabelecidas, atender prazos, melhorar continuamente 

em qualidade, as organizações têm que manter seus empregados motivados e comprometidos; 

fiéis e satisfeitos. Para tanto, uma política séria de implementação de benefícios pode manter 

equipes motivadas com rotatividade reduzida e um ambiente organizacional propício para o 

desenvolvimento tanto da empresa quanto do pessoal. A Gestão de Pessoas de forma mais 

democrática, colaborativa, humanizada, busca realizar treinamentos constantes e criar 

estratégias para manter uma equipe coesa, motivada e produtiva. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos. Gestão Pública. Liderança. Motivação.  

 

    

  



 

 

 

 

Abstract 

The intense process of change brought about by globalization has led companies to seek to 

adapt to the new demands of the consumer market that have access to a wide range of 

competing products. In the context, there is a quality of products and services, however, 

another element that has made a distinction against the competition is a motivation that a 

leadership impresses the employees to maintain a good climate for a project execution. To 

that end, as organizations have sought to implement management tools that enable them to 

measure their efficiency, optimization through the establishment of objectives and strategies 

for reaching. The overall goal of the research is to investigate the alignment between a 

company strategy and project management. As results, we can show that to achieve as 

established goals, meet deadlines, continuously improve in quality, as companies that keep 

their employees motivated and committed; Faithful and satisfied. To do so, a serious benefit 

implementation policy can keep staff motivated with reduced turnover and an organizational 

environment conducive to the development of both the company and the staff. People 

Management in a more democratic, collaborative, humanized way, seeks to carry out constant 

training and create strategies to keep a team cohesive, motivated and productive. 

 

Keywords: Project Management. Public administration. Leadership. Motivation. 
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1. INTRODUÇÃO  

Com o intenso processo de mudanças provocadas pela globalização, as companhias têm 

procurado adaptar-se às novas exigências do mercado consumidor que tem acesso a uma 

ampla gama de produtos concorrentes. Sendo assim, a qualidade dos produtos e dos serviços 

têm que ser melhorada para enfrentar em condições de igualdade ou de forma superior a 

concorrência em termos de preços e de mercados mundiais. 

As organizações têm grande responsabilidade de oferecer o melhor aos seus clientes com 

preço competitivo e com qualidade excelente. Para conseguir isto, precisa contar com os 

melhores empregados e com as melhores equipes com alto grau de satisfação e fiéis à 

empresa. 

Neste momento, entra a política de benefícios como uma forma eficiente de motivar os 

empregados, diminuir a rotatividade e manter níveis de produtividade condizentes com as 

ambições dos empregados e com as metas da empresa. Dessa forma, pode-se reter os talentos 

e possibilitar seu desenvolvimento dentro da organização. 

O desenvolvimento de novos produtos com o auxílio do gerenciamento de projetos, tem 

conquistado ótimos resultados, e profissionais com este tipo de qualificação cada vez mais 

requisitados e valorizados.  

Hoje a principal organização voltada para as práticas de gerenciamento de projeto é o Project 

Manager Institute (PMI), que através da experiência de renomados profissionais da área de 

gestão de projetos criou um guia de melhores práticas conhecido como Project Management 

Body of Knowledge – PMBoK[4].  

 1.1 PROBLEMA 

Diante deste contexto tem-se como problema de pesquisa as seguintes perguntas: Qual a 

importância da liderança e da motivação para o sucesso do gerenciamento de projetos? O 

gerenciamento como ferramenta pode otimizar os recursos e efetivar os resultados, mantendo 

diferenciais de qualidade para as organizações? 

 1.2 OBJETIVO(S) 

Com o propósito de responder à questão de pesquisa tem-se como objetivo geral investigar 

sobre o alinhamento entre a estratégia da empresa e a gestão de projetos.  
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Para tanto traçou-se os seguintes objetivos específicos: estudar formas de implementar o 

gerenciamento de projetos como forma de controlar a execução das atividades com vistas ao 

atingimento das metas com qualidade dos serviços e produtos e cumprimento dos prazos para 

a total satisfação dos clientes; expor os benefícios da Gestão de projetos na empresa 

contemporânea; investigar sobre tipos de liderança e práticas de motivação. 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

A introdução das novas tecnologias da informação e da comunicação também contribuíram 

para a mudança de toda a dinâmica organizacional. Para tanto, as organizações têm buscado 

implementar ferramentas de gestão que lhes possibilitem mensurar sua eficiência, eficácia por 

meio do estabelecimento de objetivos e de estratégias para alcançá-los. 

Neste contexto, têm surgido metodologias distintas de gerenciamento de projetos com o 

intuito de aumentar a eficiência das organizações com a melhoria da qualidade dos serviços e 

produtos e consequente satisfação dos clientes.  

Como o mercado é muito ativo devido a globalização e a disputa cada vez mais acirrada, 

novos produtos, campanhas de marketing, modificar processos internos, inovações no 

relacionamento com os clientes se tornam muito necessário. E para a realização de tudo isso e 

muitas outras coisas, as empresas precisam de projetos e de profissionais capacitados e ético. 

1.4 JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

Em meio a tanta competitividade é importante que a organização possa oferecer maneiras de 

conquistar a confiança do empregado e que o colaborar sinta-se peça importante no contexto 

organizacional e dessa forma ambos saem ganhando. 

Este tema ganha relevância no âmbito da academia, das organizações e da sociedade em geral. 

1.5 METODOLOGIA 

Metodologicamente, esta pesquisa pode ser classificada como descritiva de acordo com seus 

objetivos por descrever as características de um objeto de estudo específico. É utilizada para 

revisar as características de um dado grupo social com o intuito de descobrir a existência de 

relações entre tais variáveis. 
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Segundo a natureza dos dados, essa pesquisa é qualitativa ao preocupar-se em compreender e 

interpretar o fenômeno; para tanto, considera o significado que outros pesquisadores dão às 

suas práticas, impondo ao pesquisador uma abordagem hermenêutica. (GONSALVES, 2012) 

1.6 FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

O método adotado para o desenvolvimento desse trabalho é a pesquisa bibliográfica, que tem 

por disciplina a coleta e seleção dos dados, a escolha das fontes bibliográficas, que neste caso 

são os livros, dissertações e artigos referentes ao tema. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

A maioria das organizações que implementam o BSC “passam pelas mesmas ondas pelas 

quais passou a evolução da metodologia: fluindo da ênfase na medição e controle para o 

aprendizado estratégico, sendo que o ritmo e a sequência deste processo é muito peculiar ao 

contexto de cada organização”. (KAPLAN; NORTON apud CESENA, 2006, p. 41) 

A autora realça que a ferramenta Balanced Scorecard de Kaplan & Norton é muito adequada 

ao setor público, apesar de não ter sido concebida para este setor. 

 

A metodologia de BSC favorece geração consistente de valor público, pois uma de 

suas maiores potencialidades reside em promover a explicitação do processo de 

construção de valor e o equilíbrio entre a visão externa e interna. Todavia, por vezes 

os usuários de BSC ainda definem a proposta de valor com o paradigma da visão 

centrada na organização, ou seja, a partir de uma visão interna acerca do que os 

acionistas e os clientes valorizam. (CESENA, 2006, p. 148) 

 

Bergue (2005), em seu estudo, avalia que as organizações públicas têm que transcender a 

etapa de definição de objetivos para saltar para a etapa de “formulação de estratégias para a 

sua consecução” e nesse sentido a implementação da ferramenta gerencial BSC pode ser um 

diferencial muito importante e, assim, esclarece o propósito do seu estudo:  

 

[...] sinalizar a necessidade de reflexões mais profundas acerca da necessidade de 

formulação de objetivos institucionais de longo prazo seguida da conceção e 

implementação de estratégias de gestão de pessoas em organizações do setor público 

à luz do modelo geral do Balanced Scorecard – BSC, destacando o imperativo de 

sua adaptação para organizações do setor público, notadamente em se tratando de 

organismos da denominada administração direta. (BERGUE, 2005, p. 267) 

 

Bergue (2005) argumenta que o BSC tem um bom potencial para ser empregado no 

“gerenciamento de programas complexos, onerosos, identificados com a satisfação de 

demandas sociais enfrentadas com escassos recursos”.  

Bergue (2005) sugere uma mudança de paradigmas na gestão pública e com relação ao 

funcionalismo há que se estabelecer parâmetros para remunerar condignamente a 

produtividade das pessoas. 

 



14 

 

2.1.1 Aplicações do BSC em Organizações Públicas 

Para Cesena (2006), as dificuldades para mensuração da eficiência, eficácia das organizações 

públicas são relativas à cultura que lhe é implícita: descontinuidade na administração e 

mesmo a fragilização das organizações.   

 

A metodologia de BSC oferece amplas possibilidades às organizações públicas 

mesmo considerando seus desafios de lidar com: as descontinuidades 

administrativas, o enfraquecimento das instituições, a visão centrada na organização, 

a dificuldade de compreensão do valor efetivamente gerado pela organização, a 

fragmentação e segmentação da estratégia. Todavia é necessário concomitantemente 

alimentar a transformação do paradigma vigente e promover a rutura do ciclo de 

comando e controle. (CESENA, 2006, p. 149) 

 

O estudo de Cesena (2006) contemplou o período de implementação do BSC na CONAB 

(Companhia Nacional de Abastecimento) com o intuito de realizar o seu planejamento 

estratégico no período compreendido entre maio de 2004 a dezembro de 2005, conforme 

mostra a Figura 1. 

 
Figura 1 – Visão geral do plano de desdobramento da CONAB 

Fonte: Cesena, 2006 

 

Apresentamos, resumidamente, a análise realizada por Cesena (2006) no trajeto de 

implementação do BSC na CONAB, que concebeu essa ferramenta de gestão da estratégia 

com o intuito de “transcender a lógica do plano no sentido do aprendizado estratégico”. No 

entanto, o processo de implementação não chegou a ser coroada com as iniciativas 

complementares para o contexto externo que abarcava um espectro mais abrangente das 
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relações dessa instituição com as demais organizaçõs federais, permanecendo a CONAB 

sujeita à fragmentação e lógica sequencial do planejamento governamental”. (CESENA, 

2006, p. 118) 

 

Em alguns setores onde as medições são palpáveis e se consegue enxergar os 

resultados mais objetivamente, os avanços foram mais significativos. Armazenagem, 

por exemplo, antes nem sabíamos qual era o resultado, hoje temos metas claras e já 

se observa uma maior preocupação com os resultados por parte do corpo funcional.  

