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Resumo 

O presente trabalho analisa a literatura sobre metodologia e boas práticas de gerenciamento de 
projeto de modo a identificar procedimentos capazes de serem aplicados na realidade de uma 
microempresa do setor de automação. A pesquisa apresentada se comporta como um estudo 
de caso intrínseco com objetivos exploratórios e finalidades práticas visando resolução do 
problema, através do levantamento das ferramentas utilizadas pela empresa Manutek e 
propondo outras que aperfeiçoem seu gerenciamento. O estudo utiliza do guia PMBOK 5ª 
Edição, bem como de outras metodologias (Scrum e Methodware), como referências para 
desenvolvimento das ferramentas. Os principais itens abordados são o gerenciamento de 
integração, de escopo e risco. Como estratégia analítica dos dados foi utilizada a construção 
da explanação, contudo o presente trabalho não aborda a validação das ferramentas, apenas 
estabelece uma adaptação da metodologia para a realidade da empresa. 

 

 Palavras Chave: Gestão de projetos. PMBOK. Automação. Estudo de caso. 

    

  



 

 

Abstract 

The present paper analyses the literature on methodology and good practices of management 
project in order to identify procedures capable of being applied in the reality of a 
microenterprise in the automation sector. The presented research behaves as an intrinsic study 
case with exploratory objectives and practical purposes aiming at solving the problem, 
through the survey of the tools used by the company Manutek and proposing others that 
improve their management. The study uses the PMBOK 5th Edition guide, as well as other 
methodologies (Scrum and Methodware) as references for tool development. The main items 
addressed are integration, scope and risk management. As an analytical strategy of the data 
was used the construction of the explanation, however the present paper does not address the 
validation of the tools, only establishes an adaptation of the methodology for the reality of the 
company. 

 

 Key Words: Management Project. PMBOK. Automation. Study Case. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em Groover (2011) são definidos três tipos de sistemas de produção. O primeiro deles 

são os sistemas de trabalho manual, o qual as tarefas são executadas somente por mão de obra 

humana. Já os sistemas trabalhador-máquina são aqueles onde um trabalhador humano opera 

uma máquina. Por último, temos os sistemas automatizados, que são executados por uma 

máquina sem a participação direta de um trabalhador humano, pois em sua maior parte, a 

máquina é controlada por um programa de instruções combinadas a um programa de controle 

que executa as instruções. Não é possível distinguir totalmente um sistema trabalhador-

máquina com o automatizado, pois o primeiro também possui certo nível de automatização. 

Esses dois últimos sistemas são os mais comuns nas indústrias. 

Ao observar o cenário industrial é visível a necessidade constante do desenvolvimento 

tecnológico, como também de adequação às normas de segurança, qualidade, ecológicas, 

entre outras. Nesse contexto, nota-se um aumento na demanda por serviços na área de 

automação, dado que de acordo com Groover (2011) a automatização aumenta a 

produtividade, reduz custos do trabalho, aumenta a segurança do trabalhador, melhora a 

qualidade do produto, diminui o tempo de produção, realiza processos que não podem ser 

executados manualmente, entre outras vantagens. 

A empresa estudada neste trabalho atua no setor de automação, como prestadora de 

serviço. Assim sendo, as atividades da empresa se baseiam praticamente em desenvolvimento 

de projetos para outras organizações. 

É importante entender um projeto como 

[...] um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 
exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e um 
término definidos. O término é alcançado quando os objetivos do projeto são 
atingidos ou quando o projeto é encerrado porque os seus objetivos não serão ou não 
podem ser alcançados ou quando a necessidade do projeto deixa de existir. [...] 
temporário não significa necessariamente de curta duração. O termo se refere ao 
engajamento do projeto e à sua longevidade. (PMBOK 5. ed., 2013, p. 3) 
 

Para que o projeto seja concluído com sucesso e de forma controlada, é necessário que 

ocorra o gerenciamento do projeto. O gerenciamento compreende ferramentas, técnicas, 

habilidades e aplicação do conhecimento para atender os requisitos do projeto. 
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No entanto, conhecer boas práticas de gestão ou ter boas ferramentas pode não ser 

suficiente para obter êxito na entrega de projetos. É necessário estabelecer uma cultura de 

gestão através da implementação de uma metodologia. 

De acordo com Costa e Ramos (2013), num cenário onde uma cultura de gestão de 

projetos ganhou força e importância, é necessário pensar como uma estratégia de organização 

a aplicação de uma gestão madura, integrada que suporte novas tentativas e metodologias em 

direção a uma melhora contínua. Então se entra no que chamamos de cultura de maturidade 

em gestão de projetos, onde quanto maior o nível de maturidade, maior as chances de realizar 

um projeto com sucesso. As autoras ainda citam “invista na maturidade da gestão de projetos 

e observe atentamente o retorno sobre seu investimento” (Costa e Ramos, 2013 apud IBBS, 

2002, p. 33). 

O modelo apresentado na Figura 1, desenvolvido por Kerzner retirado de Costa e 

Ramos (2013), o qual alude que para uma empresa alcançar a excelência em gerenciamento 

de projetos, é necessário galgar cinco níveis. O primeiro nível se encontra a linguagem 

comum, no qual a empresa reconhece a necessidade de uma gestão de projetos. O próximo 

nível tem a determinação de processos comuns para gestão. No nível 3 a organização 

reconhece a necessidade de uma metodologia única. Já no nível 4 percebe-se a como 

vantagem competitiva o Benchmarking. O último nível constata a melhoria contínua através 

da inclusão de um arquivo de lições aprendidas, a transferência de conhecimento e o 

planejamento estratégico em gestão de projetos.  

 

 
Figura 1 – Modelo desenvolvido por Kerzner.  

Fonte: Costa e Ramos (2013) 
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Com a implementação de uma metodologia, os colaboradores saberão o que fazer, 

como fazer e quando fazer, sem que haja uma necessidade de discussão. A literatura 

menciona diversas metodologias como PRINCE 21, Methodware, ZOPP2, metodologias ágeis 

como Scrum, entre outras. Porém, determinar a metodologia mais adequada e viável para a 

cultura e tamanho da empresa, não é uma tarefa simples. 

1.2 PROBLEMA DA PESQUISA 

A empresa, que será o objeto de estudo desta pesquisa, possui um conjunto de 

ferramentas utilizadas para a gestão de projetos, mas nenhuma metodologia única a qual 

formalize um padrão de tratativa, que direcione os colaboradores envolvidos no projeto a um 

objetivo comum. Essa deficiência faz com que muitas vezes o projeto não tenha total sucesso, 

podendo ser às vezes porque não atende alguns requisitos ou excede no prazo ou custos pré-

determinados. A sincronização entre projeto e montagem, depende de fatores determinados 

aleatoriamente, dependendo da característica do cliente, fornecedores e terceiros. 

Consequentemente, como determinar quais procedimentos e processos seriam pertinentes para 

a formulação de um método de trabalho, viável e aplicável, em uma empresa prestadora de 

serviço de pequeno porte na área de engenharia de automação?  

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO PROJETO 

Uma boa gestão de projeto é capaz de aumentar as chances com que critérios de 

sucesso sejam alcançados, como clientes satisfeitos com o resultado, prazos e custos 

cumpridos conforme acordado e produtos dentro das especificações técnicas determinadas 

pelo cliente.  

Lacerda, Ensslin e Ensslin (2010) justifica a necessidade de uma prática de 

gerenciamento, evidenciando com um cenário em que fatores competitivos relevantes 

compreendem inovação, juntamente com a agilidade e flexibilidade, porém onde recursos são 

escassos, os objetivos são difusos e os interesses são conflitantes. 

                                                 
1 PRINCE2 – Projects in controlled environments (Projetos em ambientes controlados). 

2 ZOPP – Ziel Orientierte Projekt Planung (objetivos orientados a planejamento de projetos).  
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Dado o nicho de mercado em que a empresa está inserida, a característica de fácil 

adaptabilidade a diversos padrões é exigida, porém isso não pode ser confundido com falta de 

metodologia padrão de gestão. 

