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“Estratégia é a criação de compatibilidade entre 

as atividades da Empresa”. (Michael Porter) 



RESUMO 

 

 

 

 

A sistematização de processos de Engenharia e o Gerenciamento de Propostas (Bid 

Management) se desenvolveu muito ao longo da década de 2000, e várias 

abordagens sobre modelos de aplicação destas atividades existem atualmente. 

Entretanto, em função do caráter particular de gerenciamento de cada Empresa de 

Engenharia e como elas são estruturadas, fica sempre a dúvida de como e onde 

aplicar tais modelos e aproveitar os resultados vitoriosos de projetos passados. 

Neste contexto, a presente investigação acadêmica engloba a temática sobre a 

necessidade do Gerenciamento de Propostas, averigua a necessidade de existirem 

equipes dedicadas somente a ela, e propõe quais modelos de estruturação 

organizacional dessas equipes são mais adequados a maximização da conquista de 

projetos. 

 

Palavras-chave: Proposta. Gerenciamento de Proposta. Sistematização de 

Engenharia. Estrutura Organizacional. Gerenciamento de Projeto.  

 
 
 
 



ABSTRACT  

 

 

 

 

The systemization of Engineering processes and the Bid Management evolved 

during the 2000’s decade and several approaches regarding utilization models of 

those activities actually exist. However, due to the particularities of each Engineering 

Company and how they are organized, there will always be the doubt of how and 

where to use those models and take advantage of successful outcomes of past 

projects. In this context, the present academic investigation covers the thematic 

regarding the necessity of the Bid Management, investigates the necessity of having 

dedicated teams only to it and proposes which models of organizational structures 

are adequate for the maximization of projects acquisition. 

 

Keywords: Proposal. Bid Management. Systems Engineering. Organizational 

Structure. Project Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 OBJETO DO ESTUDO  

 

 

A temática que engloba este estudo é a gerência de propostas para projetos 

de Engenharia. Dispõe de uma área que, ainda que não seja novidade, ganhou 

destaque nos anos 1990, como disciplina que agrupa e sistematiza conhecimentos 

aplicáveis ao empreendimento como forma de garantia de seu sucesso. 

O grande interesse pela matéria ganhou impulso a partir da metodologia 

criada pelo Project Management Institute (PMI), definida no Guia Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK). 

Dentre as áreas de conhecimento fixadas pelo Guia, desde a sua quarta 

edição, está a gerência de recursos humanos, que prescreve os processos 

necessários para assegurar melhor desempenho das pessoas envolvidas no projeto, 

e é possível afirmar que a inclusão desta matéria, no âmbito da gerência de projetos, 

correspondeu à importância crescente dos recursos humanos nos estudos e 

pesquisas em administração como fator de vantagem competitiva. 

Na sociedade da informação e do conhecimento, conforme enfatiza Masi 

(2000), as pessoas assumem lugar central nas organizações e passam a ser vistas 

como um ativo de grande valor. Segundo Beni, Lucheti e Poerner (2002), as 

pessoas são o único elemento com potencial de valor para as empresas. 

A disciplina de Gerenciamento de Propostas (Bid Management) tem 

importância nas Empresas de Engenharia devido ao papel que possui, sendo ele o 

de conquistar projetos e, por consequência, obter receita (WHITLEY, 2006). 

Para ajudar o Gerenciamento de Propostas, dentro da literatura existente 

sobre a Sistematização dos processos de Engenharia (Systems Engineering), pode-

se contar com modelos de custeio e análises de valor, dentre os mais variados 

fluxos de informação e processos. 

As duas disciplinas descritas acima atuam dentro do Gerenciamento de 

Projetos e este, muito vasto, contém várias nuances relativas à forma como é 

aplicado nas diferentes Empresas de Engenharia, que executam seus projetos com 

diferentes modelos organizacionais. 
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Tendo em vista a sistematização de processos de Engenharia, o 

Gerenciamento de Propostas se desenvolveu muito ao longo da década de 2000, e 

vários modelos existem atualmente. Entretanto, em função do caráter particular de 

gerenciamento de cada Empresa e como elas são estruturadas, fica sempre a 

dúvida de como e onde aplicar tais modelos e aproveitar os resultados vitoriosos de 

projetos passados. 

Sendo assim, a explicação detalhada dos modelos de Gerenciamento de 

Propostas, seus fluxos de trabalho e os seus sistemas de processos de Engenharia, 

bem como o detalhamento dos diferentes tipos de estruturações das Empresas, tais 

quais as Matriciais e Projetizadas, são assuntos de grande potencialidade de 

investigação acadêmica. 

Com o cruzamento das informações descritas acima, algumas conclusões 

podem ser alcançadas, tais como: a sugestão de uso de metodologias de 

Gerenciamento de Propostas para Estruturas Organizacionais específicas, novas 

formas de sistematização de processos de Engenharia,  propostas para novas 

pesquisas etc.  

 

 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA  

 

 

No contexto acima descrito se apresenta o problema do presente estudo, ou 

seja: Qual a necessidade de existirem equipes dedicadas somente ao 

Gerenciamento de Propostas em Empresas de Engenharia e como devem ser 

estruturadas? 

 

 

1.3 QUESTÕES DE RELEVÂNCIA  

 

 

O Gerenciamento de Propostas, atividade de grande importância numa 

empresa, maximiza o direcionamento na execução de projetos viáveis e diminui 

custos, evitando gastos na execução de projetos de pouco aproveitamento. Neste 

sentido, a demonstração técnica dos resultados da análise feita no presente estudo 
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servirá de ponto balizador do limite do que deve ou não ser sistematizado dentro das 

diferentes estruturas organizacionais, no que tange ao Gerenciamento de Propostas. 

Em função dos inúmeros modos possíveis de estruturações organizacionais 

bem sucedidas de uma Empresa de Engenharia, a pesquisa pretende fazer um 

extrato do momento em que a Engenharia do Brasil vive atualmente, mostrando a 

importância dada ao Gerenciamento de Propostas e à sua respectiva 

Sistematização. 

 

 

1.4 ESTRUTURAÇÃO DA PESQUISA  

 

 

Esta pesquisa envolve vários tópicos do Gerenciamento de Projetos. Serão 

abordadas, entretanto, as informações existentes sobre as disciplinas de 

Gerenciamento de Propostas, Tipos de Estruturações Organizacionais e 

Sistematização de Processos de Engenharia. 

É interessante destacar também, que o presente estudo apresenta-se dividido 

em duas partes específicas.  

A primeira parte trata da estrutura teórica da pesquisa, ou seja, o referencial 

teórico propriamente dito. Para compô-lo, fez-se um apanhado geral em literatura 

específica sobre os assuntos ligados ao tema, tais como: livros, periódicos 

especializados e textos científicos (teses, dissertações e artigos). Para Lakatos e 

Marconi (2003), tal incursão literária metodologicamente denomina-se como 

pesquisa bibliográfica.  

A segunda parte do estudo aborda a estrutura empírica do mesmo, ou seja, a 

pesquisa de campo relativa ao tema. Apresenta-se, nesse momento, a metodologia 

de estudo exploratório para averiguação da eficiência na adoção de equipes 

dedicadas somente ao Gerenciamento de Propostas em Empresas de Engenharia, 

conforme diretrizes de Lakatos e Marconi (2003). Ressalta-se que a pesquisa de 

campo se enquadra em ordem ética, sem oferecer qualquer dano à sociedade, 

conforme resolução n.° 196, de 1996, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério 

da Saúde (CNS), que estabelece normas para pesquisas que envolvem seres 

humanos (CNS, 1996). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 DEFINIÇÕES  

 

 

Projeto é uma ferramenta essencial para qualquer atividade de modificação e 

origem de produtos e serviços. Ele pode envolver desde uma única pessoa a 

milhares de pessoas organizadas em times e ter a duração de alguns dias ou vários 

anos (DINSMORE; CAVALIERI, 2003). 

Cada projeto é um empreendimento único, visto que todos possuem início e 

fim determinados, empregando recursos restritos. O projeto é dirigido por 

profissionais, tendo como foco atingir metas e objetivos pré-definidos, situados 

dentro dos parâmetros: prazo, custo e qualidade (PMI, 2008). 

Projeto é uma expressão contemporânea, que está no cotidiano das pessoas, 

com sentidos dos mais variados. De acordo com o dicionário, em sentido lato, 

significa o anseio ou finalidade de praticar ou cumprir alguma coisa no futuro; denota 

um plano. Também pode exprimir a descrição escrita e minuciosa de um 

empreendimento a ser concretizado. Distinta definição seria a de projeto como o 

esboço temporário de um texto ou um desenho de trabalho a ser realizado 

(FERREIRA, 2004). 

Entretanto, em significado exclusivo, se entende por projeto um empenho 

transitório empreendido para instituir um produto, serviço ou resultado exclusivo. 

Adotando a definição adotada pelo PMI, existem dois aspectos importantes que 

merecem destaque: ‘projeto é sempre temporário’ e ‘exclusivo’ (D'ÁVILA, 2007; PMI, 

2008). 

Consequentemente, trata-se o projeto continuamente como temporário. Isto 

não significa, obrigatoriamente, que tenha uma duração pequena, mas que o projeto 

deve ter decididos seu início e término. Essa é a particularidade que diferencia o 

projeto dos trabalhos funcionais de caráter contínuo: projeto necessita ser encarado 

como um empreendimento único de certa forma – seja no projeto do cliente, no 

produto que causa, na localização, nos indivíduos envolvidos, ou até mesmo em 

outra causa. Nesta circunstância, as atividades corriqueiras de uma empresa não 

podem ser consideradas projetos. A produção de peças, operação da empresa, não 
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é um projeto desta. Contudo, a criação de uma máquina por encomenda já poderia 

ser vista como um projeto (D'ÁVILA, 2007; PMI, 2008). 