Já a integração com a tecnologia de informação foi muito grande. O seu plano de 

modernização foi tratado como um projeto estruturante, se desenvolveu e evolui 

alinhado com as demandas estratégicas. (CESENA, 2006, p. 128) 

 

O processo abarcou no quesito perspectiva aprendizado e crescimento no setor público a 

gestão de pessoas, acenando para a organização desse setor estruturando o plano de carreira 

para conseguir maior produtividade e satisfação pessoal e realização profissional dos 

funcionários da CONAB. Mas houve aspetos negativos no sentido de não serem atingidas as 

metas de gestão de conhecimento, que pode ser justificado por meio de um depoimento 

colhido pela pesquisadora junto a um funcionário: “A equipe de desenvolvimento ainda não 

está consolidada, não é uma unidade orgânica formal, ainda não funciona como um escritório 

de projetos e ainda não é o elo entre a diretoria e o restante dos líderes”
1
. 

 

[...] Foram verificados movimentos no sentido de alinhar a gestão de pessoas à 

estratégia, tanto por meio de um projeto estruturante, como o de Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários – PCCS, quanto por meio de alinhamento das rotinas 

operacionais como por exemplo a revisão da gestão dos treinamentos.  

A necessidade de se estruturar a gestão de conhecimento na companhia também foi 

pauta das discussões do período, porém ainda não se evoluiu neste aspeto. 

(CESENA, 2006, p.129) 

 

Outro aspeto negativo relatado pela autora foi que o alinhamento ficou restrito às lideranças 

executivas e, assim, “a discussão sobre arquitetura estratégica, desdobramento e alinhamento 

das diversas unidades organizacionais ainda não haviam sido exploradas bem como o 

desdobramento junto aos parceiros externos e com o conselho de administração”, concluiu 

Cesena (2006). 

Para Silva (2009), a própria ferramenta Balanced Scorecard ficaria incompleta sem a 

perspectiva financeira, por isso até mesmo sua implementação em organizações específicas 

tem na perspectiva financeira o objetivo final o controle de custos. “A análise incide sobre se 

                                                 
1
 A pesquisa de Cesena (2006) baseou-se, entre outros, em depoimentos dos funcionários que vivenciaram a 

implementação do BSC no período citado. 
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a organização consegue satisfazer os seus clientes, mantendo o nível de custos esperado. Se 

tal não acontecer, a estrutura financeira da organização poderá ser prejudicada o que, de 

futuro, poderá trazer consequências graves ao nível geral e, consequentemente, à satisfação 

dos clientes”, complementa o autor.   

 
Figura 2 – O Balanced Scorecard para o setor público e sem fins lucrativos 

Fonte: Silva, 2009 

 

A estrutura do Balanced Scorecard proposto assenta em cinco perspectivas. A 

existência de mais uma perspectiva justifica-se pelo facto de o tipo de organização 

objeto de estudo dever ser um centro primordial na produção e disseminação de 

inovação. Os órgãos de gestão da Instituição têm essa consciência e é seu objetivo 

incentivar, criar e proporcionar as condições necessárias para a presença e 

desenvolvimento de ideias inovadoras. Assim, no nosso entender faz todo o sentido 

que a inovação seja tratada autonomamente e seja destacada no modelo proposto. A 

perspectiva do cliente continua a ser a principal no modelo enquanto que a 

perspectiva financeira tem de começar a ser vista como uma das áreas mais 

importantes nas Instituições de Ensino Superior Público, pois a manutenção e 

criação de novos recursos financeiros vai assumindo cada vez mais protagonismo 

com as alterações presentemente em curso. As restantes perspectivas, processos 

internos e aprendizagem e crescimento, complementam o modelo, não tendo tanto 
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destaque como as referidas anteriormente mas sendo igualmente fundamentais para 

que seja possível alcançar os objetivos fixados pela organização. (SILVA, 2009, p. 

50) 

 

 
Figura 3 – As relações de causa efeito e os objetivos estratégicos de cada perspectiva do Balanced 

Scorecard 

Fonte: Silva, 2009 

 

2.2 LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

A educação é um instrumento que determina as possibilidades no desenvolvimento de 

comprometimentos. O gerenciamento da atenção é apresentado como a capacidade de atrair 

pessoas para participar do projeto da liderança. Nesse ponto, o líder é capaz de fazer com que 

as pessoas encontrem um significado de esperança para seu próprio futuro, dentro do cenário 

projetado pela visão da liderança, criando a crença de que seguir o ideal do líder é uma forma 

de atingir seus próprios objetivos. Enfim, é imprescindível que o líder tenha um profundo 

senso de direção e habilidade para usar seu potencial com flexibilidade, adequando suas ações 

às necessidades de cada momento. (MUNIZ, 2004) 

Segundo Bergamini (2013), a motivação é um conceito muito estudado, porque é antiga a 

intenção de compreender porque o indivíduo faz aquilo que faz. Por outro lado, a motivação 

no trabalho tornou-se um problema bastante investigado por executivos e administradores. 

Embora tenha sido apontado como um problema atual, ele não apareceu hoje. 

Começou há muitos anos, mas só agora, depois de muitas atribulações e dificuldades 

sérias pelas quais as instituições passam, é que se conseguiu dar nome aos bois. 
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Existe sempre uma história passada que, na maioria das vezes, acumula erros e mais 

erros que foram se sucedendo e se avolumando sem que os próprios problemáticos 

desmotivados nem seus líderes desmotivadores os tivessem percebido a tempo. 

(BERGAMINI, 2013, p. 3) 

 

A origem da motivação pode ser interna ao ser humano ou externa a ele, porque corresponde a 

uma força em agir daquela maneira. As organizações têm se preocupado com a origem da 

motivação, porque dependem de funcionários motivados para a realização de suas atividades, 

porque de outro modo, as organizações poderão ficar estagnadas. Os valores e a missão da 

empresa são formas excelentes para estimular emocional e intelectualmente os trabalhadores. 

Uma vez que o clima organizacional seja embalado pelo entusiasmo e alegria, os funcionários 

estarão engajados e orgulhosos em realizar suas atividades. (BERGAMINI, 2013) 

Wood Jr. E Picarelli Filho (2004) destacam as grandes mudanças ocorridas no setor de 

pessoal das organizações, pois este departamento deixou de ser um “órgão de apoio à 

presença na linha de frente; de função técnica à função estratégica; e de área segmentada em 

diferentes técnicas e metodologias” para se tornar “uma área integradora de políticas e 

práticas”. 

 

Além de garantir a coerência interna de suas iniciativas e o alinhamento dessas 

iniciativas com a estratégia de negócios, a função recursos humanos deve agir como 

verdadeiro agente de transformação organizacional, capaz de ajudar a organização a 

vencer simultaneamente o desafio da competitividade e os novos requisitos 

relacionados à ética, ao desenvolvimento sustentável e à responsabilidade social. 

(WOOD JR.; PICARELLI FILHO, 2004, p. 112) 

 

O sistema de remuneração não é uma parte isolada da empresa e sim faz parte de um sistema 

organizacional maior, que vem integrado a um movimento transformacional capitaneado pela 

liderança, mas com a participação ativa de todos. 

Há uma preocupação constante nas organizações no sentido de manter seus bons 

profissionais, pois eles agregam valor e são dedicados em buscar alcançar objetivos da 

empresa. Essa retenção é conseguida com a utilização de novas formas de remuneração 

denominadas “remuneração estratégica” que acompanham um amplo pacote de benefícios.  

 

Atualizar-se de acordo com o que há de mais moderno em termos de tecnologia, 

conquistar novos mercados, contar com pessoas comprometidas e em busca de um 

mesmo objetivo - ajudar a empresa para a qual trabalham a alcançar suas metas -, 

são fatores que podem ser considerados relevantes para que a organização se torne 

competitiva. (GHENO; BERLITZ, 2011, p. 268) 
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Neste contexto, o departamento de RH (Recursos Humanos) surge com um papel 

preponderante na organização, pois deve se responsabilizar em inserir a empresa no mercado 

competitivo com o intuito de destaca-la por seu melhor desempenho. A empresa só obterá tal 

performance se possuir em seus quadros, “pessoas motivadas e satisfeitas com o seu trabalho 

e com o que o mesmo proporciona”. (GHENO; BERLITZ, 2011, p. 269) 

 

Empresas que oferecem qualidade de vida, pacote de benefícios, remuneração justa e 

oportunidades de crescimento para os seus funcionários geralmente contam com 

uma equipe mais comprometida e motivada. Para proporcionar uma maior 

atratividade para esses funcionários, algumas organizações vêm adotando, como 

forma de remuneração, além do salário fixo tradicional, a remuneração estratégica, 

que visa beneficiar o funcionário com outras formas de pagamento. Assim, o 

funcionário se sente mais valorizado e motivado, em busca de melhores resultados 

para a empresa e também para si próprio. (GHENO; BERLITZ, 2011, p. 269) 

 

Os fatores que conduzem ao sucesso da remuneração estratégica são os seguintes: 

desenvolver orientação estratégica ligando o sistema de remuneração as estratégias do 

negócio; garantir objetivos factíveis e atingíveis; definição de um horizonte – começo, meio e 

fim e recomeço; analisar e respeitar diferenças de unidades de negócio, níveis hierárquicos, 

funções; definição clara de conceitos de remuneração: Estrutural e Variável; garantir o 

conceito de performance; simplicidade e clareza; Os sistemas de RH devem suportar as 

necessidades das organizações e acompanhar as correntes transformações; as constantes 

mudanças na dinâmica de trabalho e relações sindicais contestam os modelos vigentes; o tema 

é discutido no âmbito nacional e internacional, devido sua complexidade, diferentes linhas de 

pensamento e possíveis consequências nas organizações, relações de trabalho e pessoas; é 

necessário rever a posição do RH, trazer a gestão de pessoas à uma postura pró-ativa e não 

reativa; foco no atendimento das metas estratégicas e recompensar pelas mesmas. 

 

2.2.1 Estilos de Liderança  

Algumas das principais características de um líder são a força de vontade, a capacidade de 

provocar grandes transformações, a capacidade em resgatar pessoas, a persistência ao buscar a 

realização de seu sonho. Outras características muito importantes são as seguintes: 

 

Persistência, superação de obstáculos, resiliência, aprendizagem, sonhos, 

identificação do potencial, significado do trabalho, aproveitamento de talentos, 

quociente de adversidade, conflito, poder, liderança, determinação, inspiração, 
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abdicação, motivação, quebra de modelos mentais, reconhecimento, aprendizado 

contínuo, aproveitamento das oportunidades, discriminação, autoconfiança, 

equilíbrio emocional, esperança, valores e integridade. (BRANDÃO, 2010, p. 1) 

 

Colares (2005) destaca a competividade entre as organizações como uma característica dos 

momentos atuais em que o ambiente as obriga a recorrer à gestão por competências para 

administrar os “talentos ocultos”. Tais organizações precisam identificar os talentos existentes 

para posicioná-los nas atividades mais condizentes com seus potenciais para otimizarem suas 

competências, contribuindo mais para atingir os resultados empresariais expectados.  