 Costa e Ramos (2013) demonstra uma necessidade continua de “cada vez mais, 

estudar, conhecer, difundir, capacitar e implementar o conhecimento, as metodologias, as 

práticas e as ferramentas empregadas” na área de gestão de projetos, em virtude da alta 

complexidade técnica dos projetos atuais, além de um ambiente cada vez mais restritivo e 

exigente em termos de recursos. Tornando então a maturidade em gestão como um fator de 

vantagem competitiva entre as organizações. Como indicador desse crescimento, podemos 

citar mais de 777.000 profissionais com certificados PMP3 em todo o mundo. 

A relevância deste trabalho está na busca de ferramentas e padrões que facilitem o 

gerenciamento de projetos, em empresas com um pequeno quadro de funcionários, mas que a 

vida do empreendimento se encontra em projetos. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

Analisar a literatura sobre metodologia e boas práticas de gerenciamento de projeto de 

modo a identificar procedimentos capazes de serem aplicados na realidade de uma 

microempresa do setor de automação para aprimoramento de suas entregas, mas que seja 

viável e atenda a um quadro pequeno de funcionários.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos podemos citar: 

 Realizar revisão bibliográfica do PMBOK4 5ª edição e outras literaturas de gestão 

de projetos; 

 Fazer um levantamento das ferramentas utilizadas na empresa em questão; 

 Através da análise dos dados, propor uma metodologia que aprimore o 

gerenciamento de projeto. 

                                                 
3 PMP – Project Management Professional (Gerente de projetos profissional, certificados pelo PMI). 
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1.5 QUESTÕES PROBLEMAS 

As perguntas a seguir devem ser respondidas ao decorrer do trabalho. 

Quais são as ferramentas já utilizadas pela empresa para gerenciamento de projeto? 

Quais são os principais problemas enfrentados pela empresa em questão ao gerenciamento? 

Quais técnicas e ferramentas surtiriam melhor efeito para uma empresa de pequeno porte? 

1.6 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Para o desenvolvimento desse projeto foram utilizados conceitos de gerenciamento de 

projeto contidos principalmente no guia PMBOK 5ª edição, na metodologia Methodware e 

Scrum. Porém não fará parte do estudo, um levantamento de qual é a metodologia mais 

completa ou mais usada, muito menos serão aplicadas em sua totalidade, mas servirão de base 

para complementar os processos já realizados na empresa de estudo.  

A validação também não será parte desse projeto. A aplicação da metodologia proposta 

em um projeto piloto será realizada em uma outra oportunidade. 

O gerenciamento do escopo, de risco e de integração são as áreas de conhecimento que 

foram abordas com mais profundidades. 

A partir do estudo destes processos, foram criados procedimentos aplicáveis na 

Manutek Vendas, Manutenção e Automação Industrial, uma empresa de pequeno porte, da 

área de automação industrial. Essa organização desenvolve projetos de automação industrial, 

residencial e predial, bem como vendas de equipamentos industriais. 

1.7 ORGANIZAÇÕES DO ESTUDO 

A partir deste ponto, o trabalho encontra-se constituído da seguinte maneira: o capítulo 2 

apresenta a revisão bibliográfica realizada, abordando os principais temas utilizados para 

solução do problema proposto no início desse capítulo. Esses temas compreendem o 

gerenciamento de escopo, risco e integração. A metodologia utilizada na elaboração do 

projeto é o tópico abordado no terceiro capítulo. No capítulo 4 depara-se com a coleta de 

dados, a análise e a metodologia proposta para implementação na empresa, utilizando a 

fundamentação teórica presente no capítulo 2. No capítulo 5 uma conclusão final, juntamente 

com os resultados obtidos. No último capítulo é abordado uma proposta de possíveis 

desdobramentos para trabalhos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 De acordo com o guia PMBOK 5ª edição (2013) existe quarenta e sete processos 

identificados que estão divididos em dez áreas de conhecimento, que são: 

i. Gerenciamento da integração do projeto 

ii. Gerenciamento do escopo do projeto 

iii. Gerenciamento do tempo do projeto  

iv. Gerenciamento dos custos do projeto 

v. Gerenciamento da qualidade do projeto 

vi. Gerenciamento dos recursos humanos do projeto 

vii. Gerenciamento das comunicações do projeto  

viii. Gerenciamento dos riscos do projeto 

ix. Gerenciamento das aquisições do projeto 

x. Gerenciamento das partes interessadas do projeto 

Porém como é apenas um guia de boas práticas, nem todos os processos são necessários 

para se obter um bom gerenciamento. A escolha depende do tamanho e complexidade dos 

projetos e da equipe de gerenciamento. 

2.1 GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO 

O gerenciamento do escopo é o processo que contém todas as atividades necessárias 

para concluir o projeto com sucesso, estabelecendo uma linha de base, a qual é o plano 

aprovado contendo as mudanças, se essas forem aprovadas, para que se possa traçar um 

comparativo entre o andamento real e o planejado do projeto (Sotille, et.al., 2014). Esse 

processo deve mostrar como e o que deve ser feito para que se alcancem as características 

estabelecidas no escopo do produto. Não devemos confundir escopo de projeto com de 

produto. O primeiro, como foi mencionado anteriormente, indica como e o que fazer. 

Enquanto o escopo do produto indica como o produto deve ser e suas funcionalidades. 

Conforme o PMBOK 5ª edição (2013), seis processos fazem parte do gerenciamento 

do escopo, os quais consistem em: planejar o gerenciamento do escopo; coletar os requisitos, 

definir o escopo, criar a EAP4; validar o escopo; e controlar o escopo. 

                                                 
4 EAP - estrutura analítica do projeto. 
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Para o processo de planejar o gerenciamento do escopo deve-se levar em consideração 

o termo de abertura do projeto, os planos já elaborados para o gerenciamento do projeto, 

fatores ambientais da empresa e informações históricas, como resultado através de reuniões e 

opiniões especializadas, teremos então um plano de gerenciamento do escopo e um plano para 

o gerenciamento dos requisitos. 

Um dos principais objetivos do plano de gerenciamento é evitar que ocorra Scope 

Creep, que seria alterações não controladas e não assistidas, trazendo perdas ao projeto (Cruz, 

2013). O plano pode conter como o escopo será definido, trazendo informações como quem 

será responsável por coletar os requisitos e definir o escopo, trabalhando juntamente com os 

stakeholders5 e a empresa. Além disso informações de como serão realizadas as definições 

dos trabalhos, exemplo por reuniões, que materiais ou informações complementares serão 

enviados ao desenvolvimento para um melhor entendimento das tarefas, como será priorizado 

o trabalho, como será controlado o andamento do projeto em relação ao plano e com que 

frequência. Bem como quem será responsável e como será feito a aprovação de mudanças ao 

escopo e como será realizada a validação do escopo perante o cliente. O documento deve ser 

construído de forma formal, porém de fácil entendimento. 

De acordo com o PMBOK 5ª edição (2013):  

Coletar os requisitos é o processo de determinar, documentar e gerenciar as 
necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de atender aos objetivos do 
projeto. O principal benefício deste processo é o fornecimento da base para 
definição e gerenciamento do escopo do projeto, incluindo o escopo do produto 
(PMBOK, 2013, p.110). 

 
Os requisitos devem estar presentes nas entrega do projeto. Esses devem possuir 

detalhes suficientes para que possam ser medidos e controlados ao longo do projeto, pois 

serão utilizados para formar a linha de base. Devem ser não ambíguos, investigáveis, 

completos, consistentes e aceitáveis para os stakeholders (Sotille, et. al., 2014). 

Existem várias formas de coletar requisitos conforme descrito em Cruz (2013). 

Podemos destacar entrevistas e dinâmicas de grupo, onde é possível unir os stakeholders com 

os especialistas, facilitando o entendimento da necessidade das partes interessadas. Além 

disso, podem ser utilizadas técnicas como Brainstorming, Delphi, mapas mentais ou 

diagramas de afinidades. 

                                                 
5 Stakeholders – partes interessadas e afetadas pelo projeto. 



22 

 

O autor também aconselha que seja montada uma matriz de rastreabilidade, a qual liga 

os requisitos as suas origens ou aos produtos que irão gerar.  