Segundo o PMI (2008), o projeto sempre tem caráter de exclusividade, por 

destacar a particularidade da natureza de cada projeto, mesmo que existam 

informações repetitivas ou similares em qualquer entrega do projeto, o efeito de 

cada um deles é alcançado através de um ajuste exclusivo de objetivos, 

circunstâncias, condições, contextos, fornecedores, entre outras coisas. O projeto 

deve ainda ser entendido como alguma coisa com um foco claro (fim) bem decidido 

e que, quando alcançado, assinala o término do projeto. Conclui-se que a 

elaboração de novo negócio possa não ser considerada um projeto. 

Esclarece ainda D’Ávila (2007), o Gerenciamento de Projetos consiste no bom 

emprego de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas apropriadas às 

atividades do projeto, com o fim de cumprir seus requisitos, tal como ilustrado na 

Figura 01 abaixo. 

 

 

    
                                Figura 01 - Gerenciamento de Projetos 
                                Fonte: D’Ávila (2007)  

 

O Gerenciamento de Projetos (GP) é um campo que pode ser tratado 

teoricamente, como área de conhecimento, de maneira autônoma da área de ação. 

O GP ganhou respaldo em vários estudos, pois é reconhecido como ciência, 

sobretudo, a partir dos anos de 1970 e passando, na atualidade, por uma fase de 

divulgação e crescimento de seu uso em todo o mundo  (PRADO, ARCHIBALD, 

2007; PRADO, 2004). 
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O PMI foi o responsável, nos últimos anos, por reunir os métodos de GP 

utilizados atualmente por todo o mundo, os quais podem ser aplicados em projetos 

de tamanhos e áreas distintos, sendo apresentados no Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK®). 

Ultimamente, a definição de projetos é muito mais extensa. Segundo o PMI 

(2008, s/p.), projeto é: “um esforço temporário para produzir um produto, serviço ou 

resultado único”. Pode-se ainda dizer que projeto é, então, hoje, a reunião de 

esforços aplicados de forma integrada na busca de um objetivo bem definido. 

Para ser executado, um projeto necessita de gerenciamento. De acordo com 

Koontz e O’Donnel (1980), gerenciar versa sobre o fato de cumprir atividades e 

tarefas que têm como intento controlar e planejar trabalhos de outras pessoas para 

alcançar objetivos que não podem ser atingidos se os indivíduos atuassem com 

autonomia, sem o esforço sincronizado dos subordinados. 

De acordo com o PMI, a gestão de projetos é o emprego de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas para projeção de atividades que têm por escopo 

alcançar as exigências necessárias do projeto. Com o objetivo de facilitar a gerência 

do projeto, deve ele ser desmembrado em etapas que compõem seu ciclo de vida 

(DINSMORE; CAVALIERI, 2003).  

O ciclo do projeto serve para determinar o início e fim deste e determina qual 

a atividade (trabalho) deve ser concretizada em cada etapa (ou fase) e quem deve 

estar trabalhando. Ele apresenta o conjunto de procedimentos, que deve ser 

adotado para que o projeto seja bem gerenciado. (DINSMORE, CAVALIERI, 2003; 

PMI, 2008). 

A gerência de projetos cria um comedimento entre os processos de escopo, 

tempo, custo, qualidade e um relacionamento saudável com o cliente. O êxito na 

gerência de um projeto está conexo ao alcance de tais objetivos: apresentação no 

prazo determinado; dentro do custo estimado, com desempenho apropriado; 

concordância do cliente; atendimento de forma controlada às mudanças de escopo; 

e respeito à cultura da organização. (PMI, 2008). 

Maximiano e Rabechini Junior (2002) apontam que a atenção despertada pela 

gestão de projeto aumenta significativamente e que esta área tem evidenciado 

eficácia em aprimorar a atuação de muitos tipos de empresas, tanto nos processos 

internos quanto para expandir e sustentar vantagens competitivas no mercado.  
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A prova da crescente importância dessa temática seria, na visão dos autores, 

o crescimento do Project Management Institute (PMI - Instituto de Gestão de 

Projetos), em mais de 100 países em 2002, somando, até o início deste ano, 

aproximadamente 100 mil sócios.1 

Afirma Dutra (2002, p. 41), que um modelo de gestão é uma forma que facilita 

visualizar a realidade em sua totalidade e complexidade, pois esclarece o invisível, 

isto é, “as relações ou situações subjacentes à nossa compreensão, das quais 

temos notícias apenas por seus efeitos”. 

Com toda certeza, com o advento da administração científica (proposta 

originalmente por Frederick Taylor, no final do século XIX), criaram-se, no transcurso 

do tempo, múltiplos exemplos de gestão empresarial, que buscaram conjugar 

produção, estruturas e processos organizacionais aos princípios econômicos e aos 

progressos tecnológicos de cada momento da História.  

Para Masi (2000), a trajetória do capitalismo foi acompanhada pela conjuntura 

das grandes melhorias tecnológicas da informação e comunicação, sendo que a 

globalização abreviou o espaço temporal, eliminando barreiras. Conforme Malvezzi 

(2000), pela globalização, o espaço suporta dúplice alteração: (a) enquanto 

distância, pelo poder das inovações eletrônicas de consentir que episódios distantes 

atuem ao mesmo tempo, como se encontrassem fisicamente próximos; e (b) 

enquanto lugar, pela probabilidade de se modificar distintos aspectos da realidade 

em informação. 

Zachert (2003) enfatiza quatro mostras da globalização no âmbito econômico: 

(a) a energização do comércio mundial, principalmente na condição dos negócios 

financeiros internacionais; (b) o amplo número de companhias transnacionais com 

estratégias de produção e gestão, atravessando as fronteiras de seu país de 

procedência; (c) o acréscimo da produção no exterior; e (d) o crescimento de uma 

forte disputa em nível nacional e internacional. 

Para as empresas, essa ação denotou pressões externas e internas, 

instigadas por um panorama de volubilidade e de um ambiente totalmente 

concorrencial, sendo a gestão afetada de maneira radical.   

O novo panorama forçou a mudanças que não se restringem às estruturas, 

produtos ou mercados dos empreendimentos, mas se estendem para outros 

                                                 
1 Hoje, segundo informações do próprio PMI, o Instituto está presente em 185 países e conta com 
mais de 500 mil sócios. (PMI, 2010) 
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aspectos. Em meio a eles, aqueles que se referem aos recursos humanos, vistos 

desde então como fonte de vantagem competitiva por um número cada vez maior de 

organizações (DESSLER, 2004). Em decorrência disto, houve uma crescente 

valorização do componente humano nas empresas nos últimos anos (MASI, 2000). 

De acordo com Sveiby (2003, p. 32): 

 

[...] as pessoas são os únicos verdadeiros agentes das empresas. Na visão 
deste autor, a importância das pessoas cresce cada vez mais porque os 
ativos e estruturas tangíveis e intangíveis das organizações são resultados 
das ações humanas. Todos dependem das pessoas, em última instância, 
para continuar a existir; as máquinas apenas complementam a capacidade 
do ser humano. Nessa dimensão, é preciso focar de maneira diferenciada o 
capital humano, pois as pessoas deixaram de ser geradores de custos ou 

recursos para se tornarem geradoras de receitas. 

 

Assegura Jac Fitz-enz (apud NASCIMENTO, 2004) que, desde a década de 

1990, há um movimento de retorno à valorização do capital humano como um dos 

fatores de excelência e qualidade organizacional, e que os colaboradores fazem o 

diferencial das empresas perante seus concorrentes. Nas suas palavras: 

 

Na era da informação ou do conhecimento, o mais poderoso e diferencial 
ativo de cada instituição é o seu pessoal. Isto não é um chavão. Dinheiro, 
instalações, máquinas e materiais – incluindo banco de dados – são todos 
inertes. Grandes retornos sobre seus investimentos são totalmente 
dependentes das ações humanas. Quando a eficiência dos processos de 
transformação reside primariamente no fluxo de informações, o capital 
humano é a força motriz  (JAC FITZ-ENZ apud NASCIMENTO, 2004, p. 40). 

 

Segundo Valeriano (2001), gerenciamento de projeto é uma disciplina que 

vem sendo utilizada já há algum tempo por pessoas de áreas diversas de saber e 

especificação, em vários países, ambientes e praticamente em todos os tipos de 

organizações.  

A disciplina se desenvolveu de maneira significativa pela ampla extensão do 

aproveitamento de seus recursos nas diferentes esferas, devido ao elevado 

potencial que fornece para alcançar saída de problemas intricados em empresas e 

ambientes dinâmicos, com o emprego de equipes multidisciplinares. 

Corroboraram Bouer e Carvalho (2005, p. 348) que, em função dos projetos 

terem-se transformado no fundamental empreendimento de mudança e 

desenvolvimento na geração de vantagem competitiva das organizações, a 

disciplina gerenciamento de projetos vem tendo evidência dentro dos modelos de 
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administração e gestão organizacional e tem se transformado “[...] num fator 

relevante para prover velocidade, robustez, consistência e excelência operacional na 

consecução de projetos”.  

Vargas (2005, p. 12) define o gerenciamento de projetos como um conjunto 

de ferramentas de gerência, que facilita à empresa desenvolver um conjunto de 

habilidades, compreendendo conhecimento e capacidades individuais, destinado ao 

controle do empreendimento. E ressalta a importância desse processo, ponderando 

que um gerenciamento rigoroso: 

 

[...] proporciona um foco para que a comunicação, a coordenação e o 
controle se tornem eficientes, um plano para atingir o sucesso, com ênfase 
em tempo e custo. O gerenciamento de projetos também proporciona a 
estrutura para métodos, processos, monitoração e controle de mudanças. 
Os benefícios que uma organização pode obter com o uso do 
gerenciamento de projetos são: aumento da confiança e da segurança do 
empreendedor; melhor controle dos projetos; melhor administração das 
mudanças; maior número de projetos bem-sucedidos devido à melhora no 
desempenho; melhorias na monitoração e no controle; melhor comunicação 
entre os participantes; projeção mais precisa dos recursos necessários; 
mecanismos para avaliação do desempenho. 

