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Resumo 

No cenário brasileiro atual as empresas envolvidas em um processo de Fusão e Aquisição 

(F&A) têm mandatoriamente uma série de exigências e obrigações previstas em Lei, 

direcionadas aos clientes, sócio/acionistas, colaboradores, entre outros. Além disso, algumas 

ações e prazos devem ser seguidos de acordo com diretrizes especificas; Portanto, a fim de 

garantir que o processo de F&A obtenha êxito, torna-se fundamental que as empresas 

envolvidas no processo tenham equipes de projeto planejando, monitorando e controlando a 

execução de todas as diretrizes e mudanças provocadas pela F&A, tornando indispensável o 

gerenciamento da integração, respeitando as principais áreas de conhecimento definidas pelo 

PMBOK; Este trabalho busca unificar os conceitos e melhores práticas do gerenciamento de 

projetos apresentados no guia PMBok 5ª edição aderindo ao processo de fusão e aquisição de 

empresas, abordando um caso real de aquisição de um banco; O mesmo busca detalhar como o 

processo de fusão e aquisição ocorre, quais conceitos são normalmente utilizados, os principais 

pontos de atenção necessários e as técnicas e ferramentas que facilitarão o gerenciamento da 

integração consolidando as 10 áreas do conhecimento pela visão do gerenciamento de projetos; 

Os resultados obtidos demostram que o guia PMBok, proporciona uma abordagem de fácil 

entendimento, porém foi difícil conseguir introduzir todas as boas práticas mencionadas pelo 

mesmo e muitas vezes optou-se por utilizar um mix entre as boas práticas e a vivencia da 

empresa devido à falta de experiência em processos de F&A voltados especificamente a 

projetos de gerenciamento de integração, conseguindo chegar no objetivo realizado de 

conclusão da fusão e aquisição na ótica do gerenciamento da integração, obtendo sucesso na 

aquisição estudada; Por fim por se tratar de um estudo de caso fechado e real nenhuma 

documentação ou detalhes mais profundos pode ser mencionados ficando para um possível 

desdobramento um estudo de caso aberto, mostrando todo o detalhamento as ferramentas e 

documentações utilizadas. 

 

 Palavras Chave: Projeto. Integração. Aquisição. PMBok 

    



 

 

Abstract 

In the current Brazilian scenario, the companies involved in a merger and acquisition 

process (M&A) have mandatorily a series of requirements and obligations provided for 

in Law designed at customers; partners / shareholders; employees; among others. In 

addition, some actions and deadlines must be followed according to specific 

guidelines. Therefore, in order to ensure that the M&A process is successful it is critical 

that the companies involved in the process have project teams planning; monitoring 

and controlling the implementation of all M&A guidelines and changes making 

indispensable the Integration management and respecting the main areas of 

knowledge defined by the PMBok. This work seeks to unify the concepts and best 

practices of project management presented in the PMBok 5th edition guide adhering 

to the process of merger and acquisition of companies, addressing a real case of a 

bank acquisition; It also looks at how the merger and acquisition process occurs; what 

concepts are commonly used; the key points of attention needed; the techniques and 

tools that will facilitate integration management by consolidating the 10 areas of 

knowledge by the project management view. The results show that the PMBok guide 

provides an easy-to-understand approach, but it was difficult to introduce all the good 

practices mentioned by PMBok and it was often chosen to use a mix between good 

practices and company experience due to lack experience in M&A processes focused 

specifically on integration management projects; achieving the goal of completing the 

merger and acquisition from the point of view of integration management; obtaining 

success in the acquisition studied. Finally, because it is a closed and real case study 

no more documentation details can be mentioned leaving an open case study for a 

possible unfolding showing the full details of the tools and documentation used. 

 Key Words: Project. Integration. Acquisitions. PMBok 
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1. INTRODUÇÃO 

O intuito deste trabalho é o de direcionar e mostrar como o gerenciamento da integração 

atua em projetos de aquisições de empresas no setor bancário, tendo como foco as etapas e 

melhores práticas no gerenciamento de projetos desta grandeza. 

No cenário brasileiro atual as empresas envolvidas em um processo de Fusão & 

Aquisições (F&A) têm mandatoriamente uma série de exigências e obrigações previstas em 

Lei, direcionadas aos clientes, sócio/acionistas, colaboradores, entre outros. Além disso, 

algumas ações e prazos devem ser seguidos de acordo com diretrizes especificas. 

Portanto, a fim de garantir que o processo de F&A obtenha êxito, torna-se fundamental 

que as empresas envolvidas no processo tenham equipes de projeto planejando, monitorando e 

controlando a execução de todas as diretrizes e mudanças provocadas pela F&A de empresas, 

tornando indispensável o gerenciamento da integração, respeitando as principais áreas de 

conhecimento definidas pelo PMBOK. 

Tendo como objetivo principal definir as melhores práticas no gerenciamento da 

integração em projetos voltados para F&A de empresas. E objetivos específicos direcionado 

em mostrar os principais pontos de atenção no gerenciamento da integração; elencar as 

principais técnicas e ferramentas facilitadoras para o gerenciamento da integração; apresentar 

como as 10 áreas de conhecimento interagem no decorrer do gerenciamento do projeto; e por 

fim propor através deste trabalho orientações para facilitar o gerenciamento da integração. 

A abordagem utilizada será qualitativa, pois a pesquisa será apoiada no método indutivo 

baseada na subjetividade, utilizando de uma amostra não probabilística. 

A tipologia quanto aos meios baseia-se em publicações direcionadas ao gerenciamento 

da integração e será comparado com um caso real de 2015/2016. Será realizado um estudo de 

caso fechado, mostrando quais são as maiores dificuldades encontradas e como superá-las 

amparados na bibliografia. Em relação a tipologia quanto aos fins, uma análise descritiva será 

adotada, tendo como limitação o fato de que apenas uma empresa será estuda e informações de 

caráter sigilosos não serão divulgados. 

O 1º Capítulo INTRODUÇÃO, tem por objetivo introduzir o trabalho, abordando o 

objetivo principal, os objetivos específicos, a motivação encontrada para o discorrimento do 

tema, as tipologias quanto ao meio e ao fim e o fato de ser um estudo de caso fechado, por tratar 
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de informações sigilosas, não podendo mostrar as etapas do projeto e seus relatórios dentro de 

cada área do conhecimento que aborda um projeto de fusão e aquisições de empresas. 

O 2º Capítulo FUSÃO E AQUISIÇÃO DE EMPRESAS, engloba desde os conceitos 

adotados em um processo de fusão e aquisição de uma empresa, como os procedimentos que 

devem ser adotados e realizados. Abordando o cenário brasileiro em relação ao tema, os setores 

mais afetados e os estudos necessários no processo de aquisição. 

O 3º Capítulo GERENCIAMENTO DE PROJETOS, adentra conceitos do que é 

gerenciamento de projetos, abrangendo um pouco das 10 áreas do conhecimento segundo o guia 

PMBok 5ª edição. Além de mostrar como a estratégia da empresa, e os objetivos do projeto 

devem andar alinhados para que o projeto obtenha sucesso. 

O 4º Capítulo GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO, é um dos capítulos mais 

importante no desenvolvimento deste trabalho, pois ele apresenta como desenvolver o termo de 

abertura do projeto, o plano de gerenciamento do projeto, ajuda a orientar e gerenciar a 

integração do projeto, aborda o fluxo PDCA – Planejamento (Plan), Execução (Do), Controle 

(C), e Monitoramento/ Ação (Act), mostrando assim o detalhamento do que é, como deve ser 

realizado, como gerenciar o controle integrado de mudanças, e por fim encerrar o projeto. 

No 5º Capítulo GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO EM PROJETOS DE FUSÃO 

E AQUISIÇÃO DE EMPRESAS, tem-se a apresentação do trabalho, unindo o processo de 

fusão e aquisição com o gerenciamento de projetos, com foco no gerenciamento da integração, 

mostrando a ligação entre o produto / resultado e o gerenciamento do produto / resultado. 

O 6º Capítulo CONCLUSÃO, relaciona o objetivo do trabalho com o resultado obtido, 

mostrando que muitas vezes a dificuldade de se obter informações, faz com que seja necessária 

uma abordagem diferente para se alcançar o resultado esperado e que muitas vezes ao pegar um 

caso de sucesso, este se torna sigiloso, fazendo com que muito pouco possa ser compartilhado. 

 O 7º Capítulo POSSIVEIS DESDOBRAMENTOS, mostra que muito mais pode ser 

feito em relação ao tema Gerenciamento da Integração em Projetos de Fusão e Aquisição de 

Empresas, que por se tratar de um estudo de caso fechado, os resultados não puderam ser 

apresentados, focando na maior parte do tempo nos princípios teóricos, e que um estudo de caso 

aberto complementaria com sucesso o trabalho apresentado. 

Por fim temos toda a referência bibliográfica utilizada para o desenvolvimento do 

trabalho, citando autores renomados e que tornaram a realização do mesmo possível.  
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2. FUSÃO E AQUISIÇÃO DE EMPRESAS 

Em um âmbito macro, segundo (Houaiss & Villar, 2010) Fusão significa “reunião de 

uma ou mais firmas ou sociedades para a formação de uma nova” e Aquisição é a “compra ou 

toma de posse de uma coisa”. 

Com o intuito de aprofundar um pouco mais no tema (Coutinho, 2016) diz que: 

A expressão fusões e aquisições (F&A) identifica mais do que 

tecnicamente se extrai dos termos isoladamente considerados, ..., 

identifica o conjunto de medidas de crescimento externo ou 

compartilhado de uma corporação que se concretiza por meio da 

“combinação de negócios” e de reorganizações societárias”, ..., pois 

o que caracteriza uma operação de fusão e aquisição é a sua finalidade 

em servir de instrumento de implementação da estratégia de 

crescimento externo/ inorgânico ou compartilhado. 

Dentre as estratégias corporativas relacionadas a fusão e aquisição de empresas os 

pilares estratégicos podem ser definidos em 3: crescimento, estabilidade ou redução. 

Este trabalho tem por escopo trabalhar a visão de uma instituição financeira que 

adquirirá uma outra, de tal forma que seu foco será em uma estratégia de F&A de empresas 

direcionada ao crescimento, não adentrando estratégias de estabilidade ou redução. 

(Wright, Kroll, & Parnell, 2000), apresenta em seu livro subdivisões dentro dos pilares 

estratégicos em uma F&A de empresas, onde a estratégia corporativa de crescimento é 

apresentada como: “interno; integração horizontal; diversificação horizontal relacionada; 

diversificação horizontal não relacionada; integração vertical de empresas relacionadas; 

integração vertical de empresas não relacionadas; fusões; e alianças estratégicas”. 

Com o foco em integração horizontal (Wright, Kroll, & Parnell, 2000) destaca que 

integração horizontal nada mais é que “a expansão da empresa por meio da aquisição de outras 

que atuam na mesma unidade de negócio”. 

A motivação maior em fazer uma integração horizontal, baseia-se em ganho de escala e 

sinergia, ou seja, possibilita uma melhor posição frente aos concorrentes, ampliando a escala 

de clientes, lucratividade, estrutura, valor acionário, ..., a longo prazo, pois existe inúmeros 

desafios na realização da mesma. Uma visão mais aprofundada em relação as sinergias, riscos 
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e ganhos que a aquisição traz para a empresa compradora pode ser encontrada no livro Mergers, 

Acquisitions and Corporate Restructurings 5th edition do (Gaughan, 2011). 

Considerando o mercado de fusões e aquisições brasileiro vê-se uma enorme 

necessidade das empresas por inovações tecnológicas, pessoas qualificadas, ganho expansivo 

de mercado e de clientes e dado a esta grande demanda as empresas normalmente acabam tendo 

duas saídas.  