Colares (2005) destaca a formação do Banco de Talentos Internos como uma das estratégias 

que vem ganhando espaço junto aos gestores responsáveis pela tomada de decisões por meio 

da identificação de talentos potenciais. Desse modo, as organizações da era do conhecimento 

reinventam-se mais aceleradamente nesta última década, voltando-se para as pessoas que as 

integram, ou seja, o foco passa da estrutura física da empresa para o capital humano, que 

demonstra ter capacidades que precisam ser conhecidas para virem a ser utilizadas pelas 

empresas. 

A formação continuada é um fator bastante relevante para a manutenção dos talentos na 

organização. Atualmente, tem sido muito utilizada a formação corporativa, disponibilizada 

pelas novas ferramentas das tecnologias da informação e da comunicação e incentivadas pelas 

organizações devido a sua praticidade dos colaboradores realizarem cursos e formações por 

meio da Internet. 

Segundo Marras (apud GAULKE; NICOLETI, 2007), benefício é todo o conjunto de 

programas ou planos que a organização oferece para complementar o sistema de salários e 

para incentivá-lo, motivá-lo para a realização de suas atividades. Podem ser classificados em 

“benefícios compulsórios ou legais” e “benefícios espontâneos”.   

Os benefícios compulsórios são os que a empresa está obrigada a conceder devido ao 

atendimento às exigências legais (complementos de auxílio-doença, 13° salário, salário 

família, férias) ou pagos pelos órgãos previdenciários, como por exemplo o salário 

maternidade. (MARRAS apud GAULKE; NICOLETI, 2007).  

Um Plano de Benefícios Sociais tem por objetivo principal complementar a remuneração dos 

colaboradores de modo que ele fique satisfeito e sinta-se motivado cada vez mais em servir a 

empresa colocando em prática todo seu potencial físico e intelectual de modo a auxiliar a 
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empresa a crescer e atingir suas metas. Os trabalhadores sentem atração pela organização 

mediante vários aspetos como cargo ocupado, remuneração, oportunidades, clima 

organizacional adequado e “também em função expectativas de serviços e benefícios sociais 

que poderão desfrutar. Os benefícios procuram trazer vantagens tanto para a organização 

como para o empregado, com extensões à comunidade. Isto pode ser observado na ilustração 

a seguir”. (GAULKE; NICOLETI, 2007) 

Na área comercial, há o benefício da aquisição do próprio automóvel em parceria com a 

empresa onde o profissional e a empresa assumem a totalidade do financiamento de um 

veículo em que cada parte se responsabiliza por 50% do valor. Ao fim de três anos, a posse do 

veículo passa para o profissional que poderá repetir a experiência pelo próximo triênio. 

Gaulke; Nicoleti (2007) garantem que tal estratégia tem feito com que os colaboradores 

sintam-se parte essencial da empresa; sabe-se que uma empresa não se faz sem mão-de-obra 

especializada, sem consumidores e sem colaboradores – os stakeholders, ou seja, todos os que 

de certa forma estão ligados à empresa sob o ponto de vista da responsabilidade social. 

Os gestores têm a grande missão de identificar os potenciais de cada um, distinguir as 

diferentes competências e gerir os talentos de forma a unificar o grupo para a consecução das 

metas da empresa. Quando os objetivos são alcançados superando todos os obstáculos e 

dificuldades pode-se admitir que grande o mérito se deve aos gestores que irá partilhá-lo com 

os colaboradores. “Nas empresas, as metas também precisam ser definidas com base em 

alicerces sólidos e firmeza de propósitos. [...] os profissionais de recursos humanos precisam 

visualizar oportunidades em cenários adversos, ocupar seus espaços na organização e não 

esmorecer diante dos problemas, incertezas e ameaças”. (BRANDÃO, 2010, p. 2) 

 

Todos esses fatos marcaram novos parâmetros no mundo corporativo, tais como a 

instabilidade, a estrutura horizontal e flexível das organizações, a responsabilidade 

social, o empreendedorismo, o capital intelectual, a valorização das pessoas e a 

importância da Gestão dos Recursos Humanos, expressão hoje substituída, com mais 

adequação, por Gestão de Pessoas. 

Um aspeto-chave nesse processo de mudança implica na crença de que o 

desenvolvimento da pessoa é imprescindível para as empresas assegurarem a 

qualidade e a produtividade, garantindo a sua sobrevivência nesse mercado 

altamente competitivo. (CUNHA; SILVA, 2010, p. 68) 

 

Cunha; Silva (2010) defendem a tese de que deve haver na estrutura da moderna organização, 

ocupando todas as posições-chave, em todos os níveis da hierarquia, profissionais 
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multifuncionais possuidores de uma visão sistêmica e com conhecimento estratégico de todo 

o processo organizacional.  

A Gestão de Pessoas e gestão do conhecimento, por vezes, optam pela educação corporativa 

como nova estratégia para “incentivar o aprendizado contínuo e a investir mais recursos em 

ações de desenvolvimento profissional e intelectual de seus trabalhadores de forma coerente e 

alinhada aos objetivos estratégicos”. (FERREIRA, 2009, p. 15) 

O papel da organização é aumentar o nível de conhecimento de seus colaboradores facilitando 

o seu aprendizado, apoiando e estimulando o aprendizado individual, amplificando-o, 

cristalizando-o e sintetizando-o no nível de grupo por meio de diálogos, debates, trocas de 

experiência e observações (NONAKA; TAKEUCHI apud FERREIRA, 2009, p. 15) 

 

Graças à Internet, as empresas estão encontrando a oportunidade de, finalmente, 

colocar o aprendizado nas mãos do aluno”. [...] “Somente com o treinamento on-line 

as organizações conseguirão renovar o conhecimento na velocidade que os novos 

tempos exigem. (GDIKIAN; SILVA apud FERREIRA, 2009, p. 15) 

 

Sabe-se que a globalização obrigou a um enxugamento dos custos e “pelo aumento do valor 

acionário das empresas, bem como as novas técnicas gerenciais emergentes do 

compartilhamento de ideias por todo o planeta, erodiram
2
 os benefícios do velho 

‘relacionamento de longo-prazo’ entre empregado e empregador” (CAPELLI apud BEYDA; 

CASADO, 2011, p. 1067).  

Para elucidar a questão dos Planos de Carreira nas organizações, Souza (2004) recorre à 

etimologia do termo Motivus de origem latina cujo significado é “aquilo que se movimenta, 

que se move, faz andar”. Neste sentido, propõe uma reflexão sobre a possibilidade do salário 

ser determinante como Motivus para os funcionários se entregarem mais à organização no que 

se refere a atingir as metas estabelecidas.  

Conforme a teoria do ciclo motivacional, as pessoas possuem um equilíbrio interno que 

propicia o surgimento de uma necessidade de cada estímulo ou incentivo. Surgida a 

necessidade, ela rompe o estado de equilíbrio que gera uma descarga de tensão e uma ação ou 

comportamento, que por sua vez poderá produzir satisfação ou insatisfação. Enquanto a 

insatisfação pode produzir frustração, comportamentos agressivos, insônia, queda da 

autoestima, o comportamento ou ação eficaz conduz o indivíduo a satisfazer a necessidade e 

                                                 
2
 Significa corroer; desgastar as rochas pela ação das águas. (Dicionário Aurélio). 
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retornar ao estado anterior de equilíbrio, ajustando-se novamente ao ambiente. (SOUZA, 

2004) 

Ao considerar as teorias motivacionais modernas inseridas no behaviorismo, depara-se com a 

teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow e com a teoria dos Fatores de Higiene-

Motivação, de Herzberg. Quando essas duas teorias são associadas à questão dos salários 

como motivus faz-se uma relação indireta do salário como aspeto motivador, pois ele está 

classificado como satisfação de necessidades básicas do indivíduo, segundo Souza (2004). 

A empresa deve vincular o salário à motivação para compatibilizá-lo como uma meta 

organizacional e pessoal. Assim, há que se considerar um Plano de Carreira para os 

colaboradores terem consciência que podem ascender dentro da organização. Tal tarefa está 

reservada ao setor de Recursos Humanos para assegurar que à medida que colaborem mais 

para o crescimento da empresa no decorrer dos anos, os funcionários estarão sendo melhor 

remunerados. (SOUZA, 2004)  

As pessoas passaram a ter um papel primordial nas organizações modernas, que passaram a 

valorizar seu capital humano de forma a alinhá-lo a todas as outras estratégias adotadas em 

sua estrutura. 

A qualidade do ambiente organizacional é garantida com um pool de aspetos concernentes aos 

gestores líderes e aos colaboradores onde o conhecimento é amplamente disseminado por 

todos os setores da empresa para gerar um clima que una todos no espírito de gerar o 

desenvolvimento sustentável, propiciando inclusive maior empregabilidade de trabalhadores 

nacionais com formação especializada. (SOUZA, 2004)  

Fleury; Fleury (apud BRAGA, 2010) entendem que durante a década de 1990 preponderou a 

tendência de ocorrerem alinhamentos das políticas de gestão de RH com as estratégias 

empresariais, que buscavam resultados focados na competência, gerando os princípios 

teóricos para a modernização do modelo de gestão de desempenho de pessoas.  

 

[...] os elementos mais atingidos pelas mudanças sofridas recentemente pelas 

organizações são os seus gestores, responsáveis pela efetivação de tais mudanças, 

assumindo competências mais complexas de gestão de pessoas e equipes. Ubeda 

(2003) entende que as mudanças da área de recursos humanos caminham, 

atualmente, no sentido da gestão estratégica de pessoas por competências, 

evidenciando os indivíduos como os ativos determinantes à obtenção da eficácia 

organizacional. (SILVA apud BRAGA, 2010, p. 34) 
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Pinto; Jesus; Silva (apud BRAGA, 2010) também defendem a relevância da gestão do 

desempenho de pessoal para motivar os colaboradores para o atingimento das metas, por 

reconhecerem que no desenvolvimento da organização está o crescimento de suas próprias 

carreiras profissionais.  

Segundo Lima; Pedroso (2009), o Brasil no ano de 2010 registrou uma marca positiva, porque 

foram gerados 2,52 milhões de novos formais, atingindo um índice recorde em toda a história 

de acordo os dados fornecidos pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados), que foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. 

Há preocupação constante em se estudar a relação entre a falta de oportunidades e a falta de 

mão-de-obra especializada, pois a realidade do mercado brasileiro inclui a necessidade de 

formar o dobro de graduandos, ou seja, há colocação para 80 mil formandos a cada ano.  

Segundo Souza (2004), a empresa pode desenvolver-se bem mesclando o conhecimento dos 

funcionários mais experientes com a motivação realizadora dos mais jovens; outro aspeto 

muito importante na absorção de mão-de-obra local, para melhorar a empregabilidade dos 

brasileiros com a colaboração do setor educacional privado, “seja através de patrocínios a 

projetos e eventos acadêmicos, seja através da participação de feiras e congressos”. 