 
 

Entretanto, observam Maximiano e Rabechini Junior (2002) que a gerência 

acertada de um projeto constitui mais do que eficiência ou eficácia.  

De acordo com aqueles autores, é necessário programa estratégico e visão 

de conjunto para que os trabalhos sejam integrados em um sistema apontado à 

consumação de objetivos. Desta forma, a simples aplicação de um guia, ou um 

programa de treinamento, pode conceber uma possibilidade perdida para quem 

almejar alcançar benefícios da boa gestão de projetos. 

Hyväri (2006) pondera que a utilização de práticas de gerenciamento de 

projetos não garante por si só que serão bem-sucedidos. Assevera a autora que, de 

maneira surpreendente, ainda não está claro, na literatura sobre o tema e nas 

pesquisas em gerenciamento de projetos, que vêm sendo realizadas desde a 

década de 1960, o que pode garantir o sucesso de um projeto ou o fracasso dentre 

um conjunto de elementos decisivos ou condicionantes de resultados nas variáveis 

organizacionais que os determinam.  

A despeito de o gerenciamento de projetos ser considerado como 

imprescindível pela literatura, e mesmo considerando-se que o gerenciamento pode 

não ser satisfatório para afiançar o sucesso do empreendimento, ele se implantaria 
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em um ambiente mais amplo do que o projeto propriamente dito, conforme 

observam Soares et al. (2002). 

Considera-se, por isso, que o gerenciamento de projeto é uma atividade 

intricada, pois constitui adotar decisões e praticar ações de programa, organização, 

execução e controle que possibilitem o desenvolvimento de seu ciclo de vida. 

(MAXIMIANO, 2006). 

E, inserido nestas ações, é notadamente importante o exame consciente na 

fase de organização do projeto, que envolve a montagem da equipe, a definição dos 

papéis de cada um de seus integrantes e a atribuição de tarefas e 

responsabilidades.  

 

 

2.2 TIPOS DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

 

 

Atualmente, todas as empresas são movidas por projetos em diferentes 

ciências. Suas aplicações, produtos e serviços são realizados e podem ser 

fartamente comprovados pelo avanço de número de organizações que estão 

utilizando a metodologia de gerenciamento de projetos (KERZNER, 2001; SCHEIN, 

1975).  

Neste contexto, a seleção acertada da estrutura organizacional de 

determinado projeto, por uma organização, é fator decisivo no que tange ao sucesso 

do mesmo por ela conduzido. As estruturas organizacionais têm a faculdade de se 

apresentar de maneiras diferentes, a saber:  

 

i) Funcionais.  

ii) Projetizadas.  

iii) Matriciais - fraca, equilibrada, forte e composta. (SLACK et al., 1996; 

PMBOK, 2001). 

 

A escolha de uma destas estruturas tem impacto na autoridade e na 

hierarquia de comando dos projetos (VERZUH, 2000). 



 

 

25 

De acordo com a definição de Kerzner (2001), a organização ou estrutura 

organizacional trata-se de uma aliança de pessoas que necessitam ordenar suas 

atividades de forma que possibilitem satisfazer aos alvos da empresa.  

Ainda segundo o autor, as modificações atuais, que ocorrem no mundo 

moderno, tais como o alto índice de competitividade, progressos tecnológicos e a 

cobrança de controle de recursos, tiveram como consequência uma mudança na 

admissão e incremento de estruturas organizacionais.  

Paralelamente, Morgan (1996) apresenta a conceituação de organizações ou 

estrutura organizacional como princípios abertos, ou seja, submetidas às influências 

do meio onde estão implantadas. Diante disto, nasceu a obrigação de as empresas 

terem uma organização mais enérgica, mais maleável, que tenha a possibilidade de 

responder ligeiramente às transformações ocorridas.              

As estruturas matriciais e projetizadas, segundo Patah (2004), apareceram 

alternativamente à rigorosa composição organizacional funcional. A estrutura 

matricial é uma combinação da estrutura funcional e projetizada. 

Seguindo as lições de Meredith e Mantel Jr (1995), a estrutura projetizada, 

mais recente que a estrutura funcional, apresenta um ligeiro desenvolvimento nos 

últimos anos. O autor alega que inúmeros são os motivos para a grande propagação 

desta forma de estrutura organizacional, agregando-as em quatro temas principais. 

Inicialmente, a rapidez de réplica e a direção do mercado, que se transformaram 

numa reivindicação na conquista do sucesso na gestão empresarial contemporânea. 

Em seguida, a evolução de novos produtos, processos ou serviços, que 

regularmente demandam subsídios das mais distintas áreas de conhecimento. Em 

quarto lugar, está o crescente desenvolvimento tecnológico em efetivamente todas 

as áreas das empresas, possibilitando a desestabilização da estrutura das mesmas.  

Kerzner (2001) esclarece que inexiste uma modalidade ideal de estrutura 

organizacional para cada empresa, pois deve haver estruturas específicas e 

adequadas aos objetivos de cada uma delas. Dessa forma, o projeto deve ser 

dividido em segmentos e estes alocados a grupos funcionais relevantes, dentro de 

áreas funcionais maiores. 
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2.2.1 Estrutura funcional 

 

 

Nesta forma de estrutura organizacional, são reunidos os profissionais em 

cargos ou processos de trabalho semelhantes, com a autoridade desempenhada, 

sobretudo pelos gerentes funcionais. Ressalta Daft (1999), que são proveitosos em 

locais com estabilidade e com incerteza mínima, com atividades comuns e com 

pequena interdependência. Com a rápida evolução e consequentes alterações 

ambientais, passaram estas a ser arguidas especialmente quanto ao problema em 

se contrapor de maneira célere a mudanças. Os projetos na estrutura funcional são 

elaborados e desenvolvidos dentro de um dos departamentos técnicos da empresa. 

A estrutura funcional assenta o projeto a ser efetuado, inserido em um dos 

departamentos técnicos da empresa. Com isso, o responsável pelo projeto passa a 

ser o gerente funcional desse departamento. (Figura 02) 
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              Figura 02 - Estrutura funcional 

              Fonte: Adaptada de Kerzner (2001) 
 

Kerzner (2001) aponta as vantagens desta forma de gerenciamento de 

projetos, sendo: o concentrado controle de fundos e custo; e ampla flexibilidade e 

disponibilidade na utilização de recursos humanos imprescindíveis ao projeto. Os 

funcionários participantes da equipe do projeto são lotados no próprio departamento, 
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reportando-se, com isso, a somente uma pessoa, o gerente funcional do 

departamento, responsável pelo funcionamento do projeto. 

Em contrapartida, há um problema de quem se responsabiliza pelo resultado 

do projeto, pois a despeito do gerente funcional ser o responsável pelo mesmo, não 

é este seu exclusivo papel, o que dificulta assim o acompanhamento de todas as 

obrigações do projeto. Não é transmitido a qualquer funcionário o encargo pelo 

projeto. Outro ponto, avaliado como uma inconveniência, é que os departamentos 

onde os projetos são estruturados não mantêm o objetivo no cliente, oferecendo 

primazia às decisões técnicas. Em consequência, há uma impossibilidade em 

atender, de maneira rápida, aos anseios do cliente. Em último lugar, não obstante as 

vias de comunicação serem verticais e constituídas, há uma dificuldade de relação 

de atividades em meio a diferentes áreas funcionais, uma vez que os gerentes 

funcionais têm a tendência de ter dificuldade em exonerar-se de seus recursos, 

necessitando intervenção dos níveis hierárquicos superiores. 

Kerzner (2001) observa, a despeito das desvantagens deparadas, que, para a 

estrutura funcional ter sucesso, as áreas funcionais precisam se conscientizar em 

municiar os recursos indispensáveis para o implemento das atividades e, ainda, 

devem adotar pessoas capacitadas como gerente de projeto, as quais tenham 

domínio e responsabilidade, para que não ocorram conflitos com os gerentes 

funcionais das áreas dos recursos requeridos. 

 

 

2.2.2 A estrutura projetizada 

 

 

Há 50 anos, as organizações sobreviviam com poucas linhas de produção. 

Diante disto, a estrutura funcional tornou-se insuficiente ás demandas de controle 

dos projetos. Entretanto, com a evolução tecnológica, entre outros avanços, as 

empresas se depararam com algo novo, que, para sua própria sobrevivência, 

dependia de uma variação de seus produtos. Ou seja, necessitaram confeccionar 

produtos diversos e adotar grande integração de tecnologias, usando, para tanto, 

projetos.   

De acordo com Patah (2004), as empresas, tendo em vista as frequentes 

cobranças do mercado consumista por produtos atuais, perceberam que a 
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multiplicidade de produtos de sua linha era primordial para sua permanência no 

mercado. Esta variação tem como fato inicial a conexão de tecnologias diferentes e 

um acelerado ciclo de desenvolvimento de produtos da sua criação até a entrada no 

mercado. Neste panorama, passa a existir premência de uma estrutura mais rápida, 

permitindo relação maior entre tecnologias e áreas. Seria esta a estrutura 

projetizada. 

Kerzner (2001) ressalta que o grande destaque da estrutura projetizada é que 

somente uma pessoa, o gerente de projetos, detém o domínio completo sobre todo o 

projeto. Ainda os membros do time do projeto possuem uma forte identidade própria 

e, com isso, tendem a desenvolver alto nível de comprometimento com o projeto. 