A primeira opção volta-se a um trabalho interno, onde muitas vezes as empresas buscam 

treinar e qualificar novos funcionários, fazer um marketing de peso para ganhar qualidade, 

mercado e um maior número de clientes, tendo um custo menor em relação a compra de outra 

empresa, porém seu ganho de escala levará muito mais tempo do que em um processo de 

aquisição de uma outra empresa. 

Por outro lado, uma segunda opção é a de partir para um processo de aquisição. Muitas 

variáveis e estudos devem ser analisados e avaliados de tal forma que os resultados estimados 

demonstram ao final que uma aquisição terá um maior poder de retorno ao investimento em 

médio prazo em relação ao trabalho interno. 

Segundo (Carllin, 2015) o melhor aproveitamento de ativos, pessoas, 

processos e produtos quando transferidos para outras organizações, 

ou às vezes simplesmente a mudança do controle para a tomada de 

decisões torna-se um desafio, mas ao mesmo tempo, é uma 

oportunidade para que as companhias possam aproveitar as 

estratégias que o mercado de fusões e aquisições oferece ao mundo 

corporativo, contribuindo muito para a expansão dos negócios nos 

segmentos em que as companhias competem. 

Avaliando o cenário atual brasileiro, o relatório da (KPMG CORPORATE FINANCE, 

2016) mostra que o 1º trimestre de 2016 foi recorde para o período, tendo 10.5% de acréscimo 

no número de fusões e aquisições comparado com o mesmo período de 2015. Assim utilizando 

informações deste relatório podemos fazer o comparativo em relação ao mesmo período em 

2015. 
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Tabela 1 - Número de operações por tipo de negócio 

 
Fonte: © 2016 KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-membro da rede KPMG 

de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma 

entidade suíça. Todos os direitos reservados (27 de maio de 2016). 

 

A Tabela 1 mostra o comparativo entre o primeiro trimestre de 2015 e 2016. 

Relacionando os anos pode-se verificar que o percentual de F&A de empresas envolvendo 

empresa de capital majoritário estrangeiro foi de 333.3% maior em 2016 quando comparado 

com 2015; outro tipo de operação que também se destacou no 1º trimestre de 2016 comparado 

com 2015 foi o domestic, obtendo um aumento de 36.5%. 

Avaliando o tipo de operação e as regiões em que as empresas tinham suas sedes, a 

(KPMG CORPORATE FINANCE, 2016) divulgou o seguinte resultado. 

Figura 1- Número de operações por tipo de negócio e setor empresarial 

 

Fonte: © 2016 KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-membro da rede KPMG 

de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma 

entidade suíça. Todos os direitos reservados (27 maio de 2016). 



15 

 

De todas as F&A entre empresas concretizadas no primeiro trimestre de 2016, 41.0% 

são operações de caráter domestic (transações entre empresas em que o capital é brasileiro) e 

59.0% cross border (transações onde uma das empresas possui capital majoritário estrangeiro). 

Tem-se também que das F&A 56.2% das empresas a sede está localizada em São Paulo 

e 19.2% no Rio de Janeiro, concentrando desta forma 78.6% de todas as F&A de empresas 

realizadas no 1º trimestre de 2016 nestes 2 estados. 

Tabela 2 - Número de operações por tipo de negócio e setor empresarial 

 

Fonte: © 2016 KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-membro da rede KPMG 

de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma 

entidade suíça. Todos os direitos reservados (27 de maio de 2016). 

 

Os 5 setores com mais operações de F&A de empresas foram: Tecnologia da Informação 

(25 empresas); Serviços para Empresas (21 empresas); Alimentos, Bebidas e Fumo (19 

empresas); Empresas de Internet (15 empresas); e Instituições Financeiras (14 empresas). 

Totalizando assim 94 empresas das 210 que participaram de uma F&A, ou seja, os top 5 setores 

equivaleram a 44.8% de todas as F&A de empresas ocorridas no primeiro trimestre de 2016. 

O escopo deste trabalho abordará o Gerenciamento da Integração em processos de Fusão 

& Aquisição entre Instituições financeiras. 
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3. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Segundo o (Project Management Institute - PMI, 2013), “projeto é um esforço 

temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único”. Ou seja, pelo 

projeto ser um esforço temporário, tem-se que o mesmo tem um início e fim pré-definido, tem 

por objetivo trazer algo novo, seja uma atualização, um novo produto, serviço, etc. 

Gerenciamento de projetos trata-se da “aplicação do conhecimento, habilidades 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender seus objetivos”. E o mesmo “é 

realizado através da aplicação e integração apropriadas aos 47 processos de gerenciamento 

de projetos logicamente agrupados em cinco grupos de processos, sendo eles: iniciação; 

planejamento; execução; monitoramento e controle; e encerramento”. 

As melhores práticas em gerenciamento de projetos segundo o (Project Management 

Institute - PMI, 2013) 5ª edição trabalha no desenvolvimento das 10 áreas do conhecimento, 

conduzindo o projeto a obter de forma eficiente o resultado esperado. As 10 áreas do 

conhecimento são: Escopo; Tempo; Custos; Qualidade; Recursos Humanos; Comunicação; 

Risco; Aquisições; Partes Interessadas (Stakeholders); e Integração. 

Assim de maneira macro, sem aprofundar em cada uma das áreas do conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos, seguem as visões de alguns autores, tendo assim como objetivo o 

entendimento superficial, porém necessário para o desenvolvimento do trabalho.  

1. Gerenciamento do Escopo: O gerenciamento do escopo segundo (Sotille, 

Menezes, Xavier, & Pereira, 2014), pode ser entendido como “a área de conhecimento do 

gerenciamento de escopo do projeto é aquela que trata, principalmente, da definição e controle 

do que está e do que não está nele incluído, ou seja, a fundamentação do planejamento”. 

2. Gerenciamento do tempo: “Gerenciamento do tempo está ligado a todas as 

outras áreas de gerenciamento de projetos, ..., vai desde a definição de atividades, 

sequenciamento, definição de recursos por atividade, estimativa de duração e montagem até o 

controle do cronograma” diz (Barcaui, Borba, da Silva, & Neves, 2013). 

3. Gerenciamento do Custo: O objetivo do gerenciamento de custo é o de 

“determinar o formato e estabelecer os critérios e diretrizes para planejar, estimar, orçar e 

controlar os custos do projeto”, segundo (Barbosa, do Nascimento, Abdollahyan, & Pontes, 

2014). 
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4. Gerenciamento da Qualidade: O gerenciamento da qualidade baseia-se em 

entender as necessidades dos clientes, quais são as partes interessadas e as expectativas tanto 

em relação ao produto quanto ao projeto a ser desenvolvido, conforme (Rocha, Costa, Nogueira, 

& Belmiro, 2014), “um dos segredos do gerenciamento da qualidade em projetos passa pela 

identificação de todas as necessidades dos clientes, objetivas ou não, seleção de quais podem 

ser atendidas e negociação e declaração das necessidades em métricas reconhecidas pelas 

partes interessadas”. 

5. Gerenciamento de Recursos Humanos: Gerenciar pessoas trata-se muito mais do 

que apenas verificar se a atividade está sendo executada de maneira correta, se os recursos estão 

alocados de maneira efetiva ou se a equipe está conseguindo alcançar seus objetivos. Segundo 

(Baumotte, Fonseca, da Silva, & Raj, 2013), gerenciar pessoas é entender as diferenças 

culturais, saber que cada equipe irá trabalhar de maneira diferente, que existe diferenças entre 

gênero, idade, cultura, distancia, mostrando que o gerenciamento de cada colaborador seja 

elaborado individualmente, entendendo quais são suas necessidades e o que faz com que cada 

um fique motivado. 

6. Gerenciamento da Comunicação: Por mais simples que possa parecer, o maior 

problema encontrado hoje em gerenciamento de projetos é o gerenciamento da comunicação, 

existe uma grande diferença entre o que foi falado e o que pode ser entendido e o dito popular 

“vou desenhar para ver se você me entende”, muitas vezes se faz necessário, para que se tenha 

clareza no entendimento da atividade a ser realizada. (Chaves, Neto, Pech, & Carneiro, 2014), 

descreve a comunicação como “a relação estabelecida pela transmissão de estímulos e pelas 

respostas provocadas. É um processo voluntário, ou não, pelo qual dois agentes transmitem e 

/ ou recebem mensagens e pode envolver elementos inconscientes”. 

7. Gerenciamento de Risco: Gerenciar riscos se faz necessário em qualquer tipo de 

projeto, porém quanto mais complexo é o projeto, maior é a sua exposição à riscos e (Joia, 

Soler, Bernat, & Junior, 2013) trazem em seu livro risco = causa x efeito, descrevem ainda que 

risco pode ser visto como oportunidade ou ameaça aos objetivos do projeto, tendo o 

gerenciamento de riscos como objetivo minimizar as ameaças e maximizar as oportunidades 

dentro de cada projeto. 

8. Gerenciamento de Aquisições: Em um âmbito diferente em relação ao tema aqui 

abordado Fusão e Aquisições de Empresas, o gerenciamento de aquisições, busca atender as 

necessidades do projeto em relação a contratação de profissionais capacitados, compra de 

produtos, alugueis de maquinários entre outras necessidades que o projeto possa ter.  Segundo 
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(Xavier, Weiskersheimer, Júnior, & Diniz, 2013) “o gerenciamento de aquisições pode ser 

apresentado por duas perspectivas: a organização como compradora ou como fornecedora de 

produtos, serviços ou resultados”, ..., “as empresas que assumem o papel de clientes 

caracterizam-se como orientadas por processos (process-driven), ao passo que aquelas que 

atuam como fornecedores são empresas orientadas por projetos” (project-driven).  

9. Gerenciamento das partes interessadas (Stakeholders): O (Project Management 

Institute - PMI, 2013) define stakeholders como “as partes interessadas em um projeto que 

pode afetar, sentir-se afetada ou serem afetadas pelo mesmo”. Além disso, (do Valle, de 

Camargo, Mota, & Zygielszyper, 2014) diz que “o gerenciamento de stakeholders exige uma 

abordagem integrada de decisões estratégicas. Em vez de definir estratégias individuais para 

cada stakeholder, o gerente do projeto deve encontrar formas de satisfazer múltiplos 

stakeholders simultaneamente, o que significa que nem todos poderão ser beneficiados de uma 

só vez”. Tornando-se assim fundamental o conhecimento de todas as partes interessadas e sua 

importância em relação ao projeto, criando um mecanismo que ranqueie os stakeholders mais 

importantes para trabalhar em relação aos mesmos e alcançar o objetivo do projeto. 

10. Gerenciamento da Integração: Segundo o (Project Management Institute - PMI, 

2013), “o gerenciamento da integração do projeto inclui os processos e as atividades 

necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e 

atividades dos grupos de processos de gerenciamento do projeto”. Por esta área do 

conhecimento ser de extrema importância no desenvolvimento deste trabalho o próximo 

capítulo tratará apenas deste tema. 

Desta forma, ter um gerenciamento de projeto efetivo dentro da empresa, faz com que a 

estratégia criada possa ser alcançada, pois ao conseguir gerenciar estas 10 áreas do 

conhecimento, é possível ter simplicidade e clareza em relação aos objetivos, monitoramento e 

controle das etapas, ser sensível aos custos, riscos e tempos no decorrer do projeto, mostrando 

uma comunicação clara em relação as etapas em andamento o como cada uma delas está, onde 

era para estar e o que falta para atingir o objetivo desejado. 
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4. GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO 

O gerenciamento da integração tem o propósito de ser o centro do gerenciamento de 

projetos, tem por finalidade garantir que todas as áreas do conhecimento cumpram com seus 

objetivos em conjunto. Como as demais áreas do conhecimento do gerenciamento de projetos 

o gerenciamento da integração tem um processo de iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento, controle e encerramento. Segundo (Montes, 2016) e o (Project Management 

Institute - PMI, 2013) “o gerenciamento da integração do projeto inclui os processos e as 

atividades necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários 

processos e atividades dos grupos de processos de gerenciamento”. 