 

2.2.2 Tipos de Liderança 

Damazzini e Ferreira (2006) apresentam os diferentes estilos de liderança presentes na 

moderna organização e os climas sociais resultantes que resultam deles. São três os tipos 

básicos de liderança: autocrática, democrática e a permissiva ou laissez-faire.  

O líder autocrático concentra em si todas as decisões, fixando todas as diretrizes sem permitir 

a participação da equipe; “determina as providências para a execução das tarefas uma por vez, 

à medida que se tornam necessárias e de maneira imprevisível para o grupo”, segundo 

Damazzini e Ferreira (2006, p. 637). O líder autocrático determina, divide as tarefas e escala 

as equipes de trabalho.  

 

Quanto a sua participação nas atividades, é dominador e radical nos elogios e nas 

críticas ao trabalho de cada membro. Para Minicucci (1995) a liderança autocrática é 

vista geralmente em líderes militares, em industriais que falam em “família 

empresarial”. O comportamento do grupo liderado por ele, mostra-se com forte 

tensão, frustração e agressividade, com pouca espontaneidade, iniciativa, e formação 

de grupos de amizade. (DAMAZZINI; FERREIRA, 2006, p. 637) 
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Sob essa liderança, o grupo aparenta gostar das tarefas, mas só na presença do líder as tarefas 

são realizadas, porém em sua ausência, o grupo manifesta seus sentimentos reprimidos, 

interrompendo as atividades e pode mesmo chegar “a explosões de indisciplina e de 

agressividade”, segundo Damazzini e Ferreira (2006). Os liderados inseguros sentem-se 

satisfeitos com a liderança autocrática, pois não têm autonomia e necessitam da voz de 

comando do líder.  

Para Damazzini e Ferreira (2006), o tipo de liderança denominada permissiva ou laissez–faire 

(da língua francesa “deixar fazer”) é marcada pela liberdade extremada dos liderados todas as 

decisões de caráter individual ou em equipe. O líder tem uma pequena participação ao 

apresentar distintas alternativas aos liderados e põe-se disponível para fornecer informações 

quando solicitadas. As tarefas são divididas pelos próprios subordinados, pois o líder não 

realiza avaliações nem interfere nas atividades para intervir no curso das coisas.  

 

Para Minicucci (1995), esta liderança produz resultados insatisfatórios, pois o grupo 

não promove socialização, e suas decisões tornam-se individualistas. As atividades 

de grupos desta liderança tornam-se medíocre. As tarefas se desenvolvem ao acaso, 

com muitas suscitações, perdendo-se muito tempo com discussões mais voltadas 

para motivos pessoais do que relacionadas com o trabalho em si. (MINICUCCI, 

1995 apud DAMAZZINI; FERREIRA, 2006, p. 638) 

 

No terceiro tipo de liderança denominada democrática, o líder debate sobre as diretrizes, 

sendo o próprio grupo que esboça as providências e técnicas para atingir os objetivos sob o 

aconselhamento técnico do líder, se necessário. Além disso, há outras características da 

liderança denominada: 

 

As tarefas ganham novas perspectivas com os debates. A divisão de tarefas fica a 

critério do próprio grupo e cada membro tem a liberdade de escolher seus colegas de 

trabalho. O líder procura ser um membro do grupo, sem encarregar-se muito das 

tarefas. É objetivo e limita-se aos fatos em seus elogios e críticas. É atuante, 

consultivo e orientador, em seus liderados há formação de grupos de amizade e de 

relacionamentos cordiais. Líder e liderados desenvolvem comunicações espontâneas, 

francas e cordiais. (DAMAZZINI; FERREIRA, 2006, p. 638) 

 

Devido à participação intensa dos colaboradores, mesmo com a ausência do líder, as 

atividades fluem normalmente, seguindo ritmo suave e seguro, pois o comprometimento 

pessoal e a responsabilidade de um grupo integrado gera um clima de satisfação.  
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[…] o final do século XX foi marcado pelo surgimento de uma nova estrutura 

organizacional, sendo elas mais democráticas, criativas e produtivas, e isto ocorre 

em todos os meios, sejam eles, empresarial ou escolar. Mas, temos que analisar que 

nem sempre a liderança democrática obterá sucesso, pois existem pessoas 

diversificadas em cada grupo. (DAMAZZINI; FERREIRA, 2006, p. 638) 

 

Os líderes devem estar atentos às pessoas e a seus comportamentos. Apesar da estrutura 

organizacional tender a tornar-se democrática, nem sempre os líderes democráticos obterão 

sucesso perante todos, porque as pessoas possuem ideias e comportamentos diversos.  

 

2.2.3 Tipos de Liderança no Gerenciamento de Projetos 

Segundo Terribili Filho (2015), o gerenciamento de Recursos Humanos é de extrema 

importância em um projeto, porque as pessoas motivadas colaboram muito para que as coisas 

aconteçam. O PMI (Project Management Institute) é muito conhecido no âmbito de 

Gerenciamento de Projetos e dentre suas disciplinas podemos destacar as seguintes: o 

gerenciamento do escopo; o gerenciamento do tempo e dos custos; gerenciamento da 

comunicação; gerenciamento da qualidade, de riscos, de aquisições e da integração. 

Para as pessoas fazerem as coisas acontecerem é essencial a vontade como afirma Terribili 

Filho (2015, p. 215): “para realizar qualquer trabalho, simples ou complexo, rápido ou longo, 

individual com ou sem esforços múltiplos, a vontade tem de estar presente. Grosso modo, 

vontade pode ser traduzida por motivação, ou seja, sem motivação não há ação”.  

A liderança pode ser definida como um estilo de comportamento projetado para integrar 

ambos os requisitos organizacionais e interesses pessoais de alguém em busca de algum 

objetivo. Todos os gestores têm algum tipo de responsabilidade de liderança. Se o tempo 

permitir, podem ser desenvolvidas técnicas e práticas de liderança de sucesso. Liderança é 

composta de vários elementos complexos, sendo os três mais comuns: a pessoa que conduz; 

as pessoas sendo conduzidas e a situação, ou seja, o ambiente do projeto. (KERZNER, 2009) 

Os gerentes de projeto, muitas vezes, são selecionados ou não selecionados por causa de seus 

estilos de liderança. A razão mais comum para a não seleção de um indivíduo é a sua 

incapacidade de equilibrar as funções do projeto técnico e de gestão. Segundo Wilemon e 

Cícero (1970) pode-se definir quatro características deste tipo de situação: 
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A maior competência técnica do gestor de projeto dá-se quanto maior for sua propensão para 

a envolver-se nos detalhes técnicos do projeto.  

A maior dificuldade do gestor de projeto em delegar responsabilidades de tarefas técnicas; 

pois, assim, o mais provável é que ele vai envolver-se mais nos detalhes técnicos do projeto 

(em função da sua capacidade de fazê-lo); 

Quanto maior for o interesse do gerente de projeto nos detalhes técnicos do projeto, o mais 

provável é que ele vai defender o papel do gerente de projeto como um de um especialista 

técnico; 

A perícia técnica do gerente de projeto inferior, o mais provável é que ele vai superestimar as 

funções de projeto não-técnicos (funções administrativas). 

 
Figura 4 – Estilos e Comportamentos do Líder 

Fonte: Adaptado de Paul Hersey 

 

Alguns líderes são abençoados com seguidores que não só realizam a um nível elevado e 

sustentado, mas são totalmente e legitimamente confiantes em sua capacidade de fazê-lo (R4). 

Em tal caso, o estilo de liderança apropriado repousa no quadrante S4. Trata-se de 

comportamentos de liderança tais como a monitorização e observação, que são caracterizadas 

por baixas quantidades de tarefa e comportamentos orientados para o relacionamento. O líder 

é mantido informado tanto do bom quanto do mau em tempo hábil de uma pessoa nesse nível 

de prontidão, mas não é o tomador de decisão. A responsabilidade recai sobre o subordinado 

que toma posse de suas ações e espera que o líder, para gastar sua energia a obtenção de 
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recursos para eles e protegendo ou protegendo-os de outras influências na organização que 

poderiam obstar a sua execução. (KERZNER, 2009) 

Vejamos onde alguns descritores estilo de liderança comum se inserem no modelo.  

A Liderança Democrática ou participativa é um estilo de liderança que incentiva os 

trabalhadores a se comunicar uns com os outros e envolver-se com a tomada de decisão, quer 

por si próprio ou com a ajuda do gerente do projeto. Uma grande quantidade de autoridade é 

delegada aos membros da equipe e eles são encorajados a assumir um papel ativo na gestão 

do projeto. O estilo de liderança é frequentemente encontrado no quadrante S3 com algum 

derramamento sobre como o gerente torna-se menos envolvido no processo para quadrante 

S4.  

Liderança Laissez-Faire: Com este estilo de liderança, o gerente de projeto transforma as 

coisas para os trabalhadores. Isso pode soar como abandono aos subordinados caso não 

estejam realizando a um nível elevado e dispostos a fazer isto. O gerente de projeto pode fazer 

uma aparição ocasional com esse estilo apenas para ver como as coisas estão indo, mas para a 

parte principal não há envolvimento ativo pelo gerente do projeto. Este estilo de liderança é 

encontrado no quadrante S4.  

Liderança autocrática: Com este estilo de liderança, o gerente do projeto centra-se muito 

pesadamente sobre a tarefa, com pouca preocupação para os trabalhadores. Com a liderança 

autocrática, toda a autoridade se encontra nas mãos do gerente de projeto e o gerente do 

projeto tem a palavra final em todas e quaisquer decisões. Este estilo de liderança é 

encontrado no quadrante S1. 

Este tipo de abordagem situacional para a liderança é extremamente importante para gerentes 

de projeto, porque implica que a liderança eficaz deve ser dinâmica e flexível e não estática e 

rígida. Os líderes eficazes reconhecem que quando se trata de comportamento humano, 

ninguém tem a melhor maneira que se encaixe em todas as circunstâncias. Felizmente, ele não 

tem que ser uma combinação perfeita para o trabalho. (KERZNER, 2009) 
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2.3 GERENCIAMENTO DE PROJETOS NO CENÁRIO ECONÔMICO 

CONTEMPORÂNEO 

Os gestores e executivos defrontam-se com um novo ambiente de negócios nessa última 

década e procuram sistemas confiáveis de observação, análise e gestão do desempenho 

operacional e financeiro da sua empresa.  

A criação de Projetos se constituiu em uma forma estratégica de planejamento elaborado pelas 

organizações para facilitar a inserção de novos produtos e serviços no mercado, introduzir 

mudanças e implementar inovações em seus processos. Portanto a existência de Projetos não é 

recente e remonta aos primórdios da civilização urbana com a criação de templos e grandes 

projetos arquitetônicos como as pirâmides e a grande muralha da China.  

A partir da Revolução industrial houve um aumento significativo na complexidade com a 

evolução de um mercado competitivo, exigindo assim o uso de princípios da gerência de 

projetos como forma de sistematização do trabalho. 