Ainda outra vantagem dessa estrutura é que ela tem uma composição mais 

simples e maleável - se comparada à estrutura funcional, facultando a possibilidade 

de ser implantada mais ligeiramente. Como a estrutura projetizada é feita para um 

determinado projeto, existem, em menor quantidade, conflitos entre as áreas, 

tolerando que a alta gerência executiva tenha mais tempo para adoção de decisões.  

Ressalta-se que o número de confusão entre as áreas é em menor escala, 

quando comparado às ocorrências na estrutura funcional. Todavia, segundo Kerzner 

(2001), há um reduzido intercâmbio de dados entre as áreas na estrutura 

projetizada, desprezando, com isso, chances de maior troca técnica. Desvantagem 

que ocorre, por exemplo, quando um técnico, pessoa com saberes específicos, 

normalmente é alocado num projeto quando disponível e não quando é preciso, 

sendo, com isso, retido no mesmo por um tempo maior que o necessário. 

A desvantagem que se destaca nessa forma de estrutura é que a organização 

é repetida para cada projeto, possibilitando a existência de duplicidade de empenho 

e dificuldade de comunicação entre os indivíduos de projetos diversos, a despeito de 

os canais de comunicação, dentro do projeto, serem eficazes, admitindo respostas 

rápidas a mudanças que possam acontecer no transcurso do mesmo. (Figura 03) 
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                                   Figura 03 - Estrutura projetizada 

                                   Fonte: Adaptada de Patah (2004) 
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2.2.3 Estrutura matricial 

 

 

Há um conflito entre administração de projetos, estrutura por projetos e 

estrutura matricial. Administração de projetos abrange a idealização, direção, 

controle e a organização dos recursos humanos e materiais de um dado projeto. A 

estrutura faz referência somente à forma ou ao padrão de como os recursos 

humanos se relacionam nas decisões do projeto. (SIMERAY, 1970). As duas 

estruturas adaptativas, disponíveis para a administração dos projetos, são: a 

estrutura por projetos, na qual cada projeto tem autonomia não só de recursos 

materiais, mas também de recursos humanos; e a estrutura matricial, em que todos 

os projetos compartilham os mesmos recursos, humanos e materiais. 

Segundo Kerzner (2001), a estrutura matricial é uma experiência de acertar 

os benefícios da estrutura projetizada e da estrutura funcional. A estrutura matricial 

combina a estrutura funcional e projetizada para formar uma estrutura híbrida com 

características das duas “estruturas-mãe”. Nesta estrutura existe em equivalência a 

estrutura funcional com o encargo dos gerentes funcionais. E as equipes de projeto 

são instituídas com mandatários das diferentes áreas funcionais, relacionadas sob a 

responsabilidade do gerente de projeto. Nela, o gerente de projeto tem toda 

obrigação pelo êxito do mesmo, enquanto que as gerências funcionais são 

responsabilizadas por tornar disponíveis os recursos, humanos ou técnicos, 

indispensáveis ao sucesso do projeto. Os participantes do grupo do projeto são 

colocados nas gerências funcionais e são subordinados tanto aos seus gerentes 

funcionais quanto ao gerente de projeto, no período de duração do mesmo. 

A estrutura matricial tem diversas maneiras de apresentações. Inicialmente, 

tem-se a estrutura matricial fraca, que é semelhante à estrutura funcional. Neste 

caso, os gerentes funcionais detêm grande poder, se comparados ao gerente de 

projeto. Outro tipo é a estrutura matricial forte, quando há uma maior aproximação 

com a estrutura projetizada, na qual o gerente de projeto possui maior ascendência 

sobre os participantes da equipe que os gerentes funcionais. A estrutura matricial 

equilibrada ocorre quando o gerente de projeto e os gerentes funcionais possuem 

nível semelhante de influência sobre os membros da equipe. A estrutura composta 

ocorre quando uma estrutura funcional cria uma equipe de projeto especial para 

cuidar de um projeto crítico. Ela tem características de uma estrutura projetizada, 
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podendo operar fora da estrutura-padrão da empresa e desenvolver seu próprio 

conjunto de procedimentos (PMBOK, 2008). 
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Figura 04 - Estrutura Matricial 

Fonte: Adaptada de Kerzner (2001) 
 

Um dos problemas que têm possibilidade de existir numa estrutura matricial é 

a grande possibilidade de episódios de conflitos entre o gerente funcional e o 

gerente de projeto, tendo como motivação de discórdia a disponibilização de 

recursos. De acordo com Kerzner (2001), neste tipo de estrutura, devem existir 

processos hábeis de solução de conflitos, uma vez que pode esta gastar muito 

tempo da gerência executiva e tanto os gerentes funcionais quanto os gerentes de 

projeto devem estar prontos para negociar os recursos úteis a um projeto. Já o 

benefício numa estrutura matricial, é que existe somente um responsável pelo 

projeto, o gerente de projeto, que assim consegue deter um elevado controle sobre 

todos os recursos necessários. Por outro lado, os indivíduos que fazem parte das 

equipes de projeto sentem dificuldades de se dirigirem ao mesmo tempo a diversos 

gerentes. 

Kerzner (2001) lembra que os executivos de uma organização, em geral, são 

temerosos em implantar uma estrutura matricial por entenderem que esta origina 

mudanças profundas na estrutura organizacional da empresa. De acordo com o 

autor, este receio não tem embasamento, pois a estrutura matricial nada mais é do 

que uma sobreposição horizontal sobre a estrutura tradicional. Em outras palavras, a 

estrutura matricial nada mais é do que uma estrutura temporária, que é cunhada no 

começo do projeto e extinguida ao fim do mesmo. Por ser flexível, pode ser 

implantada rapidamente, ao contrário da estrutura tradicional, que é uma estrutura 

permanente. 

 

 

2.3 O GERENTE DE PROJETOS  

 

 

Rabechini Junior e Carvalho (2001) destacam que o gerenciamento de 

equipes de projeto não é um serviço simples. 

Seria isso proveniente de dois motivos:  
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 O primeiro, porque os times de projetos são muito enérgicos, “os membros 

do grupo estão em constante mudança”. 

 O segundo, é que, provavelmente, exclusivamente o gerente do projeto e 

alguns membros da alta gerência conseguem ver a equipe do projeto 

como um instituto único. 

  

Este fato indica a dificuldade da gestão de pessoas, principalmente nesta 

esfera, isto é, o grau de dificuldade técnica, de inovação, política e circunstancial no 

gerenciamento dos recursos humanos envolvidos no empreendimento ou a 

combinação destas variáveis a que o projeto pode estar exposto. (BARCAUI, 2006). 

Informa Barcaui (2006) que, historicamente, a informação técnica do gerente 

(sobre o negócio e a partir de sua própria formação acadêmica) foi avaliada como 

ponto fundamental dentro dos critérios de uma boa opção de um gerente de projeto. 

Entretanto, lembra o autor que, ultimamente, outras características vêm sendo 

avaliadas e apreciadas para tanto. Assim, habilidades que eram consideradas como 

desejáveis, passaram a ter outro grau de importância, como, por exemplo, 

relacionamento interpessoal, gestão de conflitos, inteligência emocional, liderança, 

comunicação e negociação. 

Para Barcaui (2006), isso ocorre, muito embora não se tenha ao certo o 

alcance adequado do quanto este grupo de capacidades gerenciais influencia no 

perfil de um gerente de projetos bem-sucedido. 

Destaque disso seria o fato de que o próprio PMI passou a valorizar, com 

maior evidência, determinadas características atreladas ao desenvolvimento da 

equipe e gerência de stakeholders. (BARCAUI, 2006). Determinadas modificações 

do PMI, em suas áreas de conhecimento, recomendam maior “humanização” da 

gerência de projetos “e não somente competências técnicas do gerente, enquanto 

planejador, controlador, executor e responsável geral pelo projeto”. (ALMEIDA et al., 

2009, p.51). 

O reconhecimento de aspectos humanos é, até mesmo, compatibilizado com 

a gestão baseada no conhecimento e com o conceito de learning organization. 

(STEWART, 2002; SENGE, 2004). 

Ademais, entre outros desafios, que se atribuem ao gerente do projeto, está o 

de trabalhar com um grupo variável de pessoas, as quais são oriundas de áreas 

diferentes da organização; que são diferentes em termos de formação profissional, 
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experiência funcional e interesses; e que dificilmente ou nunca trabalham em equipe 

ou que optam por trabalhar sozinhas e não em equipe. (POSSI, 2006). Ressalte-se, 

também, o fato de lidar com valores menos técnicos e mais relacionados aos 

aspectos comportamentais, culturais e, às vezes, até emocionais (HERVÉ, 2006). 

Ratifica esta perspectiva Maximiano (2006, p. 103), segundo o qual:   

 

[...] o gerente de projetos lida com as competências, corações e 
mentes da equipe, onde nesse papel, ele é o diretor de equipe, 
trabalhando na dimensão humana e comportamental, lidando com as 
pessoas como pessoas e não como recursos do projeto.  

 

Por estas exposições, conclui-se que o gerenciamento imaginado das 

pessoas participantes do projeto se pauta pelas práticas do conhecimento adquirido 

e de metodologias, abrigadas em geral no campo disciplinar, pelas práticas de 

aplicação específicas desses benefícios no enquadramento do projeto (ambas 

tratadas e revistas como atribuições na seção anterior deste estudo). 

Porém afirma-se que essa gestão deve ser guiada também por métodos de 

gerência em geral, representados pelo planejamento, montagem e gestão de 

equipes, entre outros atributos. E, conforme Barcaui (2006, p. 33), essa seria a 

dimensão do gerenciamento associada ‘à arte’ de gerenciar, “assim chamada muito 

em função da experiência e vivência particular de cada gerente”. 