O documento pode ser feito em formato de planilha eletrônica, contendo uma 

identificação para o requisito, sua descrição, um proprietário, da onde foi coletada a 

informação, qual sua prioridade, que posição se encontra e qual a data de atualização do 

requisito. Também é interessante montar uma matriz cruzando os requisitos, para que antes 

que qualquer alteração seja considerada, deve ser analisado o impacto nos requisitos 

correlacionados (Sotille, et. al., 2014). 

O próximo processo consiste em definir o escopo (PMBOK 5.ed., 2013), o qual 

compreende uma descrição detalhada do projeto e do produto, definindo quais requisitos 

coletados farão parte do escopo. 

Sutherland (2014) cita como se deve tomar cuidado em planejar apenas o necessário, 

pois quando se planeja com muitos detalhes tarefas que deverão ser realizadas muito a frente, 

provavelmente o plano estará incorreto, acarretando em perdas. Precisa apenas planejar o 

suficiente para que a equipe não fique parada. Antes de tudo é necessário priorizar o que deve 

ser feito primeiro, para então detalhar de forma que não se tenha duvidas de como realizar o 

trabalho. 

Porém não ter tudo definido no início, não significa que pode ser alterado o produto ou 

a entrega (Cruz, 2013). As estimativas iniciais são necessárias, o que se muda é o nível de 

detalhamento da informação, que será feito para cada próxima entrega. De acordo com o 

Scrum a Sprint6 é um evento que deve possuir duração fixas, com a quebra do escopo em 

fases permite que não se infrinja essa regra. É importante lembrar que antes de cada Sprint 

iniciar é necessário que o detalhamento da fase esteja totalmente concluído e entendido. 

Trabalhos ou requisitos que não agregarem valor, ou não fazerem falta para o produto final de 

acordo com os stakeholders, devem ser excluídos do trabalho. Todas as atividades devem 

estar contidas no escopo antes da execução e mudanças não controladas não devem ser 

executadas. Cada entrega deve possuir critérios para aceite, é importante utilizar uma 

linguagem de fácil entendimento do cliente, evitando utilizar linguajar muito técnico, para que 

não haja confusão ou dúvidas. Não se pode esquecer que o escopo é único e deve seguir o que 

                                                 
6 Sprint  - é uma interação e um evento time-boxed com duração fixa, incluem as reuniões de planejamento, o 

trabalho de desenvolvimento do produto, a revisão da Sprint e a retrospectiva da Sprint (Cruz, 2013). 
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foi contratado ou estabelecido na abertura do projeto, apenas será mais detalhado com o 

tempo e ajuda dos stakeholders.  

A equipe deve elaborar progressivamente uma lista de entregas (Sotille, et. al., 2014). 

Essa lista deve conter informações como especificações técnicas, prazos ou marcos7 para as 

entregas, uma estimativa orçamentária, principais ameaças ou oportunidades, critérios de 

qualidade exigidos pelo cliente e responsabilidades estabelecidas. 

Após ser definido o escopo é possível então criar a estrutura analítica do projeto (EAP) 

a qual divide o trabalho de forma que seja mais fácil gerenciar as entregas. 

Segundo Cruz (2013) a EAP é uma das melhores ferramentas para controlar o escopo 

de um projeto, pois permite controle total do trabalho necessário para concluir o projeto com 

sucesso. Como sua formação é hierárquica possui subdivisões, onde no seu nível mais baixo 

apresenta seus pacotes de trabalho que são as entregas necessárias naquela fase do projeto, os 

quais devem ser passíveis de estimar com confiança o custo e a duração do trabalho. Essa 

ferramenta proporciona um ótimo acompanhamento visual de todas as atividades necessárias 

para a conclusão do projeto. 

O pacote de trabalho de acordo com a EAP está relacionado à entrega e não às 

atividades propriamente ditas. A Figura 2 apresenta uma EAP retirada do PMBOK 5ª edição 

(2013). 

                                                 
7 Marcos – pontos de controle. 
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Figura 2 - Exemplo de EAP. 

Fonte: PMBOK 5ª edição, 2013. 

Se a EAP incluir trabalho desnecessário ou omitir algum trabalho necessário para a 

conclusão do projeto, de acordo com as especificações do cliente, então será provável que o 

projeto falhe. Isso porque apenas o que está incluso na EAP entrará na avaliação, portanto um 

erro pode acarretar em desperdícios ou falta de recursos. A EAP não apenas deve incluir o que 

deve ser entregue do produto, mas atividades de gerenciamento também. A quantidade de 

níveis da EAP depende do tamanho e complexidade do projeto. 

Em Cruz (2013) o planejamento sendo interativo, permite que haja alterações ao 

decorrer do projeto. Ao início de cada Sprint, todas entregas devem estar detalhadas, para o 

melhor entendimento da equipe.  

Conforme a metodologia do Scrum, o pacote de trabalho pode ser considerado as 

histórias da EAP. Sutherland (2014) alega que para uma melhor compreensão do que se deve 

ser realizado, nós requeremos de informações como narrativas, necessitamos entender para 

quem a entrega será feita, o que deve ser feito primeiro, a motivação do cliente e os 

propósitos. As histórias devem ser curtas para um melhor planejamento, contudo 

compreensível para a equipe. Além disso, não deve ser inerentemente dependente de outra 

história. Outro fato primordial é que a história se permita ser alterada em caso de necessidade 

e que seja imprescindível que acrescente valor ao stakeholder, passível de mensurar e que 
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possa ser avaliado os critérios de entrega. Deve-se deixar também que a equipe decida a 

forma de trabalhar para se chegar ao objetivo. 

Xavier, C. e Xavier L. (2011) sugere alguns passos para a elaboração da EAP:  

i. O primeiro nível deve possuir o nome do projeto; 

i. O segundo deve incluir as fases que estabelecem o ciclo de vida do projeto; 

ii. O segundo também precisa incluir um elemento que considere o 

gerenciamento e um que abranja o fechamento do projeto; 

iii. Então identificar subprodutos necessários para que seja alcançado o sucesso 

em cada fase. 

A subdivisão deverá ir até serem viáveis as estimativas de custo, de tempo, identificação 

dos riscos e atribuição de responsabilidades para a execução. 

Após finalizar a EAP, é imprescindível a elaboração do dicionário da EAP. Conforme 

Xavier , [et al] (2009): “(...) deve ser gerado um documento que contenha a especificação dos 

deliverables que serão gerados em cada pacote de trabalho, assim como os critérios de 

aceitação dos mesmos”.  

Vargas (2009) indica que os seguintes elementos devem fazer parte do dicionário: 

i. nome e código do pacote de trabalho; 

ii. responsável; 

iii. principais tarefas; 

iv. recursos necessários para execução do pacote; 

v. prazo estimado; 

vi. custo estimado; 

vii. predecessores principais; 

viii. sucessores principais; 

ix. riscos associados; 

x. outras informações. 

O PMBOK 5ª edição (2013) também sugere que se incluam os marcos do cronograma, 

premissas e restrições, critérios de aceitação, entre outros. 

Ao final é importante validar o escopo, o PMBOK 5ª edição (2013) enfatiza a diferença 

desse processo com controlar a qualidade, pois o primeiro apenas se interessa na aceitação 

formal das entregas, enquanto o segundo analisa se foi atingindo os requisitos que estavam 

previstos no escopo. Para se realizar a validação pode ser utilizado da inspeção ou então de 
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uma decisão de grupo. O documento formal deve ser encaminhado para o cliente para coleta 

da assinatura. Após o aceite do cliente se encaminha o documento para finalização da fase. 

Em caso de não aceite e seja necessária uma mudança, o especialista responsável deve 

encaminhar para o processo de controle integrado, com o porquê da rejeição e as alterações 

necessárias. 

O controle do escopo conforme Sotille et. al (2014) “complementa o desempenho do 

controle integrado de mudanças, responsável por encaminhar e integrar todas as mudanças 

que afetam o desenvolvimento do projeto, bem como permite que a linha de base do escopo 

seja atendida durante todo o empreendimento”. 

2.2 GERENCIAMENTO DOS RISCOS DO PROJETO 

Angelo e Lukosevicius (2016) explica que um mau gerenciamento de risco pode 

comprometer o projeto, impedindo sua continuação. Ele deve ser feito continuamente, por 

quanto tempo durar o projeto. 