Figura 2 Áreas do conhecimento em gerenciamento de projetos 

 

Fonte: http://escritoriodeprojetos.com.br/gerenciamento-da-integracao-do-projeto (26 de outubro de 2016). 

 

O (Project Management Institute - PMI, 2013) diz ainda no contexto de gerenciamento 

da integração que: 

“A integração inclui características de unificação, consolidação 

comunicações e ações integradoras que são essenciais para a execução 

controlada do projeto até a sua conclusão, a fim de gerenciar com 

sucesso as expectativas das partes interessadas, e atender aos 

requisitos, ..., inclui fazer escolhas sobre alocação de recursos, 

concessões entre objetivos e alternativas conflitantes e gerenciamento 

das dependências mutuas entre as áreas de gerenciamento de projetos. 
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Figura 3 Visão geral do gerenciamento da integração do projeto 

 

Fonte: (Project Management Institute - PMI, 2013), pg 65 

 

4.1. Desenvolver o termo de abertura do projeto (TAP) 

Desenvolver o termo de abertura do projeto, segundo o (Project Management Institute - 

PMI, 2013) “é o processo de desenvolver um documento que formalmente autoriza a existência 

de um projeto e dá ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar recursos 
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organizacionais às atividades do projeto”. As entradas; ferramentas e técnicas; e saídas podem 

ser observados na figura abaixo. 

Figura 4 Fluxo de dados do processo do termo de abertura do projeto 

Fonte: (Project Management Institute - PMI, 2013) pg 66 

E assim, segue também, segundo o (Project Management Institute - PMI, 2013) como o 

Termo de Abertura do Projeto deverá ser sequenciado, identificando as áreas envolvidas, seus 

requisitos e premissas. 

Figura 5 Desenvolvimento do termo de abertura do projeto e os fluxos de dados do processo 

 

Fonte: (Project Management Institute - PMI, 2013), pg 67 
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4.2. Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto (PGP) 

Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, segundo o (Project Management 

Institute - PMI, 2013) “é o processo de definir, preparar e coordenar todos os planos auxiliares 

e integrá-los a um plano de gerenciamento de projeto abrangente”, ..., tendo como benefício, 

“um documento central que define a base de todo o trabalho do projeto”. Este processo contém 

entradas; ferramentas e técnicas; e saídas, conforme apresentadas abaixo. 

Figura 6 Fluxo de dados do processo do plano de gerenciamento do projeto 

 

Fonte: (Project Management Institute - PMI, 2013) pg 72 

 

Segundo o (Project Management Institute - PMI, 2013), as etapas do gerenciamento da 

integração do projeto deverão ser sequenciadas a partir do desenvolvimento do termo de 

abertura do projeto, sendo seguido pelo desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto 

tendo por objetivo, orientar e gerenciar o trabalho do projeto, monitorar e controlar o trabalho 

do projeto, realizar o controle integrado de mudanças, e por fim encerrar o projeto. 

Espera-se que dentro das atividades mencionadas seja realizado o planejamento do 

gerenciamento do escopo; a validação do escopo e seu controle; o planejamento do cronograma; 

o planejamento dos custos e controle; o planejamento da qualidade; o planejamento dos 

recursos humanos; o planejamento do gerenciamento das comunicações e controle; o 

planejamento do gerenciamento dos riscos e controle; o planejamento do gerenciamento das 

aquisições, controle e encerramento; o planejamento do gerenciamento das partes interessadas, 

o controle e engajamento. 
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Figura 7 Desenvolvimento do plano do gerenciamento do projeto e os fluxos de dados do 

processo 

 

Fonte: (Project Management Institute - PMI, 2013) pg 73 
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Segue, assim a comparação entre o plano de gerenciamento do projeto e os documentos 

do projeto. 

Figura 8 Plano de gerenciamento do projeto e os documentos do projeto 

 

Fonte: (Project Management Institute - PMI, 2013) pg 78 

 

4.3. Orientar e gerenciar o trabalho do projeto (OGTP) 

Conforme o (Project Management Institute - PMI, 2013), orientar e gerenciar o trabalho 

do projeto é o processo de liderança e realização do trabalho definido no plano de 

gerenciamento do projeto e implantação das mudanças aprovadas para atingir os objetivos do 

mesmo, tendo como principal benefício o fornecimento do gerenciamento geral do trabalho do 
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projeto. Como os demais processos mencionados, este processo também possui entradas, 

ferramentas, técnicas e saídas, como mostradas abaixo. 

Figura 9 Fluxo de dados do processo de orientar e gerenciar o trabalho do projeto 

 

Fonte: (Project Management Institute - PMI, 2013) pg 79 

 

Após o desenvolvimento do plano de gerenciamento da mudança, o próximo passo será 

o de orientar e gerenciar o trabalho do projeto, realizando o controle integrado de mudanças, 

assegurando através dos dados de desempenho do trabalho que o objetivo proposto no plano de 

gerenciamento do projeto e as mudanças aprovadas seguem em conformidade ao proposto. 

A figura abaixo demostra o fluxo de dados do processo orientar e gerenciar o trabalho 

do projeto. 

Figura 10 Desenvolvimento do processo de orientar e gerenciar o trabalho do projeto e os 

fluxos de dados do processo 

 

Fonte: (Project Management Institute - PMI, 2013) pg 80 
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4.4. Monitorar e controlar o trabalho do projeto (MCTP) 

Monitorar e controlar o trabalho do projeto é segundo o (Project Management Institute 

- PMI, 2013), “o processo de acompanhamento, análise e registro do progresso para atender 

aos objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto, sendo o principal 

benefício deste processo o de permitir que as partes interessadas entendam a situação atual do 

projeto, os passos tomados, e as previsões do orçamento, cronograma e escopo”. As entradas, 

ferramentas e técnicas, e saídas desse processo estão ilustradas abaixo. 

 

Figura 11 Fluxo de dados do processo de monitorar e controlar o trabalho do projeto 

 

Fonte: (Project Management Institute - PMI, 2013) pg 86 

 

Seguindo o fluxo de gerenciamento da integração do projeto, utilizando o 

desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto. O processo de monitorar e controlar o 

trabalho do projeto, tem por objetivo validar se o que foi proposto no plano de gerenciamento 

do projeto está sendo realizado de acordo com o especificado, caso avalie que alguma atividade 

/ área está fora da linha de base inicialmente planejada, o mesmo deverá documentar as 

divergências e solicitar reuniões para possíveis mudanças, caso necessário, para que o objetivo 

do projeto consiga ser atingido sem grandes impactos. Pode-se assim observar na figura abaixo 

a relação entre os processos mencionados. 
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Figura 12 Desenvolvimento do processo de monitorar e controlar o trabalho do projeto 

 

Fonte: (Project Management Institute - PMI, 2013) pg 87 
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4.5. Realizar o controle integrado de mudança (RCIM) 

O (Project Management Institute - PMI, 2013), descreve o processo de realizar o 

controle integrado de mudanças sendo: 

“O processo de revisar todas as solicitações de mudança, aprovar as 

mudanças e gerenciar as mudanças sendo feitas nas entregas, ativos de 

processos organizacionais, documentos do projeto e no plano de 

gerenciamento do projeto, e comunicar a disposição dos mesmos. Ele 

revisa todas as solicitações de mudança ou modificações nos 

documentos do projeto, entregas, linhas de base ou no plano de 

gerenciamento do projeto, e aprova ou rejeita as mudanças. O 

principal benefício deste processo é permitir que as mudanças 

documentadas no âmbito do projeto sejam consideradas de forma 

integrada, reduzindo os riscos do projeto que frequentemente resultam 

das mudanças feitas sem levar em consideração os objetivos ou planos 

gerais do projeto”. 

As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas deste processo estão ilustradas abaixo. 

Figura 13 Fluxo de dados do processo de realizar o controle integrado de mudanças do 

projeto 

 

Fonte: (Project Management Institute - PMI, 2013) pg 94 

 

A partir do plano de gerenciamento do projeto, os relatórios de desempenho, solicitações 

de mudanças, ..., o controle integrado de mudanças deverá avaliar os impactos ao projeto e após 

a identificação das áreas e atividades afetadas, deverá ser solicitado uma reunião com as 

principais partes afetadas, para que as mudanças solicitadas sejam aprovadas, para que possa 
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ser anexado ao plano de gerenciamento do projeto a nova linha de base em relação a atividade 

/ área afetada. 

Figura 14 Desenvolvimento do processo de realizar o controle integrado de mudança do 

projeto 

 

Fonte: (Project Management Institute - PMI, 2013) pg 95 
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4.6. Encerrar o projeto ou fase (EPF) 

Encerrar o projeto ou fase, conforme o (Project Management Institute - PMI, 2013): 

“É o processo de finalização de todas as atividades de todos os grupos 

de processos de gerenciamento do projeto para encerrar formalmente 

o projeto ou a fase. O principal benefício deste processo é o 

fornecimento de lições aprendidas, o encerramento formal do trabalho 

do projeto e a liberação dos recursos organizacionais para utilização 

em novos empreendimentos”. 

As entradas, ferramentas e técnicas e saídas desse processo são ilustradas abaixo. 

Figura 15 Fluxo de dados do processo de encerrar o projeto ou fase 

 

Fonte: (Project Management Institute - PMI, 2013) pg 100 

 

Após todas as etapas do gerenciamento da integração serem realizadas, assim como 

todos os documentos necessários e utilizados no desenvolvimento do projeto serem aprovados, 

juntamente com o produto / serviço concluído, testado e caso necessário uma operação assistida 

ter sido realizada, faz-se necessário uma reunião de encerramento do projeto, mostrando as 

lições aprendidas, os desafios encontrados e os resultados do projeto para a instituição, 

tornando-se oficial o encerramento do projeto. 
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Figura 16 Desenvolvimento do processo de encerrar o projeto ou fase 

 

Fonte: (Project Management Institute - PMI, 2013) pg 101 

 

Finaliza-se assim, os capítulos referentes ao referencial teórico que será utilizado para a 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso voltado ao Gerenciamento da Integração em 

Projetos de Fusão e Aquisição (F&A) de Empresas. 

Os próximos capítulos trarão as boas práticas em gerenciamento de projetos segundo o 

(Project Management Institute - PMI, 2013), direcionado aos projetos de fusão e aquisições de 

empresas com foco no setor bancário. 
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5. GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO EM PROJETOS DE FUSÃO E 

AQUISIÇÃO DE EMPRESAS 

5.1.  Introdução ao cenário atual 

No cenário brasileiro atual, para a concretização de uma fusão e / ou aquisição (F&A) 

de empresas verifica-se uma série de exigências mandatórias previstas em lei. Estas exigências 

tornam-se mais fortes quando referimos ao setor bancário devido ao impacto que pode causar 

aos clientes, acionistas, colaboradores, etc., de tal forma que toda a sociedade acaba sendo 

impactada direta ou indiretamente. Além disso, um foco em relação a participação na fatia de 

mercado que a empresa adquirente vai ter após a consolidação dos ativos se faz extremamente 

necessária, para que não acabe com a concorrência dentro do setor, podendo assim prejudicar a 

sociedade e a concorrência necessária existente no meio bancário, pois é fundamental ao se 

tratar de bancos que não haja chances de possíveis monopólios, onde os mesmos podem cobrar 

o quanto quiser pelos serviços pela falta de concorrência. 