Considerando-se essa perspectiva, a acepção de sucesso do projeto 

excederia a compreensão genuinamente acadêmica, de acordo com a qual ele se 

pauta pela disciplina. Isso a despeito deste aspecto ou atribuição ser uma condição 

importante para a equipe do projeto em relação à liderança do gerente e mesmo 

uma questão notadamente importante, em determinados segmentos, para projetos 

de curta duração ou para determinado tipo de negócio. 

Conforme Barcaui (2006, p. 35), existem certas situações “em que o 

conhecimento técnico, a metodologia e a própria formação do gerente acabam por 

influenciar no sucesso de projeto”. A disciplina se faria importante pela natureza do 

projeto nesses casos. 

Hervé (2006, p. 20) afirma  que o gerenciamento dos recursos humanos no 

projeto “vai muito além do simples estudo de técnicas e formas de organizar equipes 

– implica também em qualidades sutis que vão exigir muito do Gerente de Projetos”. 

O autor pondera, ainda, que um trabalho bem realizado na área humana, instituindo 
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boas condições de trabalho em equipe, “pode representar uma poderosa alternativa 

para superar falhas de planejamento, para que as metas sejam atingidas, para o 

sucesso do projeto, enfim”. (HERVÉ, 2006, p. 46). 

Assim sendo, não basta a um gerente apenas o saber técnico no 

gerenciamento de pessoas em projetos, pois o desempenho do gerente é muito 

mais gerencial do que técnico e, por isso, habilidades interpessoais seriam mais 

expressivas nesse processo. Não obstante, informam os autores que o 

entendimento majoritário sobre a forma mais relevante, na contratação de gerentes 

de projetos, ainda é o conhecimento técnico. 

Vargas (2005) ressalta, nessa definição, que um dos erros básicos, na 

seleção do gerente de projeto, é fazer esta opção com foco específico na 

experiência técnica e profissional, olvidando que um projeto tem muitas outras 

dimensões. 

Desse modo, a despeito de o conhecimento técnico e metodológico 

permanecer significativo para o gerente de projeto, o tipo de necessidades, que o 

gerente de grandes empreendimentos tem de enfrentar, engloba, em geral, 

características muito mais ligadas às habilidades interpessoais e estratégicas do que 

propriamente técnicas, como pontua Barcaui (2006). 

  
Não é possível ignorar o valor que a técnica e a metodologia possuem em 
ambientes com demandas cada vez mais complexas. Porém, também se 
faz necessário reconhecer que quem está por trás de todo e qualquer 
projeto são pessoas, e não máquinas [...]. Nesse sentido, quanto mais 
“conhecedor” de pessoas for o gerente de projetos, maiores serão suas 
chances de sucesso. Valendo a pena investir e conhecer mais sobre as 
chamadas habilidades interpessoais, que compõem o que chamamos aqui, 
neste artigo, de ‘arte’. (BARCAUI, 2006, p. 36). 

 

 

2.4 GERENCIAMENTO DE PROJETOS ATRAVÉS DE SISTEMAS DE 

ENGENHARIA 

 

 

Antes da abordagem do objetivo principal do presente estudo, que é 

proporcionar base conceitual para a gestão de propostas, via uso de engenharia, é 

importante explorar como a engenharia de sistemas tem sido associada ao 

gerenciamento de projetos. 
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A combinação de métodos de engenharia, como controle estatístico de 

processo e as formas mais generalizadas de gestão industrial, tem sido mostrada 

para contribuir para a gestão de produtos de alta tecnologia. (THAMHAIN, 1992).  

Na verdade, a gestão de projetos de alta tecnologia pode se beneficiar 

através de diferentes abordagens, tais como: gestão de riscos, de incerteza, 

conforme Perminova, Magnus e Kim (2008); adoção de princípios de engenharia de 

sistemas, conforme Faulconbridge e Ryan (2003).  

Engenharia de sistemas tem sido definida pelo International Council on 

Systems Engineering (INCOSE) como uma abordagem interdisciplinar e meio para 

permitir a realização do sucesso de·sistemas, onde um sistema é um conjunto 

integrado de elementos, que realiza um objetivo definido (INCOSE, 2004). 

Segundo Kerzner (2001), o projeto baseado em organizações de engenharia 

de sistemas pode ser fortemente relacionado com a gestão de projetos e, portanto, 

ligado à gestão das saídas organizacionais, que são necessárias para a geração de 

receitas. 

Correspondentemente, busca-se melhoria nas capacidades de engenharia de 

sistemas de sustentação, que deve ter um efeito positivo sobre a capacidade da 

organização para gerenciar projetos (que envolve a gestão da fase de entrega do 

contrato). Assim sendo, postula-se que os sistemas de melhoria de capacidades 

também irão melhorar a gestão das propostas (que envolve a gestão da fase de 

adjudicação pré-contrato). 

Segundo Traugott e Dasher (2003), a interface real entre os sistemas de 

engenharia e gerenciamento de projetos ainda pode ser explorada através de 

consideração dos papéis e responsabilidades que existem dentro de uma equipe de 

gerenciamento de projetos, bem como via engenharia de sistemas. Neste contexto, 

destaca-se a importância dos membros da equipe do projeto, tais como o gerente do 

projeto e equipe de engenharia, para trabalhar como uma unidade coesa, a fim de 

garantir o sucesso do projeto.  

Frank e Waks (2001) identificaram os tipos de trabalhos que exigem uma 

Capacidade de Engenharia de Sistemas de Pensamento (CEST) e um processo de 

identificação resultante, os quais podem ser usados para melhorar a equipe de 

projetos e, por conseguinte, aumentar o desempenho do projeto. 

Assim, conforme Philbin (2008), a fim de proporcionar uma abordagem 

baseada em processos para a gestão de projetos, através de engenharia de 
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sistemas, foi desenvolvido um procedimento adequado. O cenário desse 

procedimento tem por base um mapa de rota, para ajudar os engenheiros do projeto 

e gerentes a reduzirem a sua complexidade, através de análise anterior da 

aprovação do projeto, por meio de avaliações com base em questões técnicas. 

O processo também está ligado a dois níveis de informação: ao de teoria dos 

sistemas e ao empresarial, que fornecem um canal para essas áreas, com o intuito 

de facilitar a integração do projeto com considerações mais amplas. 

Originalmente desenvolvido pela Forrester (1961 apud LOVE et al., 2002), 

esse sistema de dinâmica tem sido aplicado a sistemas de gerenciamento de 

projetos de construção.  Essa abordagem ajuda a se concentrar em incertezas 

internas e externas no contexto da dinâmica de projetos. Através da compreensão 

de como condições dinâmicas podem interromper as atividades do projeto, o esforço 

pode ser direcionado de modo a maximizar, assim, a chamada dinâmica positiva e 

minimizar a dinâmica negativa.  

 

 

2.5 BID MANAGEMENT 

 

 

O projeto tem sempre o objetivo de levar a empresa de um determinado 

posicionamento presente para outro mais vantajoso no futuro. O ciclo de elaboração 

de estratégias, ação, análise de viabilidade, projeto e implementação é repetido para 

cada nova oportunidade de mudança, o que, se analisado como um todo, acarreta 

um aumento expressivo da complexidade da gestão de propostas e licitação para 

averiguação de potencialidade de proposta de projeto. 

Ressalta-se que o foco principal está na mecânica de preparar uma oferta de 

projeto e o processo gestão do mesmo, visto que a gestão de proposta deve 

inicialmente investir na averiguação de recursos. 

A literatura em gestão de oferta de projetos tem como alvo os gestores que 

comandam esforços para criação e implementação de projetos, como pode ser visto 

no embasamento teórico de autores como Tweedley (1995), Garrett e Kipke (2003), 

Nickson (2003), Whitley (2006).  

De acordo com os autores, se deve considerar e abranger toda a 

organização, a qual deve estar consciente da oportunidade de postar submissão de 
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setores, ou profissionais, às atividades de acompanhamento de um projeto. 

Destaca-se, ainda, que a maioria das referências literárias faz menção à 

necessidade de pensar o projeto através de avaliação inicial. 

Para Lewis (2007), o foco de avaliação inicial do projeto não está numa forma 

de aproximação para obter o conteúdo dos custos técnicos da solução e afins. O 

autor descreve que o foco avaliação inicial do projeto deve, sim, ser um passo a 

passo, que analisa, não só os custos, como também todas as oportunidades da 

estruturação de uma ideia que proporcionará receita futura, diminuição de custos ou 

melhora na produção da organização.  

Algumas discussões nessa linha são dedicadas em aconselhar qual o nível de 

recursos humanos deve haver para se comprometer com o projeto. Contudo, 

sempre se prioriza a análise de custos, tida como de ouro na avaliação inicial do 

projeto. Um exemplo de recomendação de custos refere-se ao gasto de 5% das 

receitas propostas para a preparação de uma oferta, para pequenos e médios 

empreendimentos, mas apenas cerca de 1,5% para projetos de grande porte, 

conforme elucida Lewis (2007). 

Assim sendo, a averiguação da amostra de custo deve ser feita através de 

apreciação de um leque de oportunidades vistas através de licitações. Nickson 

(2003) descreve que a amostra de custo, na apreciação inicial do projeto, deve ser 

dotada de lances de execução, ou seja, devem existir opções de escolha em termos 

de gastos financeiros. Tweedley (1995), inclusive, complementa tal apreciação inicial 

do projeto, ao propor a confecção de curvas teóricas que representem os custos 

obtidos em licitação, contrapondo-os matematicamente sobre uma porcentagem do 

valor do projeto. 