Para um melhor entendimento é importante entender o que é risco. Esse é um evento 

incerto (PMBOK 5. ed., 2013), que ocorrendo pode acarretar em danos ou benefícios em um 

ou mais dos objetivos (escopo, cronograma, custo, qualidade) do projeto.  

O PMBOK 5ª edição (2013) indica também que o risco 

[...] pode ter uma ou mais causas e, se ocorrer, pode ter um ou mais impactos. Uma 
causa pode ser um requisito, premissa, restrição ou condição potencial que crie a 
possibilidade de resultados negativos ou positivos. [...] Os riscos conhecidos são 
aqueles que foram identificados e analisados, possibilitando o planejamento de 
respostas (PMBOK 5. ed., 2013, p.310). 

Um gerenciamento efetivo aos riscos (Angelo e Lukosevicius, 2016) tem o 

compromisso de identificar os riscos. Após sua avaliação, definir ações de resposta e então 

implementar. 

O PMBOK 5ª edição (2013) especifica seis processos para o gerenciamento de riscos, 

entre eles: planejar, identificar, realizar análise qualitativa e quantitativa, elaborar respostas e 

controlar. 

Os objetivos do gerenciamento têm como alavancar as oportunidades e reduzir as 

ameaças, tanto no impacto quanto na probabilidade (Joia, 2013). O documento do 

planejamento necessita que seja abordado qual metodologia será utilizada, as 

responsabilidades e papéis dos membros da equipe, o orçamento e a frequência dos processos 
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de gerenciamento de riscos devem ser realizados ao longo do projeto, quais formulários 

deveram ser utilizados, como serão categorizados os riscos e como sucederá o controle. 

É necessário realizar um levantamento dos riscos do projeto que possam afetar 

qualquer área de conhecimento (custo, cronograma, escopo, entre outros) e documentar suas 

características (Nocêra, 2012).  

O PMBOK 5ª edição (2013) recomenda que a lista dos riscos contenha o maior 

número de detalhes. Por exemplo, informações de possíveis impactos e consequências, como 

também as principais causas, se essas forem conhecidas, juntamente com possíveis respostas 

ao risco. 

Não deve se esquecer que o planejamento deve ser feito ciclicamente. Como 

mencionado no planejamento do escopo é inviável realizar um detalhamento minucioso de 

todo o projeto logo no início. Cruz (2013) sugere que o momento ideal para o registro de 

novos riscos é durante a reunião de planejamento de cada Sprint, além de rever os já 

mencionados. Posteriormente é importante fazer uma priorização dos riscos, através da 

análise qualitativa e quantitativa.  

A análise qualitativa avalia subjetivamente a probabilidade de cada risco ocorrer e seu 

impacto (PMI, 2009). No entanto, é uma boa prática primeiramente realizar uma análise das 

causas raízes dos riscos, pois ocasionalmente eles possuem a mesma, sendo mais eficaz uma 

resposta à causa principal. Assim como deve ser feito uma análise das interdependências dos 

riscos. Os riscos que possuírem maiores índices de influência segundo a avaliação qualitativa 

e que possuírem maior número de interdependências deveram ser priorizados na hora da 

tratativa. 

A matriz de probabilidade e impacto de risco é bastante usada para a priorização. Um 

exemplo é apresentado na Figura 3. 

 
Figura 3 - Matrix de probabilidade e impacto. 

Fonte: Cruz, 2013. 
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Os riscos que estão localizados na zona mais escuras são os de maiores impactos, que 

devem ser encaminhados para a lista de análise quantitativa dos riscos e requerem maior 

atenção. Já os que se encontram na área mais clara, não possuem tanto impacto, podendo ser 

apenas acompanhados sem maiores interferências.  

Na análise quantitativa dos riscos (PMBOK 5. ed., 2013) se analisa numericamente o 

efeito dos riscos, como exemplo pode se utilizar o método de distribuição de probabilidade. 

Como essa análise é mais complexa, recomenda-se que essa análise seja aplicada apenas nos 

riscos priorizados na analise qualitativa. 

Cruz (2013) sugere que antes de começar a planejar as repostas é importante definir o 

responsável pelo risco (Risk Owner), que ficará a cargo de definir a melhor resposta e de 

acompanhamento do mesmo.  

Ameaças e oportunidades devem ser tratadas de maneiras diferentes. Xavier, C. e 

Xavier L. (2011) apresenta quatro estratégias para as ameaças. O primeiro deles é eliminar o 

risco, que consiste em alterar o plano de forma que seja possível extinguir o risco. Por 

exemplo, pode ser abordado de forma mais tradicional do que inovadora o objetivo ou então 

reduzindo o escopo, se este permitir. O segundo tipo é transferir. Essa técnica consiste em 

passar as consequências do risco para uma terceirizada. Mitigar é outra técnica utilizada, que 

busca reduzir o impacto e/ou probabilidade de um risco. A contratação de um especialista 

pode ser um exemplo de mitigação, pois o risco ainda pode ocorrer, mas com menos impacto 

ou menos probabilidade. A quarta técnica é aceitar o risco, que consiste em não alterar o 

plano. Essa tática pode dividida em passiva ou ativa. A primeira resume-se em aceitar as 

consequências sem resposta alguma, enquanto a segunda limita-se a realizar uma ação de 

contingência na ocorrência do risco. 

Quanto a tratativas de oportunidades, pelo menos quatro técnicas podem ser utilizadas. 

A técnica de explorar visa garantir que a oportunidade seja alcançada, tentando eliminar a 

incerteza. Compartilhar é utilizada quando se percebe que o terceiro tem capacidade de 

melhor aproveitamento das vantagens em prol do projeto. Já a tática de melhorar, potencializa 

a probabilidade e/ou impacto de uma oportunidade maximizando os principais acionadores.  

Por último, a técnica de aceitar, onde não são realizadas alterações no plano. 

O PMBOK 5ª edição entende que a implementação e o acompanhamento das respostas 

aos riscos, encontram-se no processo de controle e monitoramento. Esse processo também 

compreende a identificação de novos riscos e avaliação da eficácia do plano. Caso seja 

necessário alterar o plano em alguma área de conhecimento, deve ser encaminhada a alteração 
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para o controle integrado analisar, como foi esclarecido anteriormente no gerenciamento de 

escopo. 

Vargas (2009) sugere que estejam presentes no documento de gerenciamento de risco as 

seguintes informações:  

i. título do projeto;  
ii. responsável pelo documento;  

iii. regras gerais dos processos de gerenciamento de riscos;  
iv. os riscos identificados;  
v. as análises;  

vi. sistema de controle de mudanças dos riscos;  
vii. respostas;  

viii. planos e reservas de contingências;  
ix. frequência das identificações e avaliações dos riscos;  
x. alocação financeira para o gerenciamento dos riscos;  

xi. frequência e nome do responsável pela atualização do plano de 
gerenciamento de riscos;  

xii. registro de alteração;  
xiii. e aprovação. 

2.3 GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO DO PROJETO 

Vargas (2009) entende que essa área de conhecimento tem com finalidade que todas as 

áreas estejam integradas (Figura 4), estruturando o projeto de tal forma que todos os objetivos 

sejam realizados.  

 
Figura 4 - Gerenciamento da integração como área central do gerenciamento de projetos. 

Fonte: Vargas, 2009. 
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Costa (2017) também entende que sem uma boa integração entre os processos do 

projeto, o planejamento se torna ineficiente. Sem o alinhamento pode transcorrer falhas como:  

“[...] um escopo desalinhado dos custos, qualidade incompatível com os recursos humanos 

alocados e aquisições desalinhadas com o prazo para a conclusão do projeto (Costa, 2017)”. 

Para complementar os conhecimentos de integração, o autor nos mostra mais uma 

forma de entender o gerenciamento, o qual ele percebe como uma forma de responder se há 

um risco, o qual se procura minimizar as ameaças e maximizar as oportunidades. Citando 

como exemplo a escolha de um funcionário confiável e capacitado para realizar determinada 

tarefa, você está realizando o gerenciamento de RH, ou seja, você se encontra respondendo ao 

risco de uma pessoa incapacitada realizar a tarefa, causando talvez perdas na qualidade, 

escopo, entre outras. Em outras palavras, se não houvesse riscos, não haveria necessidade de 

planejamento e gerenciamento, seria necessário apenas realizar o trabalho e tudo sairia como 

deveria ser.  