Portanto a fim de garantir que o processo de Fusão & Aquisição de empresas, que será 

denotado como F&A obtenha êxito no âmbito total, ou seja, esteja de acordo com as leis, 

obtenha sucesso aos olhos dos acionistas e não prejudique os clientes e a sociedade geral, torna-

se necessário que as empresas envolvidas, tenham equipes de projeto trabalhando no 

planejamento, monitoramento e controle da execução de todas as atividades, além de equipes 

de projetos altamente qualificadas trabalhando todas as diretrizes e mudanças que o próprio 

processo de F&A trará à tona. 

Este trabalho tratará dentro de F&A em particular do processo de aquisição de uma outra 

empresa do setor bancário, na visão de adquirente / compradora com foco nas boas práticas do 

PMBok 5ª versão, mostrando os principais pontos de atenção, as técnicas e ferramentas 

facilitadoras para o gerenciamento da integração, evidenciando as 10 áreas de conhecimento e 

como elas interagem uma com as outras. 

A abordagem escolhida pela empresa compradora na realização do processo de 

integração baseia-se na absorção, onde as melhores práticas das duas empresas foram avaliadas 

e complementadas, gerando valor agregado para a empresa compradora; havendo equipes de 

gerenciamento de projetos dentro das áreas chave das duas empresas (Crédito, Risco, Finanças, 
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Marketing,...), e estas equipes tiveram representantes focados na integração reportando ao 

comitê de integração, mostrando os avanços no decorrer da execução dentro de cada área. 

Assim os demais subcapítulos irão discorrer as etapas, processos e procedimentos que 

foram necessários para o desenvolvimento da aquisição em estudo.    

 

5.2. Análise do trabalho 

Um processo de F&A envolve uma série de desafios, é um processo extremamente 

complexo, e deve-se ser minimamente planejado. Muitas vezes a estrutura da empresa 

compradora não suporta toda a empresa adquirida, devido muitas vezes a utilização de sistemas 

diferentes, metodologias de trabalho diferentes, ..., e até mesmo o fato de se ter cultura 

diferentes.  

Desta forma para que haja uma suavização, um estreitamento em relação aos pontos 

mencionados e a incorporação ocorra de modo mais satisfatório possível, se faz necessário um 

planejamento minimamente detalhado de todo o processo de aquisição. 

Antes de adentrar os aspectos de gerenciamento de projetos, será mostrado o processo 

de fusão e aquisição de uma empresa abordando a proposta, o período de due diligence e o 

gerenciamento de projetos. 

5.2.1. A Proposta de venda no setor bancário 

Normalmente um banco possui um conselho com os principais acionistas onde é 

demonstrado o resultado trimestral de seus ativos, mostrando a rentabilidade, principais 

projetos, provisões para os devedores, previsão de rentabilidade para o ano contábil, ..., entre 

outras análises. Com os resultados obtidos os conselheiros decidem qual será o planejamento 

para o próximo ano e muitas vezes podem optar por colocar a empresa a venda. 

Decididos por venderem a empresa é feito um anuncio formal para os órgãos reguladores 

do país em que a empresa está localizada, este anuncio é confidencial para que não haja 

especulação. A partir deste momento no Brasil o CADE Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica e o BACEN Banco Central, se posicionam como órgãos reguladores para fazer o 

acompanhamento da proposta. O papel destas entidades é o de dar orientação, garantir que todos 

os procedimentos legais sejam cumpridos e o de prevenir o excesso de poder econômico para 
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que não haja concentração de mercado. Após uma avaliação inicial e entendimento dos motivos 

em que levaram o banco a venda é feito o anúncio ao mercado de que um banco do setor privado 

/ público está à venda, sem mencionar qual a instituição financeira. 

Todos os compradores interessados receberão uma documentação simplificada, com 

informações básicas da operação (valor dos ativos, número de clientes, tamanho da carteira, 

locais de atuação, entre outras informações), chamada teaser. 

Os compradores que continuam interessados para participar da proposta deverão assinar 

um termo de confidencialidade em relação ao banco e as informações que eles receberão para 

assim poderem fazer a proposta final. 

Normalmente a documentação que os interessados passarão a ter acesso contempla: 

sumário executivo; informações de investimento; análise de mercado por região; desempenho 

da empresa; quadro de colaboradores; informações de ativos / financeira e suas operações. 

Após o desenvolvimento do laudo de avaliação cada comprador chega no preço que 

considera o suficiente para ganhar em relação as outras propostas e ser viável para a empresa, 

não colocando seus ativos em risco. 

Ao receber as propostas o grupo de acionistas do banco a venda e seu conselho avaliam 

as propostas e decidem qual dos bancos deve ter exclusividade na negociação, acertando por 

fim o entendimento e valoração do negócio. 

A empresa que está disposta a comprar o outro banco fará uma análise de viabilidade 

econômica, além de n outros estudos para emitir o valor que ela credita que fará com que ganhe 

a concorrência dentro de uma margem aceitável de valor a pagar e após a proposta ser finalizada 

e aceita pela empresa à venda, os bancos fazem o contrato de compra e venda, dizendo que o 

valor acertado será pago mediante a aprovação dos órgãos reguladores.  

O BACEN / CADE pode levar até 10 meses para tomar a decisão de aceite de compra 

devido a todas as análises que os bancos têm que proporcionar para que os órgãos reguladores 

tenham material suficiente para fazer as análises necessárias, sentindo-se por fim confortáveis 

na hora da decisão. 
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5.2.2. Estudo de Viabilidade 

Como mencionado no item anterior, antes de se fazer a proposta oficial de compra da 

empresa a venda, se faz necessário por parte da empresa compradora ter em mãos o estudo de 

viabilidade socioeconômico da empresa que se pretende comprar, garantindo que com a 

aquisição da nova empresa possa alcançar o objetivo esperado, com qualidade e dentro dos 

custos esperados, pois alguma distorção dos valores, pode acarretar em resultados muito 

negativos para a empresa compradora levando ao insucesso diante da nova aquisição. 

Outro ponto fundamental, vinculado a viabilidade do negócio é o período de due 

diligence, procedimento que busca auditar a empresa à venda, garantindo que todos os relatórios 

apresentados passem pelo processo de auditoria e certificação, dando assim uma garantia maior 

a empresa compradora de que todo o capital societário; tributário administrativo e judicial; 

contencioso; certidões; contratos; registros, inscrições e licenças; propriedade intelectual; 

patrimônio; trabalhista; estrutura de TI; financeiro; entre outros. Estejam de acordo com o 

contrato apresentado e as leis vigentes. Para título de interesse o detalhamento de cada um dos 

itens mencionados acima pode ser encontrado no livro (Coutinho, 2016). 

5.2.3. Gerenciamento da Integração do Projeto 

No momento em que o contrato de compra e venda é realizado e os órgãos reguladores 

começam a fazer suas análises, o escritório de projetos da empresa compradora começa a fazer 

o gerenciamento do projeto de aquisição / incorporação da empresa comprada. 

Não poderá haver troca de informações até que a venda esteja oficialmente concretizada, 

mas não se pode esperar todo este tempo de aproximadamente 10 meses para começar o 

planejamento. 

Espera-se que após a concretização e pagamento da compra em pouco tempo, cerca de 

90 a 120 dias consiga fazer todo o tombamento de informações, comunicações internas e 

externas, ... de tal forma que os clientes sofram o mínimo impacto possível. 

Tem-se como já mencionado no capítulo 3 que projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único e no capitulo 4 observa-se que 

o gerenciamento da integração tem o propósito de ser o centro do gerenciamento de projetos, 

tendo por finalidade garantir que todas as áreas do conhecimento cumpram com seus objetivos 
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em conjunto. Agora tem-se como objetivo transfigurar esta citação para o gerenciamento da 

integração em projetos de aquisição de empresas. 

Ao iniciar um projeto deve-se primeiramente desenvolver o Termo de abertura do 

Projeto (TAP), focando nas informações necessárias do projeto em estudo. 

O TAP é um documento que irá autorizar formalmente a existência do projeto e dá 

autorização formal ao gerente do projeto para planejar e executar o projeto, aplicando os 

recursos às atividades. A abertura do projeto, busca colocar todas as partes interessadas diante 

do alinhamento estratégico que é esperado. 

5.2.3.1. Termo de Abertura do Projeto 

Com o intuito de desenvolvermos o Termo de Abertura do Projeto de Aquisição de uma 

empresa do setor bancário, tem-se que primeiramente fazer a especificação do trabalho do 

projeto, segue exemplo das entradas envolvidas no processo: 

Necessidade do Negócio: O intuito deste projeto é de possibilitar ganho de escala, 

otimização de plataformas, aumento da cobertura nacional, ganho de mão de obra especializada, 

de tal modo que possibilite a liderança em relação ao mercado em número de agências em vários 

estados, reforçando sua presença em vários setores econômicos. 

Descrição do escopo do produto: O produto deste projeto, será a aquisição de outra 

empresa do setor bancário. O processo de integração deverá contemplar aspectos, humanos 

(colaboradores que foram comprados), estrutura física (novas unidades serão incorporadas e 

estas serão utilizadas com a nova marca), clientes (uma frente será direcionada ao atendimento 

aos clientes proporcionando facilidade de acesso as novas ferramentas e duvidas), entre outros. 

Plano Estratégico: O plano estratégico, busca estar em linha com a estratégia 

organizacional, mostrando os benefícios que a médio / longo prazo a aquisição da outra empresa 

irá gerar. Não será possível detalhar o plano estratégico pelo fato de se ter informações 

confidenciais. 

Business case: De modo simplista o business case, pode ser entendido como uma análise 

do negócio. No caso especifico de aquisição de outra empresa é o momento de estudar a 

empresa a ser comprada, verificar se é possível rentabilizar com a aquisição o que os acionistas 

esperam a médio / longo prazo, avaliar os pontos fortes e fracos da empresa à venda, como a 
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partir da aquisição ficará sua classificação e representatividade no mercado, tecnologias que 

são utilizadas, cumprindo de maneira efetiva as metas da organização. 

Acordos: Por se tratar da aquisição de outra empresa e acabar mexendo com a estrutura 

organizacional, foram realizados alguns acordos entre as principais partes envolvidas, em 

relação a paridade de áreas e movimentações que necessitaram ser feitas, para acomodar 

(material, pessoas, tecnologias, logística, ...), a empresa comprada. 

Fatores ambientais da empresa: As empresas possuíam ambientes corporativos 

diferentes, com estrutura diferentes, padrões governamentais, e condições de mercado 

diferenciadas, assim para se ter uma TAP eficiente foi necessário detalhar o que se era esperado 

e qual o entendimento em relação aos fatores ambientais da empresa. 

Ativos de processos organizacionais: Verificou-se todas as lições aprendidas de 

projetos anteriores em igual escala, visando ter um processo organizacional padronizado com 

políticas e definições de processo. 

As ferramentas e técnicas utilizadas no Termo de Abertura foram: 

Opinião especializada: Consultores foram contratos por ambas as empresas por lidarem 

em seu dia a dia especificamente com projetos de fusão e aquisição adquirindo uma capacitação 

diferenciada e com isso, podem fazer toda a validação das entradas do TAP, verificando se 

existia alguma inconsistência. 

Técnicas de facilitação: Foram inúmeras as técnicas de facilitação abordadas, como por 

exemplo brainstorming, resolução de conflitos, gerenciamento de reuniões, entre outras. Mas 

o principal foco neste início de projeto foi o de garantir que todas as partes interessadas, estevam 

de acordo com o TAP, garantindo que o mesmo contemplasse todas as necessidades previstas 

para o projeto no momento do termo de abertura do projeto. 