A qualidade do projeto, para a sua aceitação, e conseguinte implementação, 

deve sempre ter por base a documentação, a qual oferece toda a apreciação de 

viabilidade do mesmo. Por isso, nessa documentação, deve constar a motivação da 

ideia e os requisitos para se colocá-la em prática, abrangendo custos, recursos 

humanos e futura receita (GARRERT; KIPKE, 2003). 

É a engenharia de sistemas que compactua com a estruturação da 

apreciação de potencialidade financeira do projeto, que ainda conta com pesquisa 

relacionada ao gerenciamento de recursos humanos. E a demarcação exata entre 

os indivíduos dependerá de várias características de oportunidade, do projeto a ser 

implementado, incluindo aí o valor do mesmo, sua importância estratégica e 
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qualquer exigência para entrar em parcerias com outras empresas ou mesmo 

aproveitamento de indivíduos disponíveis na organização.  

Portanto, adotar uma equipe que exerça investigação prévia do projeto, antes 

de colocá-lo em ação, torna-se uma forma de maximização de tempo e recursos da 

mesma. Não obstante, a equipe deve ser estruturada evitando papéis pouco claros 

ou incompletamente indefinidos, para a execução do projeto e, até mesmo, tarefas 

com duplicidade de esforços. 

Dessa forma, tal equipe de pré-investigação de viabilidade do projeto, que 

engloba os arranjos de engenharia de sistemas, compõe o Bid Management.  A 

equipe fornece dossiê completo de qualidades ou defeitos de propostas de projetos, 

tornando sua avaliação prévia o aval metodológico e criterioso para o bom uso, ou 

não uso, de uma ideia. Para Guenov et al. (2006), o bom funcionamento do Bid 

Management consiste no poder de articulação da equipe que o reproduz, havendo 

necessidade de comunicação dentro e fora da organização e realização da 

necessária autorização para a submissão. O objetivo desta equipe é proteger a 

organização da tomada de decisão vazia e maximizar o seu sucesso na conquista 

de negócios desejáveis.  

Nesse contexto, Bid Management se revela como método específico para a 

aplicação de sistemas de engenharia para a gestão de lances, ou seja, o método 

que investiga as possibilidades financeiras e de recursos humanos de projeto a ser 

implantado. Guenov et al. (2006) acrescentam que o método nada mais é do que um 

modelo de transição de negócio, que proporciona abordagem integrada quando há 

proposta de projeto numa organização. Os autores destacam esta abordagem como 

uma forma de projeção de ideias, a qual permite à organização a faculdade de 

escolha de projetos que colocará em prática.  

Esse modelo de transição de negócio, ressaltado por Guenov et al. (2006), 

proporciona os seguintes benefícios: 

 

 Fornece mecanismo ligando as necessidades do projeto, a fim de facilitar 

a oportunidade do estágio de gerenciamento de processos. 

 Permite a exposição de novas ideias e técnicas para a organização. 

 Oferece um mecanismo para ajudar a identificar novos conceitos 

inovadores. 
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Davidz e Nightingale (2008) ressaltam que o pensamento sistêmico está 

sendo perseguido dentro de uma ampla gama de disciplinas de engenharia, 

incluindo esta para além dos domínios tradicionais de sistemas de engenharia.  

Segundo Frank e Waks (2001), ao adaptar as áreas de sistemas de 

engenharia, torna-se possível incorporar o Bid Management, sendo gerenciamento 

de licitação. A disciplina melhora a adoção de sistemas de pensamento e torna-se 

um ponto de referência útil, considerando seu benefício estratégico quando aplicado 

ao gerenciamento de projetos.  

A fim de explorar como pode a engenharia de sistemas relacionar o Bid 

Management às atividades do mundo real de gestão, é útil considerá-lo como uma 

avaliação holística de gestão de oferta (o que é em si uma característica do 

pensamento sistêmico).  

A utilização de métodos de engenharia de sistemas, na área de Bid 

Management, deve fornecer melhor enquadramento para a integração de diferentes 

partes do nível de recursos, podendo oferecer abordagens qualitativas e 

quantitativas, ligando, assim, o objeto investigado a nível de medida.  O 

desenvolvimento do nível do processo dentro do diagrama esquemático, portanto, 

engloba a base para a investigação sobre a aplicação de sistemas de engenharia 

para gestão de projetos. 

A etapa de avaliação da proposta representa o Bid Management, o ponto de 

decisão, já que o projeto pode ser apresentado à organização, ou pode retornar para 

aprimoramento ou descarte. (Figura 05) 
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                      Figura 05 - Bid Management    
                      Fonte: Adaptada de Frank e Waks (2001) 

 

No caso de feedback, quando a equipe de investigação prévia do projeto 

averigua a necessidade de reformulação do mesmo, consequentemente, há nova 

avaliação da ideia proposta, tentando equacionar sua deficiência na sua licitação e 

trabalho, fornecendo nova proposta de projeto à organização. 
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Após a apresentação do projeto, segundo Kujala, Murtoaro e Artto (2007), 

ocorre um período de negociação para implementação do projeto, ou seja, momento 

de planejamento da implementação da ideia proposta ou negócio proposto.   

Há uma miríade de literatura sobre o tema do planejamento de negócios, que 

é claramente uma área importante de gestão de negócios estratégicos (RONEY, 

2004). Além disso, há uma série de metodologias estabelecidas, tais como mercado 

de Porter Five forces análise (PORTER, 1985) ou a visão baseada em recursos da 

estratégia (BARNEY, 1991), que pode ser usada para sustentar o planejamento de 

negócios. No contexto da gestão de oferta, planejamento de negócios pode ser 

considerado como a primeira fase do processo linear para a geração de um projeto. 

Planejamento de negócios é essencial para qualquer organização 

compreender tanto o mercado em que atua, como as possibilidades de êxito do 

projeto. Para as empresas de alta tecnologia, planejamento de negócio inclui um 

número de atividades que, com base em Anderson, Narus e Van Rossum (2006), 

possibilitam: 

 

 Desenvolver uma compreensão profunda das necessidades da indústria e 

do governo para com as tecnologias e como elas se relacionam 

especificamente nos setores industriais. 

 Compreender o progresso da tecnologia, tendências tecnológicas e 

tecnológicas emergentes. 

 Apreciar como as capacidades técnicas da organização se relacionam 

com as dos concorrentes, bem como fornecedores e clientes, ou seja, 

compreender as características técnicas do mercado competitivo e cadeia 

de suprimentos. 

 Compreender a base para a proposição de valor que é oferecido, ou seja, 

a combinação de desempenho relativo dos técnicos com a capacidade de 

preço correspondente ao produto ou serviço que é oferecido. 

 

Desenvolver esta compreensão e apreciação do ambiente de negócios, a 

partir de uma perspectiva técnica, deve permitir à organização se concentrar em 

áreas específicas, nas quais sua capacidade de atuação pode ser maximizada. A 

fase de planejamento de negócios é a que mais se beneficia da adoção de gestão 
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em geral, tais como recursos de planejamento (BASOGLU; DAIM; ERIMOGLU, 

2007) 

A este respeito, Warren (2007) descreveu o papel de arquiteturas estratégicas 

em relação ao planejamento de negócios e em atividades particulares, como o valor 

de análise, mapas de estratégia e balanced socore cards. 

Dutta (2001) investigou a aplicação de sistemas de pensamento, para 

planejamento de negócios, através do uso de diferentes equações de metodologia 

de dinâmica de sistemas. Esta aplicação quantitativa busca gerar recurso de apoio à 

decisão e leva em conta uma série de variáveis, tais como: planejamento de 

capacidade, problemas de rentabilidade, relacionamento com o cliente e o preço 

sobre o desempenho dos negócios.  

Ressalte-se que estudos quantitativos têm sido relatados, destacando uma 

abordagem inovadora para o planejamento e a análise dos requisitos da 

organização, que são baseados no uso de um modelo de cadeias na implantação de 

funções, viabilizando a aplicação de estruturas de engenharia para o planejamento 

de negócios. (WU; SHIEH, 2006) 

A captura de requisitos, que é essencialmente uma coleção de informações e 

uma fase de exame, que tem por base as atividades de planejamento de negócios 

anteriores, trata-se de uma identificação precoce e completa dos requisitos do 

projeto para sua aceitação, podendo assim atender às necessidades da 

organização. Nesse contexto, as exigências para novas pesquisas e tecnologias 

tornam-se requisitos técnicos. 

Uma vez que o projeto e as necessidades da organização são totalmente 

compreendidos, o próximo passo é a formulação da arquitetura proposta. Sistemas 

de arquiteturas são amplamente utilizados no setor de engenharia e especialmente 

na área de informação e tecnologia (SAMAD; McLAUGHLIN; LU, 2007; KIM, LEE, 

2007). Essa abordagem permite uma estrutura de gestão a ser desenvolvida, a fim 

de ajudar a facilitar o processo de decisão para projetar e programar sistemas de 

informação. 

Consequentemente, o desenvolvimento de Bid Management adequado 

contribuirá para o gerenciamento de projetos mais eficazes. As principais áreas, sob 

consideração pela oferta, serão destacadas dentro da ideia ou negócio proposto no 

projeto. 
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Projetos altamente complicados podem ser vistos como sistemas complexos 

que são compostos de subsistemas interligados, os quais são dependentes uns dos 

outros e que, juntos, contribuem para a eficácia operacional da organização. Assim, 

a remoção de um subsistema, como a análise financeira ou base de custos do 

projeto, a partir do Bid Management, tornará o sistema de arquitetura proposta 

ineficaz para a organização.  

Já o desenvolvimento do projeto ou implementação da ideia ou negócio 

proposto terá atividades paralelas, realizadas em cada subsistema da organização. 