Costa, (2017) também faz alusão que quando se responde algum risco, alguma outra 

área poderá ser afetada, criando então uma necessidade de alteração integrada do 

planejamento, isto é, a integração em essência, é proporcionada pelo gerenciamento de riscos. 

Isso pode ser melhor visualizado no modelo que ele propõem (Figura 5). 

 
Figura 5 - Modelo estrela do planejamento integrado. 

Fonte: Costa, 2017. 

No primeiro plano se encontra a linha de base (escopo, cronograma, custo e 

qualidade), em segundo plano temos as demais áreas que afetam o projeto e no centro se 
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encontra o risco, que é o elemento integrador de todas as gerências. Esse modelo pode ser 

utilizado tanto em abordagens tradicionais de gerenciamento, como abordagens ágeis. 

O PMBOK 5ª Edição (2013) divide o gerenciamento da integração em seis processos: 

desenvolver o termo de abertura, desenvolver o plano de gerenciamento, orientar e gerenciar o 

trabalho, monitorar e controlar o trabalho, realizar o controle integrado de mudanças e 

encerramento da fase ou projeto. 

Nocêra (2012) distribui esses seis processos durantes as fases de iniciação, do 

planejamento, da execução, do monitoramento e controle e do enceramento do projeto. 

Durante a fase de iniciação é elaborado o termo de abertura, autorizando formalmente a 

inicialização do projeto. Através desse documento se constrói uma parceria com a 

organização executora e solicitante. 

Estão presentes nesse documento, informações como: “[...] as necessidades do 

negócio, as premissas, restrições, o entendimento das necessidades e requisitos de alto nível 

do cliente, e o novo produto, serviço ou resultado que se pretende satisfazer [...] (Nocêra, 

2012)”. 

Através do fluxograma de dados do processo de desenvolver o termo de abertura (Figura 6), é 

possível começar a ter uma ideia da integração das áreas. 
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Figura 6 - Diagrama do fluxo de dados do processo Desenvolver o termo de abertura do projeto. 

Fonte: PMBOK 5ª Edição, 2013. 

Na próxima fase entraria o planejamento, no qual seria elaborado o plano de 

gerenciamento do projeto. Esse processo define as ações necessárias para definir, preparar, 

integrar e coordenar todos os planos (Vargas, 2009). 

O tamanho do plano dependerá da complexidade do projeto. Após o plano de como o 

projeto será gerenciado, começa a etapa de execução, o qual engloba a orientação e o 

gerenciamento da equipe em prol de atingir os objetivos do projeto. O PMBOK 5ª Edição 

(2013) fornece alguns exemplos de atividades para orientar a equipe, como ao fornecer e 

treinar membros para a equipe, fornecer recursos, implementar os métodos planejados, 

estabelecer e gerenciar canais de comunicação, entre outros. As alterações aprovadas pelo 

escritório de mudanças devem ser repassadas devidamente a cada plano auxiliar, para que se 

tornem novos objetivos a serem executados. 

No processo de monitoramento e controle é realizado o acompanhamento e 

monitoramento de todas as atividades, para inspecionar o progresso do projeto. Esse processo 

permite que o stakeholder compreenda em que situação o projeto se encontra, o porquê de 
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algumas decisões e a estimativa de custo e cronograma. Caso seja percebido que algum 

objetivo ou plano não esteja funcionando é encaminhado para o processo de controle 

integrado de mudança para uma melhor análise.  

Cruz (2013) esclarece que uma mudança é qualquer alteração na linha de base do 

projeto, ou então nas premissas e restrições, caso a linha de base não tenha sido determinada 

até o momento da mudança. Também deixa enfatizado o fato de que mudanças ao longo do 

projeto irão ocorrer, mas isso não é um problema, desde que sejam devidamente controladas. 

Esse controle demanda que seja integrado, para que haja uma análise correta de 

viabilidade de implementação e para que os impactos sejam conhecidos (Nocêra, 2012). É 

preciso ter em mente que a solicitação de mudanças pode ser requerida de qualquer 

stakeholder. 

Xavier, C. e Xavier, L. (2011) lembra que as mudanças também podem vir de forma 

indireta, como resultado do plano de contingência. É indispensável que todas as solicitações 

de mudança sejam devidamente documentadas, com assinatura do responsável, dependendo 

da complexidade da alteração e das consequências, o cliente ou patrocinador também deve 

aprovar. 

Na Figura 7 é possível ter um melhor entendimento das etapas a serem seguidas para 

uma aprovação de mudança. 



34 

 

 
Figura 7 - Fluxograma de controle de mudanças. 

Fonte: Nocêra, 2012. 

Após a aprovação da mudança a mesma é passada para o processo de orientar e 

gerenciar, o qual será responsável por sua execução e passar as alterações para as áreas 

afetadas modificarem seus planos e objetivos (PMBOK 5. ed., 2013),. 

As mudanças não devem ser apenas implementadas, mas também controladas.A 

equipe responsável deve coletar informações como o tempo que levou para a implementação, 

o real impacto no cronograma do projeto, custo real da implementação, novos riscos, como 

também os reais benefícios obtidos pela mudança (Nocêra, 2012). 

Para finalizar, entramos no último processo que compreende o encerramento do 

projeto ou fase. De acordo com o PMBOK 5ª Edição (2013) nessa fase se encerra 

formalmente todas as atividades referentes à fase ou ao projeto, liberando os recursos e 
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elabora as lições aprendidas. O gerente deve rever toda a documentação para que nenhum 

objetivo fique de fora, então deve encaminhado para a aprovação do cliente. Caso não seja 

aprovado, as alterações são encaminhados para o processo integrado de mudanças. Com a 

aprovação devidamente documentada, deve ser feito um levantamento de dados (como 

problemas, riscos e técnicas utilizadas) e inseridas num banco de informações para que 

possam servir como lições aprendidas para futuros projetos. 

Para maiores informações, sobre os processos tratados nesse capítulo ou sobre as 

demais áreas de conhecimento não mencionadas, consultar o PMBOK 5ª edição (2013). 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Entendendo que a natureza do estudo proposto requer uma abordagem de campo 

empírico a partir de um olhar holístico e interpretativo, optou-se no trabalho por um 

direcionamento qualitativo. 

De acordo com Godoy (1995) método qualitativo é apropriado quando o contexto em 

que acontece e do qual pertence o caso de estudo, deve fazer parte da pesquisa para se ter uma 

melhor compreensão dos fatos. É necessário realizar uma coleta de dados e analisá-los para 

entender a dinâmica dos fenômenos. A pesquisa pode ser encaminhada por caminhos 

diferentes, como exemplo podemos citar a documentos, a etnográfica e o estudo de caso. Esse 

último é o melhor meio para esse trabalho, pois segundo Yin (2001) “[...] é uma forma de se 

fazer pesquisa empírica que investiga fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto de 

vida real, em situações em que as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente estabelecidas, onde se utiliza múltiplas fontes de evidência”. 

O autor também expõem que essa metodologia visa esclarecer uma decisão ou um 

conjunto de decisões, revelando o motivo, como foram implementadas e quais os resultados 

gerados. Perguntas do tipo “como” e “por que” sobre questões atuais as quais o pesquisador 

tem pouco ou nenhum controle, efetiva esse meio como uma adequada estratégia pesquisa. 

Apesar de o estudo de caso não possuir um roteiro rigoroso (Gil, 1995), é possível 

estabelecer quatro fases. A primeira entra a definição do que compõe o caso, perceber quais 

dados são suficientes para se chegar à compreensão do objeto como um todo. Em seguida é 

fundamental a coleta de dados. Já a terceira fase compreende a seleção, análise e interpretação 

dos dados, a análise deve considerar os objetivos da investigação, seus limites e um sistema 

de referências para avaliar quais dados serão úteis ou não, no caso da analise deve cuidar para 

que não ocorram julgamentos implícitos, preconceitos, opiniões de senso comum. Finalmente, 

tem-se a elaboração de relatórios. 