Em relação ao Termo de Abertura do Projeto (TAP), sabe se que o mesmo é o documento 

emitido pelo responsável inicial ou patrocinador do projeto que autoriza formalmente a 

existência de um projeto e concede ao gerente do projeto a autoridade para aplicar os recursos 

organizacionais nas atividades do projeto, verificou-se como saídas: 

Finalidade ou justificativa: De fronte a documentação elaboradora e resumidamente 

percebe-se que em termos gerais que o projeto tinha o intuito de concretizar uma aquisição de 

empresas, trabalhando as 10 áreas de conhecimento e seus processos. 
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Objetivos mensuráveis do projeto e critérios de sucesso relacionados: O sucesso 

deste projeto estava vinculado principalmente ao tempo e qualidade na realização das etapas, 

pois o não cumprimento do prazo poderia acarretar em multas contratuais e a falta de qualidade 

poderia fazer com que os clientes encerrem suas contas e mudassem para um dos concorrentes. 

Requisitos de alto nível: Alguns requisitos que foram considerados de alto nível, 

basearam-se principalmente em relação as obrigações legais e impactos aos clientes, pois a falta 

e / ou não cumprimento deles, acarretariam na rejeição da compra, ocasionando o encerramento 

do projeto. 

Premissas e restrições: Algumas premissas e restrições que foram entendidas como o 

necessário para começar o planejamento, pois com elas pode-se ter uma base inicial e caso ela 

no decorrer do projeto não seja mais necessária é possível excluí-las, foram as seguintes: 

• O plano de integração será iniciado no período de due diligence seguindo as 

melhores práticas abordadas no PMBok; 

• A equipe de gerenciamento da integração será formada por membros das duas 

empresas agregando culturas e conhecimentos diferenciados, criando sinergia entre 

as equipes e agregando as melhores práticas de cada uma das partes; 

• O processo de integração que será adotado baseia-se na Absorção: As melhores 

práticas das duas empresas serão avaliadas e complementadas, gerando valor 

agregado para a empresa compradora; 

• Haverá equipes de gerenciamento de Integração dentro das áreas chave das duas 

empresas (Crédito, Risco, Finanças, Marketing, ...), e estas deverão reportar ao 

Comitê de integração; 

• O detalhamento do plano de integração estará alinhado com o plano estratégico da 

empresa compradora. 

Algumas outras saídas do TAP, por sigilo de informação não poderão estar detalhados 

no trabalho, sendo descritos aqui simplesmente para conhecimento e para que se tenha uma 

visão mais completa em relação ao tema, como por exemplo:  

Descrição de alto nível do projeto: Foi emitido para o conselho e principais acionistas 

uma descrição de alto nível do projeto, onde detalhava cada uma das etapas, a Estrutura 

Analítica do Projeto (EAP) e os responsáveis. 
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Riscos de alto nível: Foi elaborado uma matriz de riscos, onde ao final foi possível 

classificar cada um dos riscos inicialmente em alto, médio, moderado e em relação a sua 

probabilidade de ocorrência, após isso verificou-se o impacto de cada um deles e suas possíveis 

mitigações, criando uma classificação. A partir desta classificação, criou-se uma ordenação e 

os riscos de alto nível, foram gerenciados mais de perto. Neste projeto foram documentados 

mais de 1500, onde destes cerca de 2% foram classificados como de alto nível. 

Resumo do cronograma e marcos: Para facilitar a apresentação do cronograma e dos 

marcos, cada diretoria apresentou seu cronograma mostrando apenas os blocos de trabalho, 

juntamente com os principais marcos, facilitando a visualização do mesmo. Quando os blocos 

de trabalho envolviam mais de uma diretoria, as equipes de projetos apresentavam juntas 

mostrando que as duas estavam a par de todo o andamento do projeto (inicialmente foi um 

pouco confuso, mas nas próximas reuniões a dinâmica foi se ajustando).  

Resumo do orçamento: De modo análogo ao resumo do cronograma, também foi 

criado os resumos de orçamento por diretoria e além disso no decorrer do projeto foi 

apresentado como estavam em relação a linha de base. 

Gerente do projeto, responsabilidade, nível de autoridade designado: Na realização 

deste projeto foram utilizados 12 gerentes de projetos, com suas equipes, divididos entre as 

duas empresas e com responsabilidades dentro de cada diretoria, uma outra equipe ficou focada 

no gerenciamento da integração, unindo todos os times de gerenciamento, armazenando todas 

as informações e gerenciando as áreas de tal forma que toda a comunicação, necessidades de 

recursos, orçamentos, riscos,..., tivessem um gerenciamento efetivo e claro. 

Nome e autoridade do patrocinador ou outras pessoas que autorizam o TAP: Não 

será informado, mas é simplesmente o nome do responsável, neste projeto tiveram mais que um 

responsável geral e também os responsáveis por diretoria e ara de atuação do projeto. 

Lista das partes interessadas: Foram considerados todas as partes que se sentiram, 

foram ou poderiam ser impactadas através da aquisição da empresa, sendo os principais: 

Acionistas das duas empresas, concorrentes, clientes, colaboradores, órgãos reguladores, entre 

outros. 

Requisitos para aprovação do projeto: Esta etapa se dividiu, pois primeiramente os 

acionistas entram em acordo em relação a proposta de compra, após esta etapa foi necessário 



40 

 

aguardar o de acordo em relação aos requisitos mandatórios, esperando assim o aceite dos 

órgãos reguladores. 

5.2.3.2. Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP) 

O processo de desenvolver um plano de gerenciamento de projetos como já mostrado 

no capítulo 4.2 , tem por objetivo definir, preparar e coordenar todos os planos auxiliares e 

integrá-los a um plano de gerenciamento mais abrangente, interligando todas as áreas do 

conhecimento em gerenciamento de projetos. 

Utilizou-se como entrada o TAP, as saídas dos outros processos, os fatores ambientais 

das empresas e os ativos de processos organizacionais, descritos no item anterior. O objetivo 

do plano de gerenciamento do projeto foi o de definir como o projeto iria ser executado, 

monitorado, controlado e encerrado.  

Como entradas para o desenvolvimento do plano de gerenciamento do Projeto, foi 

utilizado o termo de abertura do projeto, apresentado no item 5.2.3.1. 

Saídas de outros processos: Ao finalizar o plano de gerenciamento de cada área do 

conhecimento individualmente, se fez necessário a consolidação de todos os planos de 

gerenciamento, sobrepondo as linhas de base de cada um, podendo assim enxergar o projeto 

como um todo. Novamente os planos desenvolvidos não puderam ser mostrados no 

desenvolvimento deste trabalho, mas a essência de cada um deles, será apresentada.  

 Plano de gerenciamento das comunicações: descreveu-se neste plano todas as 

comunicações internas (a diretoria, a todos os colaboradores, para a equipe de 

execução e de projetos) e externas (em meios de comunicação, voltadas aos 

novos e já existentes clientes) da aquisição, mostrando as linhas de bases 

diferenciadas para cada parte interessada, por exemplo: as comunicações 

internas, direcionadas principalmente para a empresa comprada, teve a função 

de gerenciar qualquer tipo de conflito e ansiedade vivido pelos colaboradores. 

Avaliando as comunicações para os clientes, o objetivo foi de mostrar através de 

propagandas os novos benefícios que os mesmos terão, a garantia de um 

atendimento de qualidade e a satisfação em atendê-los. 

 

 Plano de gerenciamento dos custos: incluiu todas os processos de estimativa, 

orçamento e controle de custos, de tal forma que o projeto poderia ser terminado 

dentro do orçamento planejado. De maneira simplista em um projeto de 

aquisição de outra empresa, estimasse o custo de migração de tecnologia, espaço 

físico, custo em manter centros de trabalho em estados diferentes caso 

necessário, custo de capital humano, ..., ou seja, todos os custos envolvidos no 
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processo de aquisição deverão ser detalhados de tal forma que a estimativa de 

custo e o custo real sejam o mais próximo possível. 

 

 Plano de recursos humanos: O plano de recursos humanos trabalhou em duas 

frentes, uma voltada ao projeto de aquisição, avaliando as pessoas e suas 

competências comportamentais e técnicas para trabalhar no processo de 

aquisição, tendo em média 30% do capital humano das duas empresas 

trabalhando em conjunto para fazer com que a migração ocorresse da melhor 

maneira possível. Por outro lado, parte do time de Recursos Humanos tiveram 

um grande trabalho pela frente de alocação dos colaboradores da empresa 

adquirida na nova empresa, avaliando desde o número de colaboradores por área 

até cargos e salários. 

 

 Plano de gerenciamento das aquisições: O plano de gerenciamento das 

aquisições trouxe um direcionamento as necessidades causadas pelo processo de 

F&A, propondo em cada situação se era melhor utilizar recursos próprios ou de 

terceiros ou se era melhor comprar ou alugar algum equipamento necessário, 

gerenciando os contratos e necessidades. Foi elaborado um inventário 

consolidado das duas empresas e após isso verificou-se os materiais e recursos 

disponíveis, comprando / alugando os itens e recursos faltantes, descritos no 

plano de gerenciamento. 

 

 Plano de gerenciamento da qualidade: O plano de gerenciamento da qualidade 

foi criado pelo ponto de vista da empresa compradora, pois qualidade nada mais 

é que a percepção em relação a expectativa, assim podemos traduzir qualidade 

como satisfação. O plano de gerenciamento da qualidade voltou-se 

principalmente a 4 grupos de indivíduos: acionistas, colaboradores, clientes e 

órgãos reguladores, de tal forma que o sucesso do projeto estava vinculado a 

satisfação destes grupos. 

 

 Plano de gerenciamento dos riscos: O plano de gerenciamento dos riscos teve 

por finalidade buscar a identificação do maior número de riscos possíveis, 

criando contenções e contingencias para prevenção e mitigação dos riscos. Um 

dos maiores riscos encontrados, se dá na etapa de tombamento das informações, 

pois ao se tratar de aquisição entre bancos, tem-se uma enorme volumetria de 

informações dos clientes em base de dados (informações cadastrais, 

transacionais, ...), e deve-se transferir todas as informações para a empresa 

compradora sem perda de informação. Devido a todo o preparo da equipe e 

pilotos de teste que foram realizados antes do tombamento final, este risco não 

veio a acontecer, mas caso ocorresse poderia trazer perdas imensuráveis em 

relação a reputação da empresa e grandes percas financeiras. 

 

 Plano de gerenciamento do tempo: No plano de gerenciamento do tempo o foco 

principal estava relacionado ao gerenciamento do cronograma, pois além dos 

cronogramas internos existia também um cronograma oficial dado pelos órgãos 
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reguladores, de tal forma que o não cumprimento dos prazos acarretaria em 

multas. 

 

 Plano de gerenciamento do escopo: O plano de gerenciamento do escopo 

documentou desde as definições iniciais do projeto, chamado de escopo 

embrionário, até as etapas de validação do escopo e controle fornecendo 

orientações sobre como o escopo seria gerenciado durante todo o projeto. 

 

 Plano de gerenciamento das partes interessadas: O plano de gerenciamento das 

partes interessadas buscou primeiramente identificar todas as partes interessadas, 

e além disso classifica-las, avaliando quem estava a favor ou contra o projeto e 

trabalhar para que as partes interessadas que estavam contra o projeto não 

virassem bloqueadores. Por se tratar de grandes empresas no processo de F&A 

os concorrentes não conseguem ser bloqueadores em relação a compra / venda 

da empresa, um possível bloqueador foram os órgãos reguladores, mas ao 

mostrar toda a documentação exigida estes passaram a ser neutros em relação a 

aquisição. Outras partes interessadas envolvidas no processo foram os 

colaboradores de ambas as empresas, acionistas, clientes. 