O processo de evolução do gerenciamento de projetos também teve grande influência na 

indústria bélica e naval durante a Guerra Mundial. Dessa forma, na década de 50 o 

Gerenciamento de Projetos assumiu características mais próximas de um sistema, tendo seu 

foco mais voltado à indústria bélica e a engenharia civil. Em seguida, nos anos 60 essa prática 

difundiu-se, sendo adotada em todo o universo empresarial, vários setores da economia já 

adotavam seus princípios, reconhecendo como importante no ambiente de negócios. Nessa 

ocasião, também, o gerenciamento de Projetos atingiu o setor de informática. (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997) 

Em torno dos anos 1970, os conceitos evoluíram e passaram a ser assimilados como práticas 

contínuas na administração empresarial. Atualmente, os princípios que nortearam a 

importância do Gerenciamento de Projetos permanecem de maneira similar.  

A grande evolução se estabeleceu a partir dos avanços tecnológicos, principalmente, pela TI – 

Tecnologia da Informação, que assegura a integração de várias frentes de trabalho, permitindo 

a coordenação de todas as etapas de um projeto. Hoje em dia, inclusive, já se constata o 

controle e acompanhamento de determinadas partes técnicas de um projeto por um software 

específico. (ROCHA, 2010) 

Há vários exemplos de controle automatizado de gerenciamento de projetos; o GED – 

Gerenciamento Eletrônico de Documentos destaca-se pelo fato de possuir a função de 
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administrar informações durante todo o processo: do seu início ao seu arquivamento. Tais 

informações são geradas por meio de textos escritos, imagens e até mesmo voz. O sistema 

GED converte os dados existentes para o ambiente digital, pois os documentos originais são 

digitalizados. Nesse processo de permanente evolução de conceitos e práticas, Dias e 

Belluzzo (2003) reforçam a ideia de mudanças nos processos organizacionais informando: 

 

Os principais objetivos de organizações ao efetuarem o planejamento formal das 

atividades relacionadas com sistemas de informação e o incremento da comunicação 

e o desenvolvimento e aperfeiçoamento de previsões de futuras a partir da 

informação no mundo globalizado. (DIAS; BELLUZZO, 2003, p. 50) 

 

Portanto, compreende-se que as organizações também passaram por constantes avanços da 

tecnologia e da Engenharia de Software para trazer eficácia e melhoria dos processos e para 

fornecer aos gerentes e administradores formas simplificadas de resolver problemas. 

As organizações tendem a realizar ações de controle e esforços que favoreçam as práticas 

gerencias nas tomadas de decisões, o uso de ferramenta na atualidade é indispensável na 

execução do projeto que se caracteriza por ser um empreendimento com prazo para conclusão 

ou caráter temporário.  

O gerenciamento de projetos tem base estrutural na implementação de estratégias para uma 

composição mais qualificada na engenharia de software nas organizações. O uso de 

ferramentas adequadas como o PMBOK favorece as ações e posturas de caráter qualitativo 

nos processos que envolvem a redução de riscos e de compatibilidade com os prazos exigidos 

pela clientela. (NONAKA; TAKEUCHI, 1997) 

As organizações reconhecem a necessidade de implementar o gerenciamento de projetos 

através de estratégias e processos formais que induzem às boas práticas para favorecer a 

qualidade do produto e a execução dos esforços da equipe de projetos nos requerimentos do 

negócio e as especificações estabelecidas. (VARGAS, 2009) 

Neste sentido, o gerenciamento de projetos como nova forma de administrar equipes de 

projetos, envolve planejamento, monitoramento e análise de resultados. Todos esses processos 

se tornaram possíveis através do uso de metodologias como o uso do PMBOK nas 

organizações que favorece a administração dos procedimentos, na medida em fornece vários 

tipos de ferramentas para favorecer a habilidade de implantar e utilizar processos e práticas 

padronizadas. (ROCHA NETO, JAMIL, VASCONCELOS, 2009) 
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A metodologia de gerenciamento de projetos exige um sistema de informação e comunicação 

para adequar às necessidades do projeto e à melhoria do desempenho organizacional, 

estruturado com a finalidade de desenvolver “uma metodologia de aprendizagem vivencial 

para o desenvolvimento de competências”. (CIDRAL, 2003, p. 1) 

A PMI é uma instituição internacional, norte-americana sediada em Filadélfia, fundada em 

1969, que busca disseminar conceitos e técnicas para o correto gerenciamento de Projetos 

apontando os processos formais necessários à sua implantação. E para tanto, editou o guia 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge), conhecido no Brasil como Corpo de 

Conhecimentos de Gerenciamento de Projetos. (LOPES, 2011) 

O documento PMBOK conjuga o somatório de conhecimentos de uma Gerência de Projetos, 

podendo ser interpretado como guia orientado para os profissionais desse ramo de atividades. 

O uso de padrões nos processos permite desenvolver um processo de comunicação eficiente 

para dar bons resultados no uso de técnicas e ferramentas adequadas para a qualidade e 

rapidez do projeto. (SILVA, 2011) 

Assim, entende-se que a utilização de padronização que estabelece os procedimentos formais 

implica a necessidade da introdução de processos estratégicos em gerenciamento de projetos 

para os principais contratos relativos aos projetos de software, através de criação do 

planejamento dos processos e alinhamento do uso das diretrizes de infra-estrutura 

metodológicas, como o uso do ERP somando-se às recomendações propostas pelo 

PMI/PMBOK. (VASCONCELOS et al., 2006) 

O uso destas ferramentas tem funções específicas no processo de gestão de contratos e a 

criação de princípios de boas práticas na gerência de Projetos, a partir do embasamento 

teórico aplicáveis à maioria dos projetos. “Na verdade, trata-se de um modelo, mundialmente, 

aceito como de padrão para o gerenciamento de Projetos. É, inclusive, reconhecido pelo 

instituto internacional ANSI (American National Standards Institute), referência em 

Projetos”, segundo Silva (2011, p. 25). 

 

Dada à sua representação em diversos países, foi criada a certificação PMP (Project 

Management Professional), onde os concorrentes devem comprovar experiência em 

Projetos conforme o modelo empregado no PMI. Como referência no mercado, essa 

cultura está sendo sedimentada no Brasil. Existem casos em que empresas 

privilegiam Gerentes de Projetos que possuem o PMP, assim como prestadoras de 

serviço do segmento de informática ganham destaque quando possuem em sua 

formação como portadores da certificação PMP. Além disso, essa metodologia foi 
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empregada como base na formação da ISO (International Standards Organization), 

certificação para os sistemas de qualidade. (SILVA, 2011, p. 25) 

 

Possi (2004) aponta que o PMI está estruturado em duas seções, com 12 capítulos que são 

marcados por diretrizes e orientações que servem de estrutura para o gerenciamento de 

Projetos, apresentado processos e mecanismos de interação entre os diversos processos de 

gerenciamento através de nove áreas de conhecimento que exigem conhecimentos holísticos e 

integração das equipes de projetos. 

O processo de coordenação dos processos envolve a integração das ações para abranger o 

tanto o desenvolvimento, quanto à execução do plano do Projeto e o controle de mudanças, 

porventura, necessárias, já a partir do escopo que abrange os processos relativos à atuação do 

Projeto.  

Dessa maneira, o escopo permite o planejamento do Projeto com objetivos previamente 

definidos, inclusive no quesito ao prazo de consecução do Projeto para que seja totalmente 

cumprido as sequências das atividades, favorecendo o controle do prazo estimado para 

duração de cada etapa, favorecendo a visão da composição do cronograma e ferramentas que 

serão empregadas no acompanhamento e controle do próprio cronograma. 

Menezes (2008) avalia que os processos formais em Gerência de Projetos favorecem uma 

previsão orçamentária, na medida em que abrange o planejamento de recursos, englobando 

estimativas e levantamentos de orçamentos. Portanto, a garantia e o controle de qualidade são 

fundamentais nos processos que asseguram a qualidade do Projeto. 

Nessa área de conhecimento são descritos os processos de geração, captação, distribuição, 

armazenamento e apresentação dos dados do Projeto para que as etapas sejam cumpridas 

corretamente e dentro do tempo estimado. Nos riscos devem ser considerados todos os 

processos inerentes de risco, ou seja, tudo relacionado à possibilidade de riscos, análise da 

situação e soluções previsíveis. 

O processo de aquisições são considerados necessários à aquisição de recursos extras à 

organização que está desenvolvendo o Projeto, ou seja, materiais e serviços. Nos processos 

formais da gerência de processos envolvem ferramentas como fundamentais para o plano de 

aquisições, critérios de licitação, cadastramento de fornecedores, administração de contratos e 

etc. 
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Essa área de gerenciamento de Projetos está adquirindo merecida posição de destaque, com 

proporções importantes no contexto empresarial. Além da PMI, hoje em dia, são encontradas 

outras metodologias de Gestão de Projetos. Caracteriza-se, portanto, como área em expansão 

de estudos, pesquisas e aprimoramentos. 

Assim, seguir um padrão e um modelo de Gestão no caso de planejamento, implantação, 

controle e avaliação de Projetos contribui para resultados mais precisos. Com conhecimento 

distribuído, o PMI congrega todas as atividades em uma única direção.  

 

2.3.1 Gerenciamento de Risco 

O Gerenciamento de risco e o processo de decidir como abordar e executar as atividades do 

projeto, e através dele que se torna possível conhecer os futuros problemas que poderão 

envolver o projeto, pois o risco é um evento futuro, que se ocorrer tem um efeito tanto 

positivo quanto negativo. (MELLO, 2008, p. 05) 

 

Figura 5 – Áreas de Composição do Gerenciamento de Projetos 

Fonte: Silveira (2008, p. 42) 

 

O conhecimento e as melhores práticas em gerenciamento de projetos são compostos por nove 

áreas de conhecimento: Gerenciamento de Integração, Escopo, Tempo, Custo, Qualidade, 

Recursos Humanos, Comunicações, Riscos e Aquisições. É necessário definir um framework 

para o estabelecimento do contexto da gerência de riscos e identificação, a análise, a 
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avaliação, o tratamento, a monitoração e a comunicação dos riscos na organização. 

(STEINBERG, 2007) 

 

2.4 LEI DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 

A Globalização e o processo contínuo de desenvolvimento das Tecnologias da comunicação e 

da informação provocaram profundas mudanças em todos os setores da sociedade, afetando 

de forma particular a economia, a área social e das organizações. Dentre as características da 

nova realidade do século XXI, Cunha; Silva (2010) destacam as “alterações estratégicas 

outrora nunca vistas com dimensão tão grande e com tanta intensidade: avanço da ciência, 

abertura de mercados, ligação entre países e empresas, blocos econômicos, novas profissões, 

oportunidades de negócios e desenvolvimento autossustentável”. 