Durante a fase de desenvolvimento do projeto, todas as informações de suporte, 

para sua concretização, precisam ser recolhidas, coletadas e utilizadas. Haverá 

necessidade de fornecimento de detalhes documentais, ofertado pelo Bid 

Management, capitulando as informações do projeto, tais como: questões 

tecnológicas, recursos humanos e modelo financeiro (ou seja, planejamento de 

recursos). (PATNAYAKUNI, 2007). 

O desenvolvimento de sistemas de Bid Management exigirá mecanismos de 

controle adequados a serem utilizados, uma vez que será da organização as tarefas 

individuais necessárias para preencher o negócio ou ideia proposta no projeto, 

englobando: o controle da equipe de licitação e os recursos licitação; controle de 

processos e organizacionais, entre outros. Portanto, é fato a necessidade de se 

empregar metodologias de engenharia de controle (KIRSCH, 1996). 

A etapa de avaliação da proposta é a parte final do processo Bid 

Management. Trata-se de uma fase que deve ser curta para ser eficiente, sobretudo, 

quando há necessidade de reformulação de projeto e reapresentação do mesmo.   

Roney (2004) descreveu os benefícios da adoção de sistemas de avaliações, 

Bid Management, sobre a avaliação de política de investigação e inovação, onde a 

avaliação é defendida em vários níveis diferentes, ou seja, projeto, programa níveis 

de carteira e de sistema.  A avaliação sistemática precisa levar em conta muitas 

características da oferta e da proposição de valor subjacente e, também, precisa ter 

confiabilidade, para que a proposta de projeto, a ser submetida, tenha respaldo junto 

à organização. 

Cabe destacar o papel do gerente de projetos ou da equipe de projetos, 

representantes do Bid Management. (CHETTIPARAMB, 2006). Tal papel pode ser 

compreendido através de uma metáfora, se for visualizada a obrigação do gerente 

de projetos ou da equipe de projetos como a de um diretor de teatro. O diretor deve 
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projetar e marcar as linhas dos atores, averiguar as sequências dos atos, 

conduzindo a representação do enredo da melhor forma possível, conquistando 

assim a plateia. Da mesma forma, a obrigação do gerente de projetos ou da equipe 

de projetos é garantir possibilidades técnicas que conduzam a organização a 

apresentar um resultado satisfatório junto aos seus clientes.  

A analogia pode ser estendida ainda mais,  visto que o diretor deve consultar 

o roteirista ou autor da peça (enredo), garantindo que toda a produção mantenha as 

principais características dos escritos originais. Do mesmo modo, o gerente (ou 

equipe) de Bid Management precisa entrar em contato com os recursos humanos, 

interagindo com profissionais da organização, para garantir e averiguar se o projeto 

tem potencialidade de gerar benefício à organização. 

 

 

2.5.1 Vantagem Competitiva  

 

 

Como discutido no subitem anterior, abundantes transformações vêm 

acontecendo no setor produtivo vindo a reestruturar o panorama atual, demandando 

das organizações melhor performance, o que impulsiona também sua capacidade 

competitiva e, principalmente, sua sobrevivência no mercado em que atua.  

Contudo, como enfatiza Braga (1989), vantagem competitiva não é algo que 

possa ser compreendido observando-se a organização de maneira superficial, pois 

sua origem é a soma de inúmeras atividades distintas, como a execução do projeto, 

da produção, do marketing, da entrega e do suporte de seu produto. 

Na atual circunstância, pode-se observar que há dois tipos de empresas: as 

que mudam e as que se ofuscam, à medida que cresce a velocidade da mudança, 

as companhias não podem mais estar amarradas as suas antigas práticas 

comerciais para apoiar a prosperidade. Com os mercados insensíveis, o ritmo da 

mudança é tão rápido que a capacidade mesma de mudar agora se tornou uma 

vantagem competitiva. 

A mudança está cada vez mais presente no cotidiano, ocorrendo com uma 

admirável velocidade, penetrando em todas as áreas da economia e atingindo-as em 

grande profundidade. A organização deve ser capaz de absorver rapidamente as 
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tendências e novidades que atingem consumidores, concorrentes, distribuidores e 

fornecedores.  

A capacidade de diferenciar-se, de maneira sustentada, dos concorrentes, em 

algumas variáveis importantes, seja no produto/serviço, seja no sistema produtor, ou 

mesmo na gestão corporativa estratégica, consiste em vantagem competitiva. Afinal, 

o perfil de consumo se renova e, num mercado cada vez mais competitivo, é 

necessário identificar cada segmento de mercado. A gestão não pode ser apenas 

voltada para a produção e para as vendas. Os tempos atualmente são outros, é 

necessário se reinventar e, para tanto, ter ideias novas e colocar em prática projetos. 

Muito se ouve sobre a rapidez e intensidade com que o mundo está se 

transformando, e as empresas têm que se adaptar a isso. A certeza é a coisa rara 

nesse ambiente. Mesmo que o concorrente do próximo ano já exista hoje, é 

admissível que a empresa esteja se preparando e fazendo algo completamente 

diferente. As empresas precisam analisar seu futuro em um contexto bem mais 

amplo do que o de seus mercados tradicionais e restritos. Precisam elaborar 

estratégias mais amplas para a próxima década, que as ajudem a enfrentar essa 

mudança tão veloz.  

Neste contexto, o Bid Management torna-se uma necessidade na 

organização, sendo inclusive uma vantagem competitiva. Antes de colocar em 

prática qualquer projeto, a organização pode maximizar seu tempo e recursos não 

se dedicando a projetos inviáveis, mantendo sua qualidade de performance no 

mercado em que atua.    

O conceito de vantagem competitiva pode, de acordo com Angelo e Silveira 

(1999, p.54), ser definido como: “aquilo que você faz especialmente bem 

comparativamente aos concorrentes”.  

De acordo com Angelo e Silveira (1999), competitividade sugere em ter cada 

vez mais um melhor produto/serviço, além de melhores condições de venda. Essa 

vertente, sem dúvida, obriga a organização a manter melhor aproveitamento de 

recursos humanos, físicos e financeiros.  

Porter (1993) enfatiza que todas as organizações se defrontam com o 

problema de dupla estratégia para a competição do presente, sem penalizar a 

competição no futuro e vice-versa. As vantagens competitivas duradouras, numa 

economia globalizada, dependem cada vez mais de fatores locais, ou seja, 
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conhecimento, relacionamentos, motivação etc., com os quais os concorrentes 

geograficamente distantes não conseguem competir. 

Anos atrás, a relação estabelecida entre uma empresa e seus concorrentes 

era engessada, onde cada um possuía papéis bem delineados de relacionamento 

empresarial. Atualmente, houve grandes transformações. O consumidor, a central 

agente da mudança do sistema industrial tradicional, que vinha sendo ignorado por 

executivos e pesquisadores, passou a dialogar com fornecedores de bens e 

serviços. 

Para Braga (1989), as grandes estratégias versam numa configuração 

particular de muitas atividades de apoio que frustrem a imitação fácil, transformando 

o revide do imitador apenas medíocre, quando muito, sem ameaçar o criador. Na 

finalidade de se alcançar a vantagem competitiva, não é suficiente que a 

organização faça a maior parte das coisas um pouco melhor do que os 

concorrentes, ela ficará apenas mais eficaz do ponto de vista operacional. Será 

preciso ter uma estratégia com robustos diferenciais em relação às estratégias dos 

concorrentes. Esta estratégia deverá ser suportada por recursos e habilidades, e 

nesta última, pode-se incluir a adoção do Bid Management. 

Para Porter (1993), a unidade de análise básica, para se compreender a 

competição, é o mercado.  Ela é a arena na qual a vantagem competitiva é ganha ou 

perdida. As organizações, através de estratégia competitiva, buscam definir, 

estabelecer abordagens competitivas, que devem ser traduzidas via lucratividade e 

sustentabilidade. 

Quando se cria uma estratégia competitiva, se formula como uma 

organização competirá, quais serão suas metas e quais as políticas e ações 

necessárias para levarem-se a cabo estas metas. Muitos princípios básicos da 

estratégia competitiva são os mesmos, seja internamente ou externamente à 

organização, sendo, entretanto, importante destacar de que maneira as 

organizações criam e melhoram sua vantagem competitiva no mercado global, além 

das estratégias globais que contribuem para a vantagem competitiva. 

No saber de Prahalad (1999), o planejamento da ação futura deve ser 

amarrado no presente, admitindo, dessa maneira, delineá-lo para os próximos anos 

ou décadas que virão, numa avaliação de competências. Neste cenário, a avaliação 

prévia do projeto, em uma organização, permite o planejamento cunhado em 



 

 

49 

realidade e, por conseguinte, assessora estrategicamente na manutenção da 

competitividade da organização.  

Observa-se ainda que, uma vez que a maioria das empresas não tem uma 

visão integrada sobre o futuro, cabe aos executivos desenvolver um processo para 

traçar uma visão de projeção dentro da organização, cabendo aqui papel importante 

ao Bid Management. 

As estratégias competitivas dependem do ambiente do mercado, do 

posicionamento e do portfólio dos participantes, mas há alguns caminhos básicos 

para se chegar nesse planejamento estratégico. De acordo com Porter (1993), há 

dois tipos básicos de vantagem competitiva: diferenciação e menor custo. 

A vantagem competitividade de qualquer dos dois tipos se traduz em 

produtividade superior à dos concorrentes. A empresa de baixos custos produz 

determinada mercadoria usando menos insumos do que os competidores. Por outro 

lado, uma gestão corporativa adequada se traduz em maior comunicação entre as 

diferentes partes que compõem a empresa e, por consequência, em maior rapidez, 

melhor gerenciamento das informações e, por consequência, das atividades, o que 

pode se refletir em menores custos (BRAGA, 1989). 