 

 Atualizações no plano de gerenciamento do projeto: Por fim as atualizações em 

relação a cada plano de gerenciamento abordado foram sendo realizado de 

acordo com a necessidade apresentada, trazendo estimativas cada vez mais 

realistas em relação ao andamento do projeto e suas linhas de base. 

 

Fatores ambientais da empresa: Como fatores ambientais que poderiam influenciar os 

planos de gerenciamento mencionados acima, tem-se como um dos principais os órgãos 

reguladores, pois as entregas de todas as documentações deveriam seguir o padrão adotado por 

eles. A adoção de ferramentais que facilitem a geração de relatórios, cronograma e coleta e 

distribuição de informações facilitou a criação dos planos de gerenciamento também. De modo 

geral pode-se verificar que existem fatores ambientais que facilitaram o desenvolvimento dos 

planos de gerenciamento. 

Ativos de processos organizacionais: No estudo de caso apresentado de empresas do 

setor bancário, a cultura de gerenciamento de projetos já estava consolidada a mais tempo em 

ambas empresas, sendo assim muitas padronizações, documentações, instruções de trabalho, 

critérios de mensuração de desempenho, lições aprendidas de outros projetos, ..., já faziam parte 

do dia a dia das empresas, facilitando o desenvolvimento dos planos de gerenciamento. 

Como ferramentas e técnicas utilizadas no desenvolvimento do plano de gerenciamento 

do projeto, encontra-se abaixo: 
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Opinião Especializada: A opinião de especialistas / consultores foi de suma 

importância, pois pela bagagem e experiências destes consultores tornou-se mais robusto as 

adequações utilizadas as necessidades do projeto, desenvolvendo detalhes técnicos para serem 

incluídos no plano, avaliando os recursos e níveis de habilidade importantes para a execução 

do projeto, ajudando também na definição de quais documentos deveriam ser monitorados e 

controlados mais de perto. 

Em relação as técnicas de facilitação, temos as mesmas já descritas no item 5.2.3.1. 

E como saídas em relação ao desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto, 

apresentou-se todas as linhas de base em relação ao desenvolvimento do plano de projeto 

realizado, sendo elas: 

Linhas de bases relacionadas a tríplice restrição: 

 Linha de base do escopo; 

 Linha de base do cronograma; 

 Linha de base dos custos; 

 

E os planos incluindo: 

 Plano de gerenciamento do escopo; 

 Plano de gerenciamento do tempo; 

 Plano de gerenciamento dos custos; 

 Plano de gerenciamento das comunicações; 

 Plano de gerenciamento de recursos humanos; 

 Plano de gerenciamento das aquisições; 

 Plano de gerenciamento da qualidade; 

 Plano de gerenciamento dos riscos; 

 Plano de gerenciamento das partes interessadas. 

 

Os planos de gerenciamento originais não puderam ser divulgados e anexados no 

trabalho devido ao sigilo de informação, mas a título de curiosidade muitos exemplos de plano 

de gerenciamento podem ser encontrados nos livros de gerenciamento de projetos ou até mesmo 

na internet. 
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5.2.3.3. Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto 

Esta etapa deu início após a aprovação dos órgãos reguladores, onde as empresas 

envolvidas no processo de F&A foram liberadas para a troca de informação, necessitando assim 

de um esforço substancial dos envolvidos no processo de aquisição da empresa. Pois o time de 

gerenciamento de projetos teve que garantir que todas as etapas do planejamento foram 

seguidas e que as pessoas estavam focadas 100% no projeto. 

Para a execução das etapas o escritório de projetos criou subdivisões com um gerente de 

projeto por área de migração, em outras palavras, dentro do marketing criou-se uma área de 

projetos para garantir que todas as comunicações fossem geradas adequadamente; na área de 

TI os focais já existentes de projetos focaram na migração, acontecendo o mesmo em outras 

áreas. Membros de cada área dos dois bancos deixaram suas atividades para trabalhar 

exclusivamente na migração. 

Todas as mudanças de linha de base que foram sugeridas, passaram por uma avaliação 

de impacto, gerando formas de contornar as inconsistências encontradas. Assim que os estudos 

ficavam prontos, estes eram apresentados para obter as aprovações necessárias. 

A etapa de execução de cada atividade foi acompanhada pela equipe de gerenciamento 

de projetos responsável por aquelas atividades semanalmente, garantindo que o objetivo da 

atividade estava sendo alcançado.  

Precisou-se em determinados momentos fazer treinamento de colaboradores devido a 

mudanças de sistemas para que as entregas do projeto alcançassem a qualidade desejada no 

trabalho planejado. 

Com o intuito de minimizar os custos envolvidos, optou-se por utilizar recursos dos dois 

bancos, avaliando diferenças geográficas entre as empresas, quais ferramentas, equipamentos e 

sistemas trariam melhor benefício para a empresa como um todo.  

Pelo fato das empresas terem culturas diferentes e com o intuito de minimizar qualquer 

tipo de conflito que poderia acontecer o uso dos padrões e métodos já planejados facilitaram 

bastante a execução do projeto. 

Em relação as comunicações no projeto criaram-se 03 diretrizes macro, a primeira tina 

foco nos acionistas e conselheiros, apresentando de forma macro os resultados obtidos até 

aquele momento do projeto; a segunda envolvendo as partes interessadas, onde estes poderiam 
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acompanhar as etapas de execução e caso não lhes agradassem poderiam sugerir alguma 

mudança; a terceira direcionada ao time de projetos, minimamente detalhada, mostrando as 

linhas de bases, pontos de atenção, caminho crítico. Garantindo que todos soubessem 

exatamente como o projeto estava, quais as oportunidades e desafios que estavam a frente e 

como proceder caso algo saísse do esperado. 

Quando algo saia do esperado era realizado um estudo de impacto, avaliando se a 

mudança necessária deveria ser uma ação corretiva (uma atividade que irá realinhar o 

desempenho), ação preventiva (uma atividade que garante que as próximas etapas estejam 

alinhadas com o plano do projeto) ou reparo de defeito (uma atividade que irá reparar o 

problema encontrado na execução). 

As entradas deste processo contemplam o plano de gerenciamento do projeto 

apresentado no item 5.2.3.2. e mais: 

Solicitações de mudanças aprovadas: Como mencionado acima, todas as solicitações 

de mudanças foram avaliadas, pois de alguma forma trariam impactos no desenvolvimento do 

projeto e deveriam ser aprovadas. Após a aprovação as mudanças foram programadas e 

implantadas pela equipe de projeto. 

Fatores ambientais da empresa: O grande desafio encontrado neste projeto em relação 

a execução estava relacionado a cultura organizacional, pois as duas empresas trabalhavam de 

maneira diferente, tendo um objetivo em comum “rentabilidade financeira”, enxergavam os 

meios de maneira diferente para um mesmo fim. Com o plano de projeto em cada área do 

conhecimento, buscou-se a padronização em relação a execução e isso ajudou na execução, 

porem cultura não se muda do dia para a noite e neste contexto, com o objetivo de fazer com 

que os envolvidos na integração passassem a ver pelo mesmo prisma, uma série de treinamentos 

foram realizados, voltados para a cultura organizacional. Em relação a infraestrutura 

inicialmente optou-se por manter as duas instalações existentes, migrando todos os sistemas 

para um único, possibilitando a comunicação entre as empresas que agora se tornava uma única 

empresa. Em relação as equipes das empresas, um trabalho árduo em relação aos colaboradores 

foi realizado pelo RH, trabalhando nas discrepâncias encontradas entre cargo e salário. 

Trabalhar em um projeto de F&A de empresas engloba todos os aspectos da empresa, 

pois ter sucesso nestes projetos é muito mais do que simplesmente pensar nas atividades a serem 

executas, nas pessoas que irão executar, ..., é fazer com que no final do projeto todos os 
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colaboradores, clientes, equipe de projetos sintam que existe apenas uma empresa e que 

independente de qual inicialmente se fez parte, já não existe mais diferenças em nenhum 

aspecto. 

Ativos de processos organizacionais: Nesta etapa o mais interessante é que os ativos e 

processos organizacionais vieram das duas empresas, pois no plano de projeto não podia trocar 

informações entre elas, mas após a liberação pelos órgãos reguladores a troca de informação 

estava liberada. Diante de outros projetos que as equipes de gerenciamento de projetos já 

trabalharam, lições aprendidas e a possibilidade de troca de informação, as ações foram tomadas 

baseado na experiência e com um grau de assertividade e direcionamento maior. 

Como ferramentas e técnicas deste processo, tem-se: 

Opinião especializada: Além de consultores, levou-se em consideração a opinião dos 

colaboradores das duas empresas envolvidos no projeto e que já trabalharam em algum 

momento com projetos de F&A de empresas 

Sistema de informação de gerenciamento de projetos: Para a troca de informações, 

avaliação de linha de base, execução das atividades, utilizou-se softwares para consolidar e 

gerenciar todo e qualquer tipo de informações do projeto. 

Reuniões: Reuniões semanais foram realizadas com o time de projetos e estes faziam 

reuniões semanais com a equipe executora, para que se pudesse obter com exatidão em que 

parte da execução o projeto estava e como a equipe de projetos poderia ser um facilitador, caso 

existisse algum desconforto a frente. 

Como saídas do processo de orientar e gerenciar o trabalho do projeto, verificou-se: 

Entregas: Enumeras foram as entregas no projeto de F&A de empresas, mas a entrega 

principal e que englobou todas as outras entregas, foi a concretização do processo de aquisição, 

onde todo o poder acionário, os colaboradores, sistemas, implantações e tombamento foram 

concluídos, de tal forma que os clientes passaram a fazer suas transações, uso de ATM, saber 

quem é seu gerente no novo banco sem qualquer tipo de problema. Ou seja, redirecionando para 

o projeto pode-se entender que toda a execução foi realizada com sucesso. 

Dados de desempenho do trabalho: Os dados de desempenho do projeto foram obtidos 

através da execução das atividades do projeto, proporcionando a realização de análises 

detalhadas e aprofundadas. Semanalmente as análises foram direcionadas as equipes de 



47 

 

execução e as áreas responsáveis para que se necessário fosse possível estudar uma segunda 

opção na execução. 

Solicitações de mudança: Quando nos referimos a solicitação de mudança, tem-se que 

a mesma é uma proposta formal para que se faça uma alteração em algum documento, entrega 

ou linha de base e caso aprovado substituirá o original, podendo resultar em uma atualização 

do plano de gerenciamento do projeto, como já mencionado as solicitações de mudanças podem 

ser relacionadas a uma ação executiva, ação preventiva, reparo de defeito ou atualizações. No 

processo de F&A, o mais comum realizado foram as atualizações nas documentações, no plano 

de gerenciamento, pois parte dos planos de gerenciamentos foram finalizados antes da liberação 

de troca de informações e com isso tornou-se necessário revisitá-los e atualiza-los. 

Atualizações no plano de gerenciamento do projeto: Devido ao processo de F&A 

precisar primeiramente obter a liberação dos órgãos reguladores para poder fazer trocas de 

informação, se fez extremamente necessário após o recebimento de novas informações que 

fossem revisitados os planos de gerenciamento, atualizando com as novas informações, 

trazendo uma maior robustez ao gerenciamento. 

Atualizações nos documentos do projeto: Os documentos que foram atualizados são: 

Documentos de premissas, pois estas foram se alterando ou nem fizeram mais sentido ao longo 

do projeto; documentos de requisitos, pois novos requisitos surgiram em meio ao 

desenvolvimento do projeto; registro de riscos, que a cada etapa modifica, pois, alguns riscos 

não acontecerão mais e outros surgiram no decorrer do projeto, entre outros documentos. 