A Lei Complementar Nº 101, de 4 de Maio de 2000, alterada pela Lei Complementar N° 

131/09 foi implementada para gerar transparência da administração pública que antes era 

obrigada a apresentar sua prestação de contas em meio impresso apenas, em jornal local ou 

regional. Segundo Vieira (2011), trata-se da transparência em “tempo real”, pois a “a 

transparência será assegurada mediante a liberação ao pleno conhecimento e 

acompanhamento da sociedade, em ‘tempo real’, de informações pormenorizadas sobre a 

execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público”. (BRASIL apud 

VIEIRA, 2011).  

O combate à má gestão pública ganhou força com a regulamentação da LRF (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) em 2000, que cobra maior rigor no trato da coisa pública, 

prioritariamente nos pequenos municípios, segundo Bravo & Mariano (2004).  

Tal intuito é evitar que administradores públicos realizem uma má gestão das contas públicas 

e tome sua gestão financeira com eficiência e responsabilidade durante sua administração; tais 

posturas conduzirão ao desenvolvimento econômico e social do seu município. (BRAVO; 

MARIANO, 2004) 

O Governo Federal não investe diretamente nas cidades, mas possui mecanismos para 

organizar, disciplinar e estruturar o crescimento dos municípios, tanto pequenos, médios e 

grandes. Quando detetou-se que havia mau uso dos recursos financeiros públicos relativos ao 
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excesso de gastos com pessoal, gerando déficits que eram deixados para a próxima 

administração, quando não havia reeleição, o Governo Federal interferiu e criou a LRF. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal é um dos mecanismos utilizados pelo Governo Federal e foi 

implementada com o intuito de controlar o gasto público em todas as esferas de governo; tal 

lei concentrou-se em dois itens das finanças públicas, o endividamento e a despesa com 

pessoal. Entendeu o legislador que os administradores públicos precisariam minimizar o 

déficit corrente a cada ano, caso não fosse possível eliminá-lo. Assim, atacou-se a despesa 

com pessoal, limitando-a a 60% da RCL (Receita Corrente Líquida) como um dos principais 

itens de despesa pública e mais suscetível ao uso clientelista, quando o emprego público é 

utilizado como moeda de troca. (GIUBERT, 2005) 

Santos (2003) acha bastante propícia a implementação do BSC na administração pública 

devido ao advento da Lei de Responsabilidade Fiscal que maximizou a importância de 

empregar metodologias de gestão que possibilitem o “controle da execução orçamentária e 

estimação de receitas e despesas, alinhadas a planos e propósitos estratégicos”. 

Após a realização de um estudo sobre a adequação da implementação do BSC na 

administração pública dos pequenos municípios, o autor chegou às seguintes conclusões: 

Mesmo sendo uma ferramenta moderna e empregada por empresas de porte 

mundial, o Balanced Scorecard pode ser adaptado para sistematizar os objetivos e 

metas das administrações municipais. Sua vantagem em relação às demais 

metodologias de planejamento e controle de gestão reside na adoção de indicadores 

e métricas para a verificação de atingimento de resultados, tornando mais objetiva a 

avaliação de desempenho de pessoas e instituições. Além disso, a gestão pública 

com auxílio de indicadores também é fator de atenuação de conflitos e altamente 

estimuladora para o emprego eficaz dos recursos colocados à disposição dos 

executantes de ações e iniciativas. (SANTOS, 2003, p. 7)   

 

A Figura 6 abaixo demonstra como Santos (2003) concebe as perspetivas da administração 

municipal. 
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Figura 6 – Perspectivas da administração municipal  

Fonte: Santos, 2003 

 

A Figura 7 abaixo demonstra quais são as diferenças entre o BSC original de Kaplan & 

Norton e o modelo de BSC quando é realizada sua adaptação de implementação em 

instituições de “gestão pública mais moderna, focada na racionalização dos recursos, no 

aumento da qualidade na prestação dos serviços públicos e orientada para o cidadão”. 

(GHELMAN, 2006, p. 74)  

 

Enquanto no BSC tradicional desenvolvido por Kaplan e Norton para o setor 

privado há quatro perspectivas: Finanças, Mercado/Cliente, Processos Internos e 

Aprendizado e Crescimento; na proposta de implantação de um BSC que adote os 

preceitos da Nova Gestão Pública há seis perspectivas. Constam deste novo modelo 

três perspectivas do modelo tradicional do BSC: Finanças, Clientes e Processos 

Internos que, devido às diferenças da forma de atuação de um ente público e um 

privado, possuem significados distintos e novas perspectivas oriundas da 

necessidade de separar a perspectiva Aprendizado e Crescimento em duas: uma 

perspectiva para Pessoas e outra para Modernização administrativa”. (GHELMAN, 

2006, p. 75) 

 



37 

 

  
Figura 7 – Diferenças entre o BSC tradicional e o adaptado a nova gestão pública  

Fonte: Ghelman, 2006   

 

Segundo Ghelman (2006) nessa adaptação do Balanced Scorecard à gestão pública foi 

necessário adicionar uma perspectiva que não existia no modelo tradicional de Kaplan & 

Norton denominada cidadão/ sociedade que na Figura 7 aparece no topo das demais 

perspetivas; foi introduzida com o intuito de auxiliar na mensuração da efetividade das ações 

públicas, verificando o quanto os serviços públicos estejam orientados para o cidadão e toda a 

sociedade.   

A Tecnologia da Informação, então, adentrou o setor público para gerar sistemas de 

informações capazes de fornecer dados organizados que facilitem a compreensão dos 

gestores, apoiando suas decisões durante o período em que permanecerá à frente do executivo. 

As fases para o processo de gestão são as seguintes: “a implantação, a operação e a 

manutenção de sistemas de informação são necessários para o apoio ao processo de gestão”, 

segundo Bravo & Mariano (2004). 
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Os dados da pesquisa realizada por Spinelli (apud BRAVO; MARIANO, 2004) dão conta de 

que a maioria dos 5.564 municípios brasileiros carece de uma estrutura administrativa 

organizada de forma que os dados coletados sejam suficientes para a geração de informações 

para respaldar a tomada de decisões. Em grande parte, isso se deve à incapacitação do 

funcionalismo público quanto às técnicas de gestão somada à inexistência de instrumentos 

motivacionais e à carência de instrumentos eficazes de controle e gestão. 

Frente a este quadro, torna-se muito importante o desenvolvimento de ferramentas com 

linguagem mais amigável para possibilitar uma maior interatividade, sem a necessidade de 

conhecimentos técnicos muito específicos para o seu manuseio. O Governo Federal 

disponibilizou um espaço virtual para o oferecimento e aceitação de softwares livres para a 

utilização do cidadão e dos gestores públicos. (MORAES, 2009) 

  

2.4.1 A Política de infraestrutura nas cidades brasileiras 

A Lei Nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 

Federal estabelece diretrizes gerais da política urbana é denominada Estatuto da Cidade, e 

“estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade 

urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 

equilíbrio ambiental”. (BRASIL, 2001)  

A Lei Nº 10.257, de 10 de julho de 2001, no capítulo IV intitulado Da Gestão Democrática da 

Cidade, art. 43 cita como garantias de uma gestão democrática, a utilização dos seguintes 

instrumentos: 

 

I - órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; 

II - debates, audiências e consultas públicas; 

III - conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e 

municipal; 

IV - iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano. (BRASIL, 2001) 

 

O Plano Diretor não pode estar sozinho, mas sim vinculado aos outros instrumentos 

orçamentários e de planejamento, que estão elencados no art. 40 do Estatuto da Cidade. 

 

ART. 40 O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana. 
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§ 1º O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, 

devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 

incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. 

§ 2º O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo. 

(BRASIL, 2001) 

 

Segundo Oliveira (2001), as cidades podem ser consideradas organizações complexas, porque 

são palco de uma “intrincada teia de relações, individuais e coletivas, que se apresentam como 

um jogo permanente e dinâmico de variados interesses em conflito”.  

 

Alguns costumam ver a cidade dividida em duas: a formal e a informal. Na primeira, 

moram, trabalham, circulam e se divertem os privilegiados grupos que têm acesso 

aos sofisticados investimentos públicos. A outra, denominada informal, está ocupada 

por população pobre que também trabalha, circula e se diverte na cidade, porém, 

mora em favelas, em loteamentos irregulares e loteamentos ilegais que cresceram e 

se expandiram sem a ação efetiva do poder público na dotação necessária dos 

serviços e equipamentos urbanos básicos”. (OLIVEIRA, 2001, p. 14) 

 

Vê-se, portanto, um antagonismo entre as classes mais abastadas e as classes trabalhadoras 

desprovidas de meios suficientes para gozar dos hábitos culturais, gastronômicos, consumistas 

e, por vezes, de necessidades básicas, tais como, saneamento básico, saúde, educação. Esses 

dois extremos marcam o perfil de praticamente todas as cidades brasileiras, guardadas as 

devidas proporções, mesmo as pequenas e as metrópoles. 

 

Problemas como a pouca ou precária disponibilidade de áreas, elevado preço da 

terra, crescimento e expansão urbana em reduzido período de tempo, a densa 

ocupação de favelas e loteamentos irregulares e clandestinos sem infraestrutura 

básica e equipamentos essenciais retratam o uso desigual e injusto do solo em nossas 

cidades e são fatores-chave para a luta desenvolvida em prol da gestão urbana 

democrática. (OLIVEIRA, 2001, p. 15) 

 

O Estatuto da Cidade, segundo Oliveira (2001), propõe que haja uma gestão democrática, 

cujo processo passa pelo conhecimento mais profundo de toda a dinâmica das relações 

pessoais e econômicas em torno da organização da cidade e do jogo dos conflitos urbanos, 

pois há muitas disparidades que dificilmente permitirá o atendimento de todos os princípios 

constitucionais, nem da “função social da propriedade e da justa distribuição dos benefícios e 

ônus decorrentes do processo de urbanização”.  

 

O Estatuto apresenta a possibilidade concreta do poder público local agir, através da 

política urbana, sobre os processos em curso, mediando os conflitos decorrentes da 

vida na cidade. O município, como importante agente do desenvolvimento que é, 
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deve atuar em função do interesse público reunindo as demandas e orientando as 

ações dos demais agentes – população e empresariado.  

As disputas presentes nas relações de poder impuseram a democratização das ações 

públicas, especialmente na esfera municipal, voltadas para os interesses e direitos de 

todos, incorporando uma nova dimensão à gestão. (OLIVEIRA, 2001, p. 15)  

2.4.2 Gerenciamento de Risco no Guia PMBOK 

Segundo Silva e Belderrain (2004, p. 01), o Gerenciamento de Risco consiste num conjunto 

de ações que reduzem o impacto ou a probabilidade dos resultados menos favoráveis 

associados com uma determinada estratégia. 