A estratégia assumida deve ser essencialmente temporária, adaptável e 

complexa, ou seja, com uma grande variedade de movimentos possíveis. De acordo 

com Eisenhardt (1999), uma das regras básicas para criar e gerenciar a estratégia 

corporativa empresarial consiste em se organizar em torno de algumas regras-

chave. Todos conhecem as prioridades da empresa. A partir das poucas regras-

chave, a empresa desenvolve todo seu processo produtivo. Para isso, a 

comunicação é ponto de extrema importância.  

As empresas, hoje, precisam ser learning organizations, nas quais a 

flexibilidade estratégica prevaleça, atestando-se assim seu grau de adaptabilidade, 

mediante as distintas situações e as inesperadas mudanças no panorama. Isto, 

porém, necessita que a empresa se torne uma organização com capacidade para 

criar, adquirir, transferir conhecimento e modificar seu comportamento para refletir 

novos conhecimentos e ideias. Para isso, precisa colocar em prática projetos 

inovadores, que devem ser devidamente pré-avaliados antes de serem colocados 

em prática. Cabe, portanto, ao Bid Management, a conduta de diferencial estratégico 

de uma organização, permitindo que esta invista em projetos viáveis para sua 

permanência e crescimento no mercado.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

Dentro do contexto teórico apresentado no capítulo anterior, é possível 

destacar que se findou, no mesmo, a primeira etapa metodológica do estudo. Nesta 

fase anterior, estruturou-se a pesquisa bibliográfica, elaborando compêndio literário 

sobre a temática do estudo, conforme doutrina de Lakatos e Marconi (2003).  

No presente capítulo, envereda-se para outro formato metodológico, 

compondo a segunda fase do estudo, a qual busca retratar a realidade sobre a 

temática em estudo. Neste momento, apresenta-se estudo exploratório para 

averiguação da eficiência na adoção de equipes dedicadas somente a 

Gerenciamento de Propostas em Empresas de Engenharia, conforme diretrizes de 

Lakatos e Marconi (2003).  

Para tanto, conforme Vergara (2007), optou-se, como meio de investigação, 

por questionário com perguntas já preestabelecidas, acompanhado por Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido do Participante (Apêndices A e B).   

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA  

 

 

Vergara (2007) destaca que a investigação, para coleta de dados via 

questionário, pode ser descritiva e qualitativa. Descritiva, porque destaca 

característica de determinado grupo, tido como amostra. E qualitativa, porque há 

mensuração de levantamento empírico de dados na obtenção de informações, 

constituindo, inclusive, parâmetros passíveis de comparação com a literatura acerca 

do tema. Assim sendo, o presente estudo optou por questionário composto por 

perguntas objetivas e subjetivas, o que permitiu maior captação de informações 

junto aos participantes. 
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3.2 AMOSTRA OBJETO DE ESTUDO 

 

 

A amostra, objeto do presente estudo, foi composta por profissionais que 

atuam no gerenciamento de projetos, totalizando o montante de onze participantes. 

Todos tiveram comprometimento ao responder ao questionário (Apêndice B). Na 

tabela 01, temos uma comparação entre as perguntas do questionário e sua 

correlação com o Objetivo e as Questões desta Pesquisa. 

 

Tabela 01 – Perguntas do Questionário e correlação com o Objetivo e Questões da 
Pesquisa. 

Objeto do estudo 
Questões da 

pesquisa Pergunta do Questionário 

Pesquisa em 
Administração e 
Recursos Humanos 
como fator de 
vantagem competitiva. 

Perguntas pessoais 
relativas à 
maturidade 
profissional dos 
entrevistados. 

1-Idade: 

  20-30

  30-40

  Acima 40

2-Qual o nome da organização em que 
trabalha? 

3-Qual o seu cargo? 

Conhecimento dos 
tipos de estruturas 
organizacionais mais 
utilizadas em projetos 
pelas empresas de 
Engenharia e a 
importância dada à 
presença de um setor 
de Gerenciamento de 
Propostas (Bid 
Management). 

Evidenciar se as 
Espresas de 
Engenharia 
consideram 
necessário um 
setor dedicado de 
gerenciamento de 
propostas e como 
elas o estruturam. 

4-Tendo em vista as Estruturas 
Organizacionais mais comumente 
utilizadas nas Empresas de 
Engenharia (descritas nos 
organogramas para apreciação a 
seguir) , qual o tipo utilizado em sua 
Empresa pelo setor responsável pela 
conquista de projetos / gerenciamento 
de propostas (Bid Management)? 

a-    Funcional 

b-    Projetizada 

c-    Matricial fraca 

d-    Matricial forte 

e-    Balanceada 

f-     Composta. 

5-Sua Empresa tem uma equipe 
dedicada somente ao gerenciamento 
de propostas / conquista de projetos? 

a-    Sim. 

b-    Não.[ 
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Objeto do estudo 
Questões da 

pesquisa Pergunta do Questionário 

Estudo exploratório 
para averiguação da 
eficiência na adoção 
de equipes dedicadas 
somente ao 
Gerenciamento de 
Propostas em 
Empresas de 
Engenharia 

Balizar de forma 
empírica a forma de 
estruturação dos 
setores de 
gerenciamento de 
propostas nas 
empresas e a 
utilização de 
sistematização 
desses setores. 

6-Marque abaixo a situação que mais 
se assemelha ao tipo de estruturação 
organizacional do setor de 
gerenciamento de propostas / 
conquista de projetos de sua Empresa. 

a-    O setor responsável pelo 
gerenciamento de propostas é 
dedicado somente a esta atividade e 
participa de todas as propostas. 

b-    O setor responsável pelo 
gerenciamento de uma proposta é 
reorganizado a cada oportunidade, 
visando à continuidade da equipe 
envolvida na execução do projeto, no 
caso da conquista. 

c-    Em sua Empresa ocorre uma 
situação híbrida em relação às duas 
opções acima. 

7-Você considera a sistematização do 
setor de gerenciamento de propostas 
um fator de vantagem competitiva para 
uma Empresa de Engenharia? Por 
quê? 

8-Explique qual seria, em sua opinião, 
a estruturação ideal de um setor 
responsável pelo gerenciamento de 
propostas de uma Empresa de 
Engenharia?  

 

 

Com base nas respostas, num primeiro momento, foi possível fazer uma 

ambientação sobre informações básicas dos 11 (100%) entrevistados da amostra. 

A questão inicial ofereceu uma perspectiva sobre a faixa etária da amostra em 

estudo, sendo a maioria formada por adultos acima de 40 anos (54,55%) e o 

restante, adultos entre 31 e 40 anos (45,45%), sendo observada inexistência de 

adultos entre 20 e 30 anos (0%), conforme Gráfico 01 a seguir. 
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                                   Gráfico 01 – Tipos de faixa etária da amostra 
                                   Fonte: Autor 

 

 

Com relação à segunda questão do questionário (Apêndice B), verificou-se 

que os participantes da amostra em estudo são da empresa Odebrecht Óleo e Gás 

(36,37%), Det Norske Veritas Pte Ltd (9,09%), Forship Asia Pte Ltd (9,09%), 

Petróleo Brasileiro S. A. – Petrobras (9,09%), Teekay Shipping (Singapore) Ltd Pte 

(9,09%), Gaia Óleo e Gás (9,09%), Teekay Petrojarl (9,09%) e Construtora Norberto 

Odebrecht S.A. - CNO (9,09%), conforme Gráfico 02 a seguir. 
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              Gráfico 02 – Empresas e volume de profissionais participantes da amostra 
              Fonte: Autor 
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A questão três do questionário permitiu averiguar quais são os cargos dos 

participantes da amostra do estudo, cujas respectivas experiências profissionais em 

gerenciamento de projetos permitiram uma correta análise das perguntas efetuadas, 

demonstrados na Tabela 02 abaixo. 

 

                        Tabela 02 – Participantes e respectivos cargos 
Participante Cargos  

1 Managing Director 

2 Gerente de produção 

3 Diretor de Contrato 

4 Gerente geral 

5 Engenheiro de Equipamentos Sênior 

6 Compliance Engineer 

7 Diretor de Contratos 

8 Diretor Superintendente 

9 Gerente de Operações 

10 Diretor de Contratos 

11 Gerente 
                        Fonte: Autor 

 

 

 

3.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

 

A apresentação dos resultados trata-se dos itens do questionário que estão 

voltados para a investigação do tema, obtidos após itens de caracterização da 

amostra. 

Assim sendo, a quarta indagação do questionário (Apêndice B) verificou o tipo 

de estrutura organizacional mais utilizado nas respectivas empresas nas quais os 

participantes trabalham. Constatou-se que a maioria das empresas adota o tipo de 

estrutura organizacional projetizada (90,91%), seguida por estrutura composta 

(9,09%), não havendo casos de estruturas: funcional (0%), matricial fraca (0%), 

matricial forte (0%) e balanceada (0%). O Gráfico 03 ilustra a investigação 

relacionada ao tipo de estrutura organizacional mais utilizado.  
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                 Gráfico 03 – Tipo de estrutura organizacional 
                 Fonte: Autor. 
 

Já a quinta questão averiguou se nas respectivas empresas em que os 

participantes trabalham, existe uma equipe dedicada somente ao gerenciamento de 

propostas/conquistas de projetos. Examinou-se que 63,64% não têm equipes 

exclusivas de gerenciamento de propostas/conquistas de projetos, e 36,36% das 

empresas organizam-se para ter equipes dedicadas a propostas, conforme Gráfico 

04 a seguir. 

 

Não Sim

 
                                      Gráfico 04 – Existência de equipe de gerenciamento de propostas/conquistas  
                                      de projetos 

  Fonte: Autor 

 

A sexta questão apurou, nas respectivas empresas em que os participantes 

trabalham, qual o tipo de estruturação