Segundo André (2005), Skate distingue três estudos de casos: intrínseco, quando o 

interesse está no caso em si; instrumental, quando utiliza se de outro caso para entender o que 

está sendo estudado; e o coletivo, quando os objetos de estudo são vários casos. 

Gil (1995, p. 41) expõem três classificações de pesquisa segundo seus objetivos: 

exploratórias, descritivas e explicativas. As exploratórias tem a finalidade “proporcionar 
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maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 

hipóteses”. 

A pesquisa apresentada se comporta como um estudo de caso intrínseco com objetivos 

exploratórios e finalidades práticas visando resolução do problema. O desenvolvimento será 

efetuado por meio de pesquisas bibliográficas, análise de documentos, entrevistas informais e 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso. A empresa escolhida para ser objeto desse 

estudo, mostrou um ambiente de fácil aceitação a um estudo de caso sobre seus processos, e 

de boa recepção às mudanças, até por se tratar de uma empresa de pequeno porte, que busca 

sempre melhorar suas práticas. 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

A empresa Manutek Vendas, Manutenção e Automação Industrial Ltda, foi fundada 

em 2010 com o objetivo de oferecer serviços totalmente personalizados, customizados e 

inovadores para o controle e automação para os mais diversos segmentos. Trabalha também 

com fornecimento de produtos e equipamentos para automação industrial, residencial e 

predial, bem como equipamentos de segurança. 

Atua em diversas áreas como: setor de energia, voltada à geração e transmissão; setor 

industrial, como automobilísticos, alimentícia, papel e celulose, manufatura, entre outras; 

setor de saneamento (água e esgoto); setor portuário; setor de segurança de máquinas; setor 

residencial; e setor predial. 

Como principais clientes podemos cirtar FCA8, FPT9, Schneider-Eletric, 

ThyssenKrupp, COMAU, Fluipress, Sanepar, entre outras. 

Hoje, conta com um corpo técnico reduzido, desenvolvendo aplicações para 

controladores lógico programáveis, IHMs10, supervisórios, sistemas de visões, robôs 

industriais, sistemas de parafusamentos, sistemas de estanqueidade e medição, entre outros. 

Possui registro municipal para atuar como prestadora de serviços ou venda de equipamentos 

técnicos.  

                                                 
8 FCA - Fiat Chrysler Automobiles. 

9 FPT - Fiat Powertrain Technologies. 

10 IHM – Interface homem-máquina. 
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3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

O processo de coleta de dados no estudo de caso é um pouco mais complexo, pois de 

acordo com Gil (1995) esse método utiliza sempre mais de uma técnica, para garantir a 

qualidade dos resultados obtidos.  

A utilização de múltiplas fontes de evidência confere significância a seus resultados 

(Yin, 2001).   

Utilizando de técnicas como observação, entrevistas informais e análise de documentos 

coletaram-se os principais dados sobre a empresa objeto deste estudo. Também se utilizou da 

revisão de literatura, entrevistas informais, bem como conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso, como um meio para se aprofundar em técnicas de gerenciamento em projetos.   

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

Gil (1995, p.141) apresenta essa etapa como a que apresenta maior carência de 

sistematização, como se usa métodos variados para coletas, o processo de análise e 

interpretação pode, naturalmente, envolver diferentes modelos de análise, porém devem ser de 

predominância qualitativa. “Convém, portanto, que o pesquisador desenvolva logo no início 

da pesquisa um quadro de referência teórico com vista em evitar especulações no momento de 

análise”. 

Yin (2001) cita algumas estratégias analíticas, entre elas construção da explanação, 

onde o objetivo consiste em analisar os dados coletados construindo uma explanação sobre o 

caso, os melhores estudos são aqueles em que as narrativas refletem algumas proposições 

teoricamente significativas.  

Esse processo possui uma característica importante, na qual a explanação final 

representa o resultado de uma série de iterações. Dentre elas podemos destacar a criação de 

uma declaração teórica ou uma proposição inicial sobre comportamento político ou social. 

Além disso, comparar as descobertas de um caso inicial com a declaração ou a proposição. 

Revisar a declaração ou a proposição e comparar outros detalhes do caso com a revisão são 

outras iterações importantes. Revisar novamente a declaração ou a proposição, comparar a 

revisão com os fatos do segundo, terceiro ou dos demais casos e repetir esse processo tantas 

vezes quantas forem necessárias. 

Como foi informado o subcapítulo anterior, através de revisões da literatura e 

entrevistas informais com estudiosos da área, foi possível fazer um levantamento das áreas de 
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conhecimento que mais impactariam uma empresa de pequeno porte com caráter de 

prestadora de serviço, que possui um quadro reduzido de funcionários. Com essas 

informações e os dados levantados sobre as ferramentas utilizadas na empresa em questão, foi 

possível selecionar os procedimentos e adaptá-los para melhor atendimento da organização. 

3.5 LIMITAÇÃO DO MÉTODO       

   O estudo de caso apresenta algumas limitações. De acordo com Ventura (2007), a mais 

grave é a dificuldade de generalização dos resultados obtidos. O pesquisador precisa de muita 

atenção para não apresentar uma falsa certeza das suas conclusões e fiar-se demais em falsas 

evidências. 

Yin (2001, p.119) também recomenda que, 

O elaborador da explanação deve possuir uma perspicácia acurada. À medida que o 
processo iterativo se desenvolve, por exemplo, o pesquisador pode acabar 
lentamente se desviando do tópico original de interesse. Referências constantes ao 
objetivo original da investigação e a possíveis explanações alternativas podem 
ajudar a diminuir esse problema.  

É importante ressaltar como limitação, a validação da pesquisa. Pois, após a proposta 

das ferramentas, ainda não foi realizado a implementação das mesmas, bem como o 

acompanhamento para análise de êxito dos recursos propostos, que deve ser realizado na 

sequência, a fim de cumprir as etapas da análise de dados por explanação, que é necessário ser 

interativa: comparar, revisar e propor, assim sucessivamente. 
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4. ESTUDO DE CASO 

4.1 LEVANTAMENTO DE DADOS 

4.1.1 Levantamento de dados da empresa 

Após o contato do cliente, é realizada uma proposta contendo uma solução viável de 

acordo com as informações levantas. Caso o orçamento ou a solução não sejam aprovados, é 

necessário que seja negociado uma nova solução ou orçamento. Em seguida em caso de 

anuência do cliente, se assina o contrato. Em caso de rejeição, mesmo após a negociação, se 

encerra a proposta. A Figura 8 demonstra o fluxo do pré-projeto, para um melhor 

entendimento.  

 

Figura 8 - Diagrama de fluxo pré-projeto. 

Fonte: o autor, 2017. 

Para formulação da proposta é utilizado uma ferramenta, a qual foi desenvolvida pelo 

diretor técnico/comercial, onde é possível fazer todo levantamento de recursos necessários, 

elaborar o orçamento da lista de material e realizar uma análise de risco. Os dados gerados 

pelo preenchimento dessa planilha são usados para o desenvolvimento da proposta, 

formalizados em um documento Word. A Figura 9 mostra parte da ferramenta utilizada, para 

visualização completa da ferramenta, consultar o Anexo A. 
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Figura 9 - Ferramenta para elaboração de proposta. 

Fonte: o autor, 2017. 

  Com o contrato assinado, se elabora o documento de abertura de projeto.  

Posteriormente é efetuada a alocação dos recursos e a divisão dos objetivos (Figura 10). 

 

Figura 10 - Diagrama de fluxo do planejamento. 

Fonte: o autor, 2017. 

A mesma ferramenta utilizada para formulação da proposta é empregada para a 

elaboração do documento de abertura do projeto e alocação de recursos. A divisão de tarefas 

são realizadas na reunião de kick-off e formalizadas através da ata. O cronograma também é 

desenvolvido nessa etapa. 
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Na próxima fase começa a ser desenvolvido o projeto (Figura 11), se as informações não 

forem suficientes, é feito contato com o especialista ou o cliente, para um levantamento de 

mais dados. Com os objetivos concluídos, analisa-se se os requisitos do cliente foram 

atendidos. Se for necessária correção, os pedidos de mudanças são repassados para a equipe, 

caso contrário é realizado o encerramento oficial com a entrega ao cliente. 