O PMI (Project Management Institute) define como uma prática essencial da gerência de 

projetos a execução do processo de gerenciamento de riscos. Segundo o Guia PMBOK® 

(PMI, 2013), riscos de projeto são eventos ou condições incertas que, se ocorrerem, têm um 

efeito positivo ou negativo em pelo menos um dos objetivos do projeto. Os riscos positivos 

relacionam-se às oportunidades de aumentar as possibilidades de sucesso do projeto, enquanto 

os negativos dizem respeito às ameaças ao sucesso do projeto. Os riscos que correspondem a 

ameaças ao projeto podem ser aceitos se estiverem balanceados com compensações que 

possam representar ganhos pela aceitação do risco. (COOKE-DAVIES; SCHLICHTER; 

BREDILLET, 2001) 

O Guia PMBOK® (PMI, 2013) se constitui de um conjunto de conhecimentos e melhores 

práticas dentro da profissão de gerência de projetos; dentre as áreas de conhecimento, que 

constituem as gerências do Guia PMBOK® estão: Integração, Escopo, Tempo, Custo, 

Qualidade, Recursos Humanos, Comunicação, Risco e Compras. (PLATIN, 2007, p. 5). 

Um risco pode ter um ou mais motivos e, se ocorrer, um ou mais impactos nos objetivos do 

projeto, como no custo, no cronograma ou no desempenho do projeto. Condições de risco 

podem incluir aspectos do ambiente do projeto ou do ambiente organizacional, tal como 

práticas de gerenciamento de projetos pobres, falta de sistemas de gerência integrados, 

projetos múltiplos simultâneos ou a dependência de participantes externos que não podem ser 

controlados. Os riscos podem ser conhecidos ou desconhecidos. (OLIVEIRA, 2012) 

Segundo Pereira (2005), os riscos conhecidos são os que foram identificados, passaram por 

uma análise e pode-se formular um planejamento para eles. No entanto, os riscos 

desconhecidos impedem um gerenciamento proativo com respostas prudentes da equipe do 

projeto. Neste caso, eles deveriam ser previstos contingencialmente de forma genérica. Cada 
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projeto requer o desenvolvimento de uma abordagem consistente e proativa para o 

atendimento dos requisitos da organização. 

A comunicação dos riscos e a elaboração das respostas devem ser abertas e transparentes. O 

gerenciamento de riscos do projeto inclui os processos referentes ao planejamento do 

gerenciamento de riscos, à identificação, à análise, ao planejamento das respostas e à 

monitoração e controle dos riscos. Esse processo age entre si e com os processos das demais 

áreas de conhecimento. (PEREIRA, 2005) 

Dentre os objetivos do gerenciamento de riscos, destacam-se, aumentar a 

probabilidade de ocorrência e os impactos de eventos positivos; diminuir a 

probabilidade e os impactos dos eventos contrários aos objetivos do projeto. O 

gerenciamento de riscos em um projeto efetiva-se mediante implementação de seis 

processos (PEREIRA, 2005, p. 8).  
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Figura 8 – Visão geral do gerenciamento de riscos do projeto 

Fonte: Pereira, 2005 

 

Segundo Camargo Filho (2013), a metodologia SMART (Strategically Managed, Aligned, 

Regenerative and Transitional) foi uma criação do Professor Francis Hartman da 

Universidade de Calgary. Tal metodologia veio a público por meio do livro de Hartman 

editado 2000 denominado “Don’t Park your Brain Outside”.  
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O gerenciamento SMART de projetos é composto por 17 passos que são utilizados e 

registrados tanto no Plano do Projeto quanto no Termo de Abertura de um projeto, conforme 

ilustra a Tabela 1:  

PASSOS DO GERENCIAMENTO SMART 

1. Definição de Sucesso do Projeto  

2. Definição de Conclusão do projeto  

3. Quem reponde as duas perguntas anteriores  

4. Identificação das partes interessadas  

5. Identificar as prioridades de cada Parte Interessada  

6. Registrar as Prioridades do projeto (Utilizar a técnica do triângulo das prioridades)  

7. Identificação dos resultados-chave para cada parte interessada  

8. Identificação das entregas que a equipe do projeto deverá realizar (elaboração da EAE = 

Estrutura Analítica de Entregas) para atender aos resultados-chave  

9. Estimativas e orçamentos (não são a mesma coisa)  

10. Elaboração de Cronograma 3D (Drop Dead Date)  

11. Análise de Riscos e Plano de mitigação  

12. Pontos de verificação  

13. Plano de comunicação  

14. Estratégias e Plano de aquisição  

15. Especificações de desempenho  

16. Políticas e procedimentos do Projeto  

17. Qualquer outra coisa que o time do projeto possa necessitar  

Tabela 1 – Passos do Gerenciamento SMART 

Fonte: Camargo Filho, 2013 

 

A metodologia SMART gerencia cerca de 280 projetos anualmente em uma ampla gama de 

empresas de distintas áreas, como explica Camargo Filho (2013, p. 1): 

 

O foco na gestão de expectivas das partes interessadas é o principal diferencial dessa 

metodologia, onde a preocupação constante com a governança em Gerenciamento de 

Projetos e a comunicação com as partes interessadas fizeram com que várias 

empresas de petróleo e gás e administrações públicas do Canadá e EUA também 

adotassem essa metodologia no gerenciamento de seus projetos.  

 

A prefeitura de Calgary
3
, no Canadá, gerencia seus projetos por meio da metodologia 

SMART que fornece um Termo de Abertura de Projetos, envolvendo as partes interessadas 

                                                 
3
 Calgary, Alberta – Quinta maior região metropolitana do Canadá com aproximadamente 1 milhão e 200 mil 

habitantes e economia baseada na extração de petróleo e gás. Para entendermos como a prefeitura gerencia seus 

projetos, precisamos entender seu organograma. Ele possui uma estrutura política (Prefeito e 14 vereadores 

eleitos com mandatos de 3 anos) e uma estrutura administrativa (Gerente da Cidade e 6 secretarias ou “Business 

Units”). (CAMARGO FILHO, 2013) 
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desde a fase do planejamento do projeto, preparando o projeto para futuras auditorias. A 

SMART “fornece ferramentas para Gerenciamento de Projetos e Gerenciamento de Riscos 

que atendem a nossa linha de base de responsabilidade ambiental, social e financeira”, 

segundo Tobert (apud CAMARGO FILHO, 2013, p. 1). 

 

4. CONCLUSÕES 

Após a realização dessa pesquisa é possível elencar algumas considerações sobre as 

informações que foram relatadas neste trabalho. 

Em meio a tantas transformações provocadas pela nova era da tecnologia e do conhecimento, 

as empresas têm procurado adequar-se convenientemente para continuarem em posição de 

concorrer igualitariamente com as outras e, procurando sistemas e ferramentas eficientes para 

a mensuração de sua eficiência e eficácia e adequação dos gastos ao orçamento.  

Todo projeto é visto como sendo um empreendimento, pois, requer ser “erigido” de uma 

forma estruturada. Assim, o gestor do projeto será responsável por fazer com que ele saia do 

papel e se torne realidade. Um projeto é único, porque guarda particularidades que o 

distinguem de qualquer outro por mais que seja semelhante: são realizados em momentos bem 

diferentes, com o envolvimento de profissionais distintos, num ambiente socioeconômico e 

com pressões bem diversas.  

Ao estruturar uma atividade, as empresas têm uma gama de escolhas a fazer entre diversos 

métodos de processamento e recursos existentes. Cada método alternativo de realizar uma 

atividade irá trazer com ele determinadas implicações para a empresa em termo de resposta ao 

mercado, aptidão de produção, grau de investimento necessário, custo unitário, tipo de 

controle e estrutura gerencial. O princípio racional para escolher um método específico de 

realizar uma atividade é propiciar o melhor suporte aos objetivos do negócio. 

Os administradores necessitam de informações das atividades para auxiliá-los a atingir a 

excelência empresarial. Para poder elevar a rentabilidade e o desempenho é importante 

entender onde é gasto o precioso tempo da empresa com ênfase no que a empresa realiza e 

como realiza.  

Atualmente, uma empresa somente obtém sucesso quando o gestor compreende o que é 

realizado, quão bem é realizado e se tais realizações colaboram para a concretização dos 
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objetivos da organização. O gerenciamento de projetos produz informações de custo e de 

produção de uma maneira que guia à melhoria constante e à qualidade total. 

O Brasil é um celeiro de talentos para ocupar cargos de alta responsabilidade nas empresas. 

Neste sentido, essa pesquisa procurou mostrar os processos e aspetos relevantes para 

encontrar talentos por meio do estágio, de processos de trainee, do estabelecimento de sistema 

de benefícios que atraem novos talentos e os mantêm motivados nas empresas, com alta 

produtividade e comprometimento.  

Há muitas experiências de sucesso com a implementação de um Plano de Benefícios que 

demonstram baixas sensíveis da rotatividade e criação de ambiente de maior motivação e 

comprometimento dos colaboradores para com a organização de forma espontânea e 

democrática, porque sentem-se mais integrados e valorizados. 

O objetivo deste trabalho foi investigar sobre o alinhamento entre a estratégia da empresa e a 

gestão de projetos e entendemos que tal objetivo foi alcançado no decorrer desta pesquisa.  
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Os planos de Benefícios devem ser constantemente avaliados para sofrerem os ajustes 

necessários para garantir sua eficiência interna e perante a concorrência. A base mais 

tradicional dos salários é a remuneração funcional, mais conhecida como remuneração por 

cargo e corresponde à maior parte total da remuneração. Mas novas formas de 

reconhecimento do trabalho vêm sendo implementadas e, dentre elas, devemos destacar a 

remuneração estratégica que motiva os funcionários para recompensar seu trabalho. A 

remuneração estratégica combina uma série de remunerações alternativas criativas; 

remuneração variável, por competências, por habilidades; participação acionária, previdência 

complementar. 

A hipótese exposta no início dessa pesquisa foi a de que o gestor de Recursos Humanos 

enfrenta desafios no ambiente conturbado da competitividade empresarial e procura motivar 

os funcionários para o cumprimento das metas traçadas, otimizando o desempenho da 

organização de maneira harmoniosa em que todos se desenvolvam pessoal e 

profissionalmente. Dessa forma, entende-se que o plano de benefícios é relevante para 

alcançar esses objetivos, porque a remuneração não se restringe ao salário, mas é a somatória 

do salário e das remunerações indiretas, tais como, Previdência Privada; Plano Assistência 

Médica; Orientação de alimentação; Acompanhamento Médico; Aquisição de automóvel 

próprio; Treinamento e formação continuada; Vales Transporte e auxílio alimentação. 



47 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BERGAMINI, Cecília Whitaker. Motivação nas Organizações. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 

2013. 

BERGUE, Sandro Trescastro. Gestão Estratégica de Pessoas e Balanced Scorecard em 

Organizações Públicas. Análise. Porto Alegre v. 16 n. 2 p. 265-284 ago./dez. 2005. 