5.2.3.4. Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto 

O processo de monitorar e controlar o trabalho do projeto se fez essencial para que o 

projeto alcançasse seus objetivos. Na aquisição aqui estudada, com o monitoramento e controle 

de cada atividade tornou-se possível acompanhar a execução do projeto possibilitando o envio 

de relatórios para o escritório de projetos e as partes interessadas. Cada gerente de projeto 

monitorou e controlou as atividades em que estava envolvido, reportando semanalmente os 

resultados para o escritório de projetos, o escritório de projetos por sua vez, consolidou as 

informações e apresentou para os acionistas mostrando o status em que o projeto estava. 

O monitoramento e controle foi realizado desde o início da execução do projeto, 

garantindo que todas as atividades passassem pelas avaliações necessárias. Todos as 
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informações de execução coletadas, foram analisadas e transformadas em resultados para que 

as principais partes interessadas envolvidas acompanhassem a execução, identificando qualquer 

atividade que necessitava de maior atenção. 

O controle do projeto estava com foco no gerenciamento de mudanças, pois quaisquer 

ações corretivas / mitigadoras que fosse necessária, os mesmos já trabalhavam para apresentar 

uma solução, avaliando os impactos que a mudança traria em relação as outras áreas do 

conhecimento e trazendo também novas projeções nas linhas de base para cada atividade 

envolvida, caso fosse necessário, submetendo para aprovação. 

Diferente de alguns projetos por se ter um prazo pré-fixado para a realização de toda a 

migração o projeto de aquisição levou à risca o gerenciamento do cronograma e da qualidade, 

tendo este extrapolado um pouco em relação aos custos. Por se ter uma equipe muitas vezes 

alto gerenciável de projetos, um time preparado na execução e a ajuda de consultores 

especializados no processo de F&A, grande parte dos riscos foram mitigados ou ficaram 

inexistentes, outros riscos que aconteceram optaram-se por aceitar ou buscar uma segunda 

alternativa, não obtendo grandes impactos ao projeto. 

Uma base de lições aprendidas diariamente foi preenchida, pois assim qualquer outra 

atividade que passasse por aquele ponto crítico, saberia como contornar o problema e isso 

proporcionou agilidade em outras atividades / etapas. 

As entradas do processo monitorar e controlar o trabalho do projeto engloba o plano de 

gerenciamento d o projeto demonstrado no item 5.2.3.2, e outras entradas como: 

Previsões de cronograma: No momento em que desenvolveu o plano de gerenciamento 

do tempo, juntamente com todas as atividades necessárias para o processo da aquisição da nova 

empresa, criou-se as estimativas de tempo de início / termino e suas predecessoras em cada 

atividade. Técnicas como a do valor agregado foram utilizadas inicialmente, porém para 

adequar ao prazo final, precisou-se fazer alguns ajustes. 

Previsões de custos: Assim como as previsões de cronograma, as previsões de custos 

foram realizadas no plano de gerenciamento de custo, optou-se pelo tempo de espera para o 

início da execução do projeto (aproximadamente 10 meses) a utilização do ENT (estimativa no 

término), onde utiliza o custo total esperado de finalização de todo o trabalho, expresso como 

a soma do custo real atual e a estimativa de finalização. Por medida de conservadorismo optou-
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se por utilizar ENT = CR + EPT bottom-up, onde CR = Custo Real e EPT = Nova estimativa 

de custo do trabalho em relação ao restante do projeto. 

Mudanças validadas: Todas as atividades que comparadas ao plano de projeto inicial 

sofreram alterações e que passaram pelo processo de controle integrado de mudanças e após a 

apresentação para as principais partes interessadas foram aprovadas, exigem uma validação 

para garantir a implementação adequada. Todas as mudanças do projeto foram validadas 

garantindo que as mudanças fossem realizadas apropriadamente, sem causar danos a entrega do 

projeto. 

Informações sobre o desempenho do trabalho: Como descrito anteriormente, todas 

as informações relevantes do projeto foram semanalmente apresentadas para as principais 

partes interessadas, as equipes de gerenciamento do projeto e as equipes de execução. As 

informações sobre o desempenho do trabalho foram coletadas a partir dos vários processos de 

controle, analisados e integrados com base no relacionamento entre as atividades e as áreas de 

conhecimento segundo o PMI, transformando os dados coletados em informações relevantes, 

criando assim uma base sólida para a execução das demais etapas do projeto. 

Fatores ambientais da Empresa: Os fatores ambientais da empresa que influenciam o 

processo de monitorar e controlar o trabalho são os mesmos como descritos nos itens anteriores. 

Ativos de processos organizacionais: Além dos ativos listados nos itens anteriores, na 

elaboração do monitoramento e controle do projeto avaliou-se os requisitos de comunicação, 

validando se todos os envolvidos no projeto estavam cientes em relação ao desempenho do 

mesmo; utilizou-se de ferramentas já existentes para realização do controle financeiro em 

relação a carga horária (horas extras) dos colaboradores, aumento no número de pessoas na 

execução, ...; Buscou-se de projetos anteriores nas duas empresas as melhores práticas em 

relação ao controle de mudanças, principalmente em relação a custo, tempo e qualidade das 

entregas, tendo em mente que em relação a linha de base apenas o custo poderia aumentar; e 

por fim utilizou-se desde a concepção do projeto todas as documentações de lição aprendidas e 

esta foi atualizada diariamente. 

As ferramentas utilizadas no processo de monitorar e controlar o trabalho do projeto 

foram: 

Opinião especializada: Em alguns resultados no processo de monitoramento e controle, 

por se ter uma equipe de projetos em que a maior parte não havia trabalhado em um processo 
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de F&A de empresas a opinião dos consultores como suporte para o gerente do projeto foi de 

extrema importância. 

Técnicas analíticas: Com base nas possíveis variações de término, custo, ..., qualidade, 

em cada atividade algumas técnicas analíticas foram usadas, buscando prever os próximos 

passos. 

Uma das técnicas utilizadas foi a análise de regressão: para desenvolver a análise é 

necessário ter um banco de dados com as estimativas de projetos anteriores, cada informação 

será chamada de variável independente e a variável resposta será terminou ou não a atividade 

no tempo estimado. A partir das informações contidas no banco de dados para cada projeto 

ainda não finalizado, teremos uma probabilidade associada ao término do projeto, assim quanto 

mais próximo de 1 for a probabilidade, maior será a chance de sucesso. 

Outra técnica utilizada foi analise de sobrevivência, onde como resultado obtém-se o 

tempo mediano até a conclusão da atividade, esta técnica é mais utilizada na área biológica, 

mas isso não impede de se fazer uso da mesma. 

A utilização de séries temporais ajudou na previsão de término onde pegou-se o 

resultado real das atividades já finalizadas e incrementou no banco de dados com os projetos 

anteriores. Como as informações ao longo do tempo deve seguir a ordem de ocorrência, isso 

ajudou a se ter estimativas mais precisas para atividades parecidas. O indicado é criar uma série 

temporal para cada atividade em estudo, pois isso aumentará o poder de previsão, utilizando 

modelos de médias móveis, com ou sem sazonalidades, etc. Pode-se ainda caso queira ser 

conservador piorar as estimativas utilizando um cenário de estresse. 

Porém após a utilização das técnicas, juntamente com o cronograma geral, precisou-se 

fazer alguns ajustes para que as entregas ficassem dentro do previsto e os resultados obtidos 

através das técnicas ajudaram substancialmente em relação a grandeza de tempo necessário por 

atividade, facilitando o enxugamento do cronograma proporcional aos resultados obtidos.  

Sistema de informações de gerenciamento de projetos: Devido a importância do projeto 

alguns softwares foram adquiridos, para facilitar o gerenciamento de projetos, as licenças 

ficaram válidas por um período de tempo suficiente para o término do projeto. Algumas 

ferramentas tornam-se crucias para o bom desempenho do projeto, pois é possível através delas 

olhar o geral e chegar ao nível de detalhe desejado, facilitando a apresentação dos resultados. 
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Reuniões: Optou-se por ter 3 níveis de reuniões uma reunião macro com o conselho / 

acionistas, mostrando o desempenho do projeto; outra com as partes interessadas e equipe de 

projetos, mais detalhada; e por fim uma de execução, bem detalhada com o time de projetos e 

o time de execução. As reuniões aconteceram semanalmente com o intuito que todos 

acompanhassem de perto a execução do projeto. 

Como saídas do processo de monitorar e controlar o trabalho do projeto tem-se: 

Solicitação de mudança: A maior parte das solicitações de mudanças do projeto 

baseou-se em relação a estimativa de término, pelo fato do término ser pré-definido, avaliou-se 

a alocação de recursos, de modo que aumentado o número de recursos o prazo ficasse 

compatível com o esperado. Após o estudo de alocação de novos recursos as mudanças 

passaram pelo controle integrado de mudança avaliando se outras áreas seriam impactadas. Esta 

mudança em especifico teve impacto direto no custo, pois outros recursos foram alocados 

aumentando assim a folha de pagamento do projeto. Todas as mudanças foram documentadas 

de modo que em novos projetos possa ser utilizado no momento de criação da linha de base. 

Relatório de desempenho do trabalho: No dia anterior as reuniões eram enviadas os 

relatórios de desempenho para as partes interessadas, isso dentro de cada área de execução, por 

exemplo, o time de marketing não recebia os relatórios do time de TI, conforme subia a alçada 

das partes interessadas, maior numero de relatórios era recebido, porém mais resumido também. 

Por exemplo, os acionistas e conselheiros recebiam todos os relatórios de monitoramento e 

controle resumidamente, mostrando as etapas concluídas, em andamento e próximos passos. 

Em cada reunião de apresentação era passado uma ata documentando o que foi acordado e as 

pessoas presentes, evitando conflitos posteriores em relação a alguma decisão tomada. 

Atualizações no plano de desenvolvimento do projeto: Como mencionado as 

mudanças identificadas no processo de monitoramento e controle foram documentadas e 

algumas delas por afetar o plano de gerenciamento do projeto, fez-se com que fosse necessário 

após o controle de mudanças e aprovações que o plano de gerenciamento do projeto especifico 

de sua área do conhecimento fosse atualizado, por exemplo, alterando a linha de base dos 

custos. 

Atualizações nos documentos do projeto: Os documentos que foram mais afetados 

devido as mudanças ocorridas, foram os de previsões de custos e o relatório de desempenho do 
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trabalho, pois estes por se tratarem de pontos importantes do projeto, onde era possível trabalhar 

em cima tiveram um foco maior. 

5.2.3.5. Realizar o Controle Integrado de Mudança 

O processo de realizar o controle integrado de mudanças é fundamental para que se 

cumpra com os objetivos do projeto, no projeto em estudo a cada solicitação de mudança a 

equipe de gerenciamento de projetos da área solicitante, revisava e dava seu parecer, favorável 

ou desfavorável. Para as solicitações de mudança aprovadas, toda a documentação era revisada 

e atualizada, gerenciando a mudança desde sua concepção até a execução. As mudanças que 

alteravam a linha de base e / ou o plano de gerenciamento do projeto, fazia com que estas 

informações fossem atualizadas e comunicadas para as partes interessadas. 

Devido ao fato de um projeto de aquisição de empresas englobar várias áreas e setores 

da empresa cada gerente de projeto ficou responsável por gerenciar o controle integrado de 

mudança dentro de sua área e todos reportavam para o escritório de projetos, a manutenção 

(atualização e revisão) dos documentos, plano de gerenciamento, implementação de mudanças 

entre outros, ficou sobre responsabilidade de cada gerente, facilitando o gerenciamento do 

projeto como um todo, pois ao ser documentado a mudança as outras áreas envolvidas sabiam 

que se afetadas teriam que validar sua execução. 