 

Figura 11 - Diagrama de fluxo de execução, controle e encerramento. 

Fonte: o autor, 2017. 

Durante o desenvolvimento do projeto, utiliza-se do Microsoft Project® para gerir o 

cronograma. A gestão de custo é realizada através da lista de compra/venda de materiais e de 

um relatório de atividades e de horas trabalhadas, como na Figura 12 abaixo. 
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Figura 12 - Relatório de atividades, controle de custo e tempo. 

Fonte: o autor, 2017. 

No relatório de atividades é possível saber a quantidade de horas já gastas e quantas 

ainda restam naquela etapa planejada, bem como no projeto inteiro. Ao final do projeto, um 

documento formal deve ser assinado com o aceite do cliente, para que seja encerrado. Ao 

término do projeto, as documentações são arquivadas pelo gestor, conforme o modelo abaixo 

(Figura 13 e Figura 14). 

 

Figura 13- Estrutura do servidor. 

Fonte: o autor, 2017. 
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Figura 14 - Estrutura interna da pasta. 

Fonte: o autor, 2017. 

Em entrevistas informais com o diretor da empresa foi possível levantar alguns pontos 

que impactavam o andamento do projeto. 

 As informações para o desenvolvimento do projeto saem diretamente do 

termo de abertura, não tem um processo definido que determine o escopo e 

que divida as etapas do projeto, para um melhor controle. 

 Os riscos são identificados apenas durante o orçamento, não existe um 

controle desses durante a execução. 

 Não é documentado, nem coletado a assinatura do cliente na entrega das 

etapas do projeto, apenas ao final do projeto. 

 Perda de informações e documentos do projeto, pela falta de um padrão 

para armazenamento durante a execução. 

 Não existe um protocolo para controle de mudanças durante o projeto. 

4.1.2 Levantamento de dados com especialistas 

Em entrevistas informais com especialistas, foram levantadas algumas ferramentas e 

necessidades, que auxiliariam em empresas conforme a organização em estudo, de modo a ter 

mais sucesso na gestão de projetos como: 
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 ter uma boa gestão do escopo, que se utiliza principalmente a estrutura 

analítica do projeto; 

 o gerenciamento do cronograma, deve possuir todos os pacotes de trabalho 

mencionados na EAP;  

 deve-se ter uma noção correta do andamento do projeto, vinculando o custo 

e o tempo, para que não falte ou ocorram desperdícios dos recursos; 

 um controle dos riscos durante todo o projeto; 

 um gerenciamento de controle de mudanças. 

Seguindo os princípios do Scrum, não é utilizado muito tempo nos demais itens devido 

o tamanho e da maturidade da empresa. 

4.2 ANÁLISE DE DADOS 

Analisando os dados levantados, juntamente com o referencial teórico, percebe-se a 

necessidade da formulação de algumas ferramentas e protocolos, para que a empresa amplie 

sua maturidade em gestão de projetos e tenha menos perdas nos projetos. 

É oportuno focar em algumas áreas como no gerenciamento de escopo, risco e 

integração. Assim será possível resolver os problemas identificados pelo diretor da empresa e 

respeitar as sugestões dos especialistas. 

No subcapítulo seguinte são apresentadas as ferramentas propostas como soluções para 

as necessidades identificadas. 

4.3 PROPOSTAS DE NOVAS FERRAMENTAS E PROTOCOLOS 

A abertura do projeto continuará sendo baseada na ferramenta apresentada no tópico 

anterior. As mudanças estão presentes na próxima etapa (Figura 15), onde as pastas de 

armazenamento dos arquivos referentes ao arquivo serão abertas em um servidor, logo no 

início do projeto. Como próximo passo será realizada a reunião de kick-off do projeto.  
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Figura 15 - Novo fluxograma de inicio e planejamento do projeto. 

Fonte: o autor, 2017. 

Durante a reunião de kick off (Figura 16), será realizado o levantamento dos requisitos 

do projeto. Também é necessário listar os risco e realizar uma análise dos seus impactos. Com 

essas informações, deve ser criado a EAP. Dessa saíra todas as atividades que a equipe deverá 

fazer para concluir com sucesso o projeto. Porém, nesse primeiro momento, apenas as 

atividades necessárias para os dois primeiros sprints devem ser detalhados minunciosamente. 

Os demais devem ser divididos apenas até poder se ter noção dos marcos do projeto e poder 

levantar uma meta para o custo e para o prazo. O próximo passo será dividir as tarefas do 

primeiro sprint. 

 

Figura 16 - Fluxograma das reuniões de Kick off 

Fonte: o autor, 2017. 
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Os requisitos levantados devem ser listados na ferramenta mostrada na Figura 17 

abaixo. Todos os campos devem ser preenchidos. É importante lembrar que os requisitos 

devem ser possíveis de ser validados, não podendo ser ambíguos. 

 

Figura 17 - Matrix de rastreabilidade de requisitos. 

Fonte: o autor, 2017. 

  Para a análise dos riscos, preencher a tabela mostrada na Figura 18 abaixo. Nessa 

primeira parte da tabela devem ser listados os riscos juntamente com seus efeitos. Então 

realizar a análise qualitativa, utilizando o valor esperado como base para priorização das 

tratativas dos riscos.  

 
Figura 18 - Ferramenta de análise de risco. 

Fonte: o autor, 2017.  

Essa ferramenta (Figura 19) se encontrará juntamente com a tabela anterior, pois ela 

também ajudará com a priorização dos riscos. Pois riscos que afetarem vários outros riscos 

são interessante de serem respondidos, pois impactam várias áreas do projeto. 
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Figura 19 - Matrix de interdependência de riscos. 

Fonte: o autor, 2017. 

Com os riscos priorizados, deve se pensar na estratégia de resposta (Figura 20). Como 

exemplos, têm a escolha de transferir o risco, o qual zerará nosso impacto, ou então planejar 

uma ação de contingência para caso ocorra o risco. O restante da ferramenta pode ser 

visualizado no Apêndice A, o qual também tratará as oportunidades da mesma maneira. 

 

Figura 20 - Ferramenta de respostas ao risco. 

Fonte: o autor, 2017. 

Com essas informações levantadas já é possível desenvolver a EAP. É interessante que 

as atividades possuam pequenas entregas possíveis de serem realizadas durante a duração de 

um sprint, pois isso facilita o gerenciamento da tarefa. As entregas já identificadas devem ser 

listadas na ferramenta seguinte (Figura 21), com as devidas informações anexadas às 

atividades. Por exemplo, a descrição detalhada da entrega, quem é o responsável, quando deve 

ser finalizado e informações adicionais. A planilha nos ajuda controlar o status das atividades. 
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Figura 21 - Action List. 

Fonte: o autor, 2017. 

Com a reunião finalizada é hora do desenvolvimento do projeto (Figura 22). Durante a 

duração do sprint deve ser realizado um follow up diário de como está os andamentos das 

entregas determinadas para aquela sprint. Esses follow up precisam levantar e responder pelo 

menos três perguntas: Todas as tarefas serão concluídas no prazo? Em caso negativo, o que 

está impedindo a realização da mesma no tempo estabelecido? Existe oportunidade para 

ajudar outros integrantes da equipe a terminarem sua atividade no prazo? 

 
Figura 22 - Fluxograma execução, controle e encerramento das entregas. 

Fonte: o autor, 2017. 
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As atividades finalizadas devem possuir um aceite formal da entrega pelo cliente ou 

responsável pelo projeto, como é feito no encerramento do projeto.  

O documento deve possuir a descrição da entrega, o pacote de trabalho relacionado, 

identificação na EAP, solicitações de mudanças aprovadas, documentos relacionados, bem 

como espaço para assinaturas e informações complementares. 

A próxima etapa é planejar a próxima sprint (Figura 23). Onde é realizado o 

detalhamento dos próximos pacotes de trabalhos na EAP, a revisão dos requisitos, como 

também dos riscos. Para então dividir as próximas tarefas aos membros da equipe. 