BERNARD, Martin et al. Liderança sustentável além do líder. FDC – Fundação Dom 

Cabral. 2014. 56 p. Disponível em: 

<http://acervo.ci.fdc.org.br/AcervoDigital/Relat%C3%B3rios%20de%20Pesquisa/Relat%C3

%B3rios%20de%20Pesquisa%202014/Lideran%C3%A7a%20Sustent%C3%A1vel_VersaoFi

nal_Set2014.pdf>. Acesso em: 27 Nov. 2016. 

BEYDA, T.T.; CASADO, R.U. Relações de trabalho no mundo corporativo: possível 

antecedente do empreendedorismo? Cad. EBAPE.BR. 2011, vol. 9, n.4, pp. 1066-1084. 

BRAGA, W.O.A. O Modelo de Gestão de Desempenho em Implantação na Hidrelétrica 

Itaipu. Universidad Tres Fronteras, 2010. 116 p. 

BRANDÃO, M.S. À procura da felicidade. Revista Liderança: Gestão, Pessoas & Atitudes. 

Ed. 2/2010. Disponível em: <http://www.lideraonline.com.br/artigo/49096-a-procura-da-

felicidade.html>. Acesso em: 9 out 2015. 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei Nº 

10.257, de 10 de julho de 2001. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em: 30 Nov. 

2016. 

BRAVO, Alfredo Luís; MARIANO, Sandra R. H. O papel dos sistemas de informação na 

modernização da gestão pública. Niterói/RJ: UFF, 2004. 19p. 



48 

 

CAMARGO FILHO, Paulo Roberto de. Metodologia SMART: Gerenciamento de Projetos 

na Prefeitura de Calgary, Canadá. 22 de março de 2013. Disponível em: 

<http://pmoacademy.com.br/gerenciamento-de-projetos-na-prefeitura-de-calgary-alberta-

canada/>. Acesso em: 5 Nov. 2016. 

CESENA, Teresinha M. Balanced Scorecard para Organizações Públicas: A experiência da 

Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB. Salvador, 2006. 163p. 

CIDRAL, Alexandre. Metodologia de aprendizagem de competências para o 

gerenciamento de projetos de implementação de sistemas de informação. Tese de 

Doutorado. 243 fls. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2003. 

COLARES, T.L.V. Banco de Talentos como Estratégia Gerencial. Belém: UFPA, 2005. 

pp. 299-312. 

COOKE-DAVIES T.J.; SCHLICHTER F. J.; BREDILLET, C. Beyond the PMBOK Guide. 

PMI Annual Seminars and Symposium 2001. Nashville T.S., 2001. 

CUNHA, C.V.M.; SILVA, M.J.M.C.A. Os desafios da liderança no mundo corporativo. 

Anuário da Produção Acadêmica Docente. Vol. 4, Nº 7, Ano 2010. pp. 67-88. 

DAMAZZINI, J.T.; FERREIRA, J.P. Estilos de Liderança e Influência Exercida nos 

Liderados. Educere. PUC/PR. 2006. pp. 634-644.  

DIAS, Maria Matilde Kronka; BELLUZZO, Regina Célia Baptista. Gestão da informação 

em ciência e tecnologia sob a ótica do cliente. São Paulo: EDUSC, 2003. 

FERREIRA, J.E.C. Universidade Corporativa Estudo de caso: Caixa Econômica Federal. 

Monografia (Graduação em Logística com ênfase em Transportes. São Paulo/SP: Faculdade 

de Tecnologia da Zona Leste, 2009. 89 p. 

GAULKE, C.N; NICOLETI, G.G. Benefícios: usado como fator motivacional pela empresa 

Karsten S/A no setor tecelagem ll 1º turno. Revista Interdisciplinar Científica Aplicada, 

Blumenau, v.1, n.2, p.01-15, Sem I. 2007.  



49 

 

GHELMAN, Silvio. Adaptando o Balanced Scorecard aos Preceitos da Nova Gestão 

Pública. Niterói/RJ: Universidade Federal Fluminense, 2006. 84p. 

GHENO, Renata; BERLITZ, Jaqueline. Remuneração estratégica e pacote de benefícios: um 

estudo de caso aplicado ao nível operacional de uma multinacional. Rev. Adm. UFSM, Santa 

Maria, v. 4, n.1, p. 268-287 mai./ago. 2011. 

GIUBERT, Ana Carolina. Lei de Responsabilidade Fiscal: efeitos sobre o gasto com pessoal 

dos municípios brasileiros. CCJE/UFES. p. 1-19. 2005.  

GONSALVES, Elisa Pereira. Conversas sobre iniciação à pesquisa científica. 4. ed. 

Campinas: Alínea, 2012. 

KERZNER, H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and 

Controlling. New Jersey: John Wiley & Sons, 2009, 10th Edition. Disponível em: 

<http://honestyets.pbworks.com/f/Project+Management+-+A+Systems+Approach+-

+10thEd.pdf>. Acesso em: 27 Nov. 2016. 

LIMA, S.; PEDROSO, E. Administração de Materiais nos Centros de Distribuição. 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Fraiburgo/SC: Universidade do Oeste de Santa 

Catarina, 2009. pp. 1-8. 

LOPES, Robinson Cristiano Sousa. Proposta de Instrumento de Avaliação da Maturidade 

em Gestão de Projetos de Órgãos e Entidades do Setor Público. Monografia 

(Especialização em Auditoria e Controle Governamental). Brasília/DF: TCU, 2011. 116p. 

MELLO, Célio F. D. Gerência de Riscos. Apostila de Aula. Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica. Pós-Graduação em Gerenciamento de Projetos, ITA, 2008. 

MENEZES, Klinger. Processos formais e padronização em Gerenciamento de projetos. 

Disponível em: <http://www.tenstep.com.br/site/index.jsp?pag=page&cod=tenstep - 41k>. 

Acesso em: 7 Nov. 2016. 



50 

 

MORAES, Marcelo Viana Estevão de. Encarando os desafios da governança pública no 

Brasil do século XXI. Bahia Análise & Dados, Salvador, v.19, n.1, p.67-81, abr./jun. 2009. 

MUNIZ, Mônica Barreto de Araújo. O Papel do Líder no Gerenciamento das Diferenças 

Individuais. 2004. 62 f. Monografia (MBA em Administração Judiciária) – Especialização 

em Administração Judiciária, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2004. 

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Criação de Conhecimento na empresa: Como 

as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Editora Campus, 

1997. 

OLIVEIRA, Carlos Fernando Real de. Gestão de Riscos em Projetos. Monografia 

(Especialização em Gestão de Projetos). Rio de Janeiro: Universidade Candido Mendes, 2012. 

60p. 

OLIVEIRA, Isabel Cristina Eiras de. Estatuto da Cidade para compreender... Rio de 

Janeiro: IBAM/DUMA, 2001. 64p. 

PEREIRA, Pascale Correia Rocha. Um Processo de Gerenciamento de Riscos para 

Projetos de Software. Dissertação (Mestrado em Informática). Fortaleza: Fundação Edson 

Queiroz/UNIFOR, 2005, 237p. 

PLATIN, Modelo de Gerenciamento de Projetos de Desenvolvimento de Software: o caso 

PLATIN. 2007. Disponível em: 

<www.londrinatecnopolis.org.br/news/arquivos/pasta/134.doc> Acesso: 5 Nov. 2016. 

PMI – Project Management Institute. Certificações. 2013. Disponível em: 

<https://brasil.pmi.org>. Acesso em: 21 Nov. 2016. 

POSSI, Marcus. Capacitação em gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: BRASPORT, 

2004. 

ROCHA NETO, Carlos Ferreira da; JAMIL, George Leal; VASCONCELOS, Maria Celeste 

Reis Lobo de. Influências culturais na adoção da gestão de projetos: um estudo qualitativo em 



51 

 

empresas de consultoria e desenvolvimento em TI. JISTEM J. Inf. Syst. Technol. Manag. 

2009, vol.6, n.2. pp. 143-172. 

ROCHA, George da Costa. GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos: suas 

metodologias básicas de planejamento para implantação. Monografia (Especialização em 

Engenharia de Produção). Rio de Janeiro: Universidade Candido Mendes, 2010. 59p. 

SANTOS, Nivaldo João dos. Planejamento e Orçamento na Área Pública: Uma Aplicação 

do Balanced Scorecard. XXIII Encontro Nac. de Eng. de Produção - Ouro Preto, MG, Brasil, 

21 a 24 de out de 2003. ENEGEP/ABEPRO, 2003. p. 1-8.  

SILVA, Karla Chris. Gestão de projetos: a arte de planejar. Monografia (Especialização em 

Gestão de Projetos). Rio de Janeiro: Universidade Candido Mendes, 2011. 44p. 

SILVA, Rui Filipe Pereira Bertuzi da. O Balanced Scorecard Aplicado à Administração 

Pública: um Modelo Aplicável a uma Instituição de Ensino Superior. Universidade do 

Porto/Portugal, 2009. 77p. 

SILVA, Tatiana Alfredo da; BELDERRAIN, M. C. N.. Estudo da relação entre 

Gerenciamento de Risco e Análise de Decisão. In: X ENCITA, 2004, Instituto Tecnológico 

de Aeronáutica - Divisão de Engenharia Mecânica - Aeronáutica, São José dos Campos. 

Anais, 2004. v. 1. 

SOUZA, D.S. Diagnóstico Motivacional dos funcionários da SRC: Um estudo de Caso. 

Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em Administração). Curso de Administração, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004. 114 f. 

STEINBERG, Richard M. Gerenciamento de Riscos Corporativos - Estrutura Integrada. 

COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Price 

Waterhouse Coopers. 2007. 135p. 

TERRIBILI FILHO, Armando. A Arte de Motivar Profissionais em Projetos. In: TERRIBILI 

FILHO, Armando. Gerenciamento de projetos em 7 passos: uma abordagem prática. São 

Paulo: M. Books, 2015. p. 215-217. 



52 

 

VARGAS, Ricardo Viana. Gerenciamento de Projetos. 7. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 

2009. 302p. 

VASCONCELOS, Alexandre Marcos Lins de et al. Introdução à engenharia de software e 

à qualidade de software. Monografia (Especialização em Melhoria de Processo de 

Software). Lavras/MG: UFLA/FAEPE, 2006. 157p. 

VIEIRA, Luís Eduardo Píres de Oliveira. Transparência e Controle da Gestão Fiscal: A 

Lei Complementar N° 131/09 e sua regulamentação. 2011. 21p. 

WILEMON, D. L.; CICERO, John P. The Project Manager: Anomalies and Ambiguities. 

Academy of Management Journal, Vol. 13, pp. 269–282, 1970. Disponível em: 

<http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/01437730810861326>. Acesso em: 27 

Nov. 2016. 

WOOD JR., Thomaz; PICARELLI FILHO, Vicente. Remuneração estratégica: a nova 

vantagem competitiva. 3. ed. São Paulo: Atlas: 2004. 228 p. 