As mudanças poderiam ser feitas por qualquer uma das partes interessadas, porém desde 

a solicitação até a aprovação levava-se em média de 2 a 3 dias, pois estudos de impacto eram 

realizados e caso a decisão não partisse do gerente de projetos, mas sim dos acionistas, reuniões 

extraordinárias eram pedidas para a aprovação / rejeição da proposta de mudança. 

As entradas, ferramentas e técnicas do processo de realizar o controle integrado de 

mudança são similares ao processo de monitorar e controlar o trabalho do projeto, descrito no 

item 5.2.3.4. Os dois processos diferem-se em relação as saídas. 

As saídas do processo de realizar o controle integrado de mudanças são: 

Solicitações de mudanças aprovadas: Com o controle integrado de mudanças do 

projeto as informações de mudanças solicitadas e aprovadas foram processadas e 

documentadas, fazendo com que novas orientações fossem dadas em relação a execução. Pode-

se pensar como um ciclo: processo de orientar e gerenciar a atividade → solicitação de mudança 
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→ monitorar e controlar → mudança aprovada → controle integrado de mudança → 

atualização das documentações → orientar e gerenciar a atividade com as mudanças exigidas. 

Registro de mudanças: O registro de mudanças é o nome dado para o documento que 

contempla todas as mudanças que ocorreram no projeto, mostrando o impacto financeiro, em 

relação ao tempo, qualidade, etc. Ele acabou sendo utilizado no momento de documentar as 

lições aprendidas, pois parte das mudanças aprovadas que ocorreram em um próximo projeto 

serão levadas em consideração no plano de desenvolvimento do projeto. 

Atualizações no plano de gerenciamento do projeto: todas as modificações em 

relação ao plano de gerenciamento do projeto dentro de cada área / setor abordado foram 

atualizados assim que possível, incorporando as mudanças aprovadas. 

Atualizações nos documentos do projeto: O mesmo foi feito em relação aos 

documentos do projeto, onde a cada mudança aprovada o documento era atualizado e 

disponibilizado para consulta dos outros gerentes de projetos e partes interessadas. 

5.2.3.6. Encerrar o projeto ou fase 

Com foco no encerramento do projeto, pois as fases foram encerradas no decorrer da 

execução do projeto em estudo. Entende-se como o processo de finalização de todas as 

atividades executadas, voltando se novamente para a equipe de gerenciamento de projetos. 

Esta etapa do projeto foi utilizada com o intuito de consolidar todas as informações do 

projeto, dado que o desenvolvimento do gerenciamento de projetos estava separado por área / 

setor, assim criou-se os documentos completos, se antes haviam 10 planos de projeto, todos 

foram consolidados gerando um único plano de projeto. 

As lições aprendidas foram documentadas no decorrer do projeto para que nada fosse 

esquecido, e no momento de consolidar estas informações uma releitura da mesma tornou-se 

fundamental, pois no dia a dia as equipes acabaram escrevendo de maneira diferente. 

Do mesmo jeito que as lições aprendidas foram consolidadas, os outros documentos 

passaram por revisões garantindo uma padronização entre eles de tal forma que o projeto 

desenvolvido tornou-se material de apoio para outros projetos por ser extremamente complexo. 

Após a revisão e a consolidação de todos os documentos, planos, linha de base, etc. Uma 

apresentação final foi realizada de modo macro, mostrando os resultados do projeto. Pois o 
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mesmo conseguiu ser entregue dentro do prazo esperado, com a qualidade exigida e com pouco 

desvio em relação ao orçamento, tendo um desvio negativo de 3 % em relação aos custos. 

Para um projeto de alto complexidade como o de F&A de empresas, onde era 

extremamente importante obter sucesso desde a infraestrutura até a satisfação dos clientes, o 

desvio em relação aos custos tornou-se irrisório em relação a satisfação das partes interessadas 

e principalmente dos acionistas e conselheiros (sponsor’s do projeto). De modo que ao finalizar 

o projeto todo o processo de Aquisição do outro banco estava finalizado, prosseguindo com 

suas operações normalmente. 

As entradas do processo de encerar o projeto ou fase são: 

Plano de gerenciamento de projetos: Todos os planos de gerenciamento descritos 

anteriormente. 

Entregas aceitas: A entrega final deste projeto foi a absorção total da empresa adquirida 

pela empresa compradora, finalizando o processo de integração de recursos e informações, 

através de todas as documentações obtidas. 

Ativos de processos organizacionais: Por se tratar da aquisição de uma instituição 

financeira, ao encerramento do projeto uma equipe de auditoria realizou as análises necessárias, 

mostrando aos órgãos reguladores que todas as etapas exigidas foram cumpridas conforme o 

esperado e por ser um projeto de alta complexidade, todas as informações, documentações e 

lições aprendidas foram armazenas de tal forma que possam ser usadas em outros projetos. 

As ferramentas e técnicas utilizadas no processo de encerrar o projeto ou fase foram: 

Opinião especializada: Para a validação da entrega e certificação de conclusão dos 

procedimentos finais do projeto foi contratado mais um consultor que acompanhou tanto o 

encerramento das atividades, quanto a conclusão do projeto, garantindo que todas as etapas 

fossem encerradas corretamente. 

Técnicas analíticas: No encerramento do projeto optou-se por avaliar o 

desenvolvimento do projeto ao longo do tempo por meio de analises estatísticas, com o intuito 

de mensurar quais foram os gargalos encontrados e como se deveria proceder diante de cada 

uma das situações observadas gerando desta forma praticamente uma documentação de lições 

aprendidas e melhores práticas. 
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Reuniões: As reuniões de encerramento foram acontecendo dentro de cada área de do 

banco e de gerenciamento englobando as equipes de projetos, de execução e partes interessadas. 

Para a reunião de encerramento do projeto, todos os envolvidos no projeto foram convidados 

(acionistas, conselheiros, equipes de projeto, equipes de execução, demais partes interessadas), 

encerrando por definitivo o projeto de aquisição. 

As saídas utilizadas no processo de encerrar o projeto ou fase foram: 

Transição do produto, serviço ou resultado final: A absorção completa da empresa 

comprada em relação aos seus ativos, colaboradores, clientes, infraestrutura física, tecnologia, 

etc., apresentando que não existe mais duas empresas e sim uma. Para os envolvidos, este foi o 

resultado final esperado.  

Atualizações nos ativos de processos organizacionais: Todas as documentações 

resultantes das atividades executadas, do plano de gerenciamento, linhas de base, encerramento 

de etapa, entre outras, foram arquivadas, criando lições aprendidas e padrões disponíveis para 

futuros projetos. 
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6. CONCLUSÃO 

Em primeiro lugar é importante ressaltar que a utilização do guia PMBok para o 

desenvolvimento de todo o processo da aquisição apresentada foi de suma importância, pois o 

mesmo proporcionou um direcionamento fundamental para a realização da mesma. 

O andamento das atividades realizadas pelas equipes de desenvolvimentos, apoiadas 

pelas equipes de projeto, fez com que a entrosamento entre os times envolvidos melhorasse 

substancialmente facilitando ver os pontos de atenção. 

Por grande parte das pessoas nunca terem trabalhado em um processo de aquisição a 

contratação de especialistas para ajudar no processo foi fundamental ajudando na capacitação 

do time. 

O dia-a-dia mostrou como o gerenciamento da integração foi importante ajudando na 

alocação de recursos, em todas as documentações elaboradas e até mesmo na utilização de 

ferramentas aplicadas para facilitar o entrosamento entre as áreas e o entendimento das 

dificuldades. 

De modo geral tem-se que o trabalho de gerenciamento da integração em projetos de 

fusão e aquisição de empresas tornou-se uma oportunidade de novos desafios e trouxe consigo 

novas necessidades, pois seria interessante poder compartilhar todas as documentações e lições 

aprendidas, não sendo factível neste momento. 

Em relação ao tema abordado verificou-se que não existe muita bibliografia voltada a 

gerenciamento de projetos de fusão e aquisição de tal forma que por um lado, traz uma 

abordagem nova sobre o tema, porém de difícil compreensão sobre o mesmo e com pouco 

material que unem estes dois temas que se tornou a cada momento mais interessante no decorrer 

do desenvolvimento. 

Como desenvolvedor vejo que muito mais poderia ser feito e abordado, porém por uma 

limitação em relação as informações disponíveis o trabalho foi apresentado utilizando 

informações genéricas, tornando de certa forma um trabalho mais teórico do que prático. 

Em relação as melhores práticas a serem adotadas no gerenciamento da integração em 

projetos de fusão e aquisição de empresas, vejo que o PMBok é um guia completo e suas 

recomendações realmente fazem sentido, desde o gerenciamento do projeto completo até as 

dicas em relação a execução. 
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Inicialmente parece ser difícil de seguir o guia PMBok, mas pelo trabalho ter sido 

desenvolvido em uma empresa com alto grau de maturidade, muitas partes das práticas citadas 

já eram seguidas e outras foram incorporadas no decorrer do projeto. 

É claro que alguns ajustes foram realizados, algumas novas premissas foram seguidas e 

riscos não esperado surgiram, mas devido ao alinhamento constante com os outros times de 

projetos (times de gerenciamento estruturados dentro de cada diretoria do banco), facilitou e 

muito correções e adequações das linhas de base. 

Uma das maiores dificuldades encontradas neste desenvolvimento se deu por ser um 

estudo de caso fechado, em que nenhuma informação mais detalhada pode ser utilizada, o 

intuito inicial era o de adentrar cada área do conhecimento com foco no gerenciamento da 

integração e mostrar o detalhamento destas áreas como por exemplo o gerenciamento do 

escopo, da qualidade, os riscos mitigados, a matriz de responsabilidade, ..., a EAP entre outras 

etapas, mas ao mostrar o desenvolvimento para a empresa, pediu-se para que não fosse 

divulgada estas informações, pois de certo modo poderia facilitar uma vantagem competitiva 

aos concorrentes em uma próxima proposta de aquisição e devido a isso o trabalho tornou-se 

genérico e sem grandes apresentações de resultado. 

Porém, vejo o quão importante o mesmo se fez em minha formação e o quanto aprendi 

juntando todo o conhecimento teórico adquirido neste tempo com a prática aplicada no dia a 

dia. Vejo assim, que o tema abordado se faz pertinente e é riquíssimo, porém pouco se tem hoje 

ao pesquisar em uma bibliografia confiável.  

De modo geral o que foi inicialmente proposto, por exemplo: mostrar os principais 

pontos de atenção no gerenciamento da integração; elencar as técnicas e ferramentas 

facilitadoras para o gerenciamento da integração; apresentar como as 10 áreas de conhecimento 

interagem no decorrer do gerenciamento do projeto; propor através deste trabalho orientações 

para facilitar o gerenciamento da integração foi de modo genérico abordado e entregue, mas 

muito mais poderá ser realizado em um próximo desdobramento. 
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7. POSSIVEIS DESDOBRAMENTOS 

Pode-se imaginar inúmeros possíveis desdobramentos, mas um em especial seria 

fundamental para complementar este trabalho. 

O fato do trabalho ter sido elaborado baseado em um estudo de caso fechado, onde 

nenhuma documentação pode ser apresentada, fez com que um de meus objetivos pessoais que 

era o de ajudar outras pessoas em projetos de fusão e aquisição baseado especificamente no 

gerenciamento da integração não fosse atingido, ficando limitado a teoria e não a prática 

mostrada através das documentações, planos e resultados que ajudariam o leitor na criação de 

um processo similar em sua empresa. 

Assim fica como um possível desdobramento a utilização de um caso aberto de 

gerenciamento da integração, visitando as 10 áreas de conhecimento, tornando este trabalho 

teórico em uma abordagem mais prática, com exemplos reais. 
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