 

Figura 23 - Fluxograma reunião de planejamento da sprint. 

Fonte: o autor, 2017. 

  É necessário lembrar que qualquer solicitação de mudança deve ser analisada, para 

então ser aceita. As ferramentas mostradas na Figura 24 e Figura 25 ajudarão a ter controle 

das mudanças. 
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Figura 24 - Registro de solicitação de mudança. 

Fonte: o autor, 2017. 

Deve ser encaminhado para a análise da mudança um documento formal contendo as 

seguintes informações: quem é o solicitante, o número da mudança e a qual organização ou 

setor ele pertence. Também deve possuir uma descrição detalhada da mudança no escopo, seu 

motivo, bem como seus efeitos (atraso ou adiantamento do escopo, acréscimo ou redução no 

custo e de quanto). É importante citar riscos relacionados a não implementação da mudança, 

assim como, riscos relacionados com a implementação.  

Caso a mudança seja autorizada, deve-se preencher a seguinte ferramenta (Figura 25), 

para poder controlar as alterações do projeto. 

 

Figura 25 - Registro de mudança no escopo. 

Fonte: o autor, 2017. 

As ferramentas que a empresa já utilizava para controlar o tempo e o custo devem ser 

mantidas. 
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Ao serem completadas todas as atividades presentes na EAP e todos os requisitos do 

projeto forem cumpridos, pode ser feito a entrega formal ao cliente, como já era realizado 

anteriormente (Figura 26). 

 
Figura 26 - Fluxograma de encerramento do projeto. 

Fonte: o autor, 2017. 
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5. CONCLUSÕES 

No capítulo 1 são apresentados alguns objetivos específicos. Os quais foram 

alcançados com sucesso nesse presente trabalho. Com os dados levantados foi possível 

esclarecer um pouco, onde se encontrava as principais deficiências do gerenciamento de 

projeto praticadas pela organização. E com o apoio da revisão da literatura, foi possível 

realizar uma proposta de metodologia, que se encaixa com as necessidades da empresa. 

No capítulo 2 foi abordado algumas metodologias para o desenvolvimento do projeto. 

O guia PMBOK nos direciona à quais caminhos devem ser seguidos para se praticar um 

gerenciamento confiável. Como sua estrutura é um guia, nem todos os seus processos 

precisam ser seguidos, deixando então em aberto para a escolha dos que mais afetam sua 

necessidade. Metodologias como o Scrum e Methodware auxiliam a entender melhor como e 

onde aplicar as práticas proposta no PMBOK.   

As metodologias deixam claro que todo projeto deve ter bem definido seu início e fim. 

A falta desse planejamento pode culminar em projetos mal sucedidos, com prazos 

extrapolados e custos bem maiores do que o que foi orçado preliminarmente. O sucesso de um 

projeto está diretamente ligado à satisfação das necessidades dos clientes, mas isso não 

depende somente do gerente de projetos, mas de toda equipe e seu envolvimento. Ficou claro 

através da literatura abordada e do estudo realizado para aplicar procedimentos internos da 

equipe de projetos, que um dos pré-requisitos para esse sucesso é o planejamento, bem como 

a obediência criteriosa de todas as suas sequências, com seus respectivos prazos. Um projeto 

deve ter objetivos bem definidos, com mecanismos que permitam saber se estes estão sendo 

alcançados. 

A adoção de uma metodologia bem segmentada para a gestão de projetos, definida e 

implementada, não é, por si só, um elemento suficiente para atestar o sucesso organizacional, 

mas a maturidade, a motivação, o conhecimento, as habilidades e atitudes da equipe de 

projetos, também são fundamentais para o sucesso e a realização dos objetivos. 

Para desenvolver ferramentas confiáveis e eficientes para a empresa, deve se tomar o 

cuidado de seguir as metodologias apresentadas anteriormente, pois são métodos embasados 

por bibliografias confiáveis. Também é compreendido que não há uma única literatura que 

possa ser definida como a solução para todas as necessidades do projeto. 

No capítulo 3 é exposto a escolha da metodologia usada para o desenvolvimento do 

presente trabalho. Evidenciando o porquê da escolha da utilização de um estudo de caso para 
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resolução do problema apresentado no capítulo 1, bem como, foi possível entender que 

informações eram necessárias serem levantadas e qual deveria ser a melhor forma de ser 

analisada para proposição das novas ferramentas. 

Os dados levantados e analisados estão descritos no capítulo 4. Foram levantadas as 

ferramentas já utilizadas na empresa de estudo. Com a análise, foi possível encontrar alguns 

problemas que precisavam de atenção e encontrar uma provável solução nas literaturas 

estudadas no capítulo 2. Também é descrito nesse capítulo as novas ferramentas desenhadas e 

como devem ser utilizadas.  

Durante o estudo não foi possível aplicar a metodologia proposta em um projeto piloto. 

Resultando então na impossibilidade da validação de efetividade das ferramentas. Não 

podendo ver os reais efeitos dessa metodologia durante uma aplicação, muito menos se as 

metodologias para o embasamento das ferramentas são as mais apropriadas para a situação da 

empresa. 
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Como possível desdobramento do projeto realizado, seria aplicar as ferramentas em 

um projeto piloto e analisar seu desempenho, bem como se realmente as necessidades da 

empresa foram supridas. 

Além disso, os procedimentos são genéricos, nem todos se aplicam em qualquer 

projeto, devendo utilizar-se da melhoria contínua e do investimento em ações que facilitarão 

processos futuros. Pois como foi constatado na metodologia de estudo (capítulo 3), é 

importante revisar a declaração ou a proposição, comparar a revisão com os fatos do segundo, 

terceiro ou dos demais casos e repetir esse processo tantas vezes quantas forem necessárias, 

para um aprimoramento contínuo. 

Outro desdobramento seria a implementação de um banco de informações, contendo 

dados históricos, para consulta de projetos futuros, o que aumentaria a maturidade da 

empresa.  
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6. APÊNDICES 

APÊNDICE A 

É representada a ferramenta para gestão do risco nas Figuras 27 – 30. 

 

Figura 27 - Ferramenta de gerenciamento de risco, parte 1. 

Fonte: o autor, 2017. 

 

Figura 28 - Ferramenta de gerenciamento de risco, parte 2. 

Fonte: o autor, 2017. 
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Figura 29 - Ferramenta de gerenciamento de risco, parte 3. 

Fonte: o autor, 2017. 

 

Figura 30 - Ferramenta de gerenciamento de risco, parte 4. 

Fonte: o autor, 2017. 
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7. ANEXOS 

ANEXO A 

A ferramenta de prospecção de orçamento e serviço está representada nas Figuras 31 – 41. 

 

Figura 31 - Ferramenta de prospecção de orçamento e serviço, parte 1. 

Fonte: Manutek, 2017. 
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Figura 32 - Ferramenta de prospecção de orçamento e serviço, parte 2. 

Fonte: Manutek, 2017. 

 

 

Figura 33 - Ferramenta de prospecção de orçamento e serviço, parte 3. 

Fonte: Manutek, 2017. 
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Figura 34 - Ferramenta de prospecção de orçamento e serviço, parte 4. 

Fonte: Manutek, 2017. 

 

 

Figura 35 - Ferramenta de prospecção de orçamento e serviço, parte 5. 

Fonte: Manutek, 2017. 
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Figura 36 - Ferramenta de prospecção de orçamento e serviço, parte 6. 

Fonte: Manutek, 2017. 

 

 

Figura 37 - Ferramenta de prospecção de orçamento e serviço, parte 7. 

Fonte: Manutek, 2017. 

 



64 

 

 

Figura 38 - Ferramenta de prospecção de orçamento e serviço, parte 8. 

Fonte: Manutek, 2017. 

 

 

Figura 39 - Ferramenta de prospecção de orçamento e serviço, parte 9. 

Fonte: Manutek, 2017. 
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Figura 40 - Ferramenta de prospecção de orçamento e serviço, parte 10. 

Fonte: Manutek, 2017. 

 

 

Figura 41 - Ferramenta de prospecção de orçamento e serviço, parte 11. 

Fonte: Manutek, 2017. 

 

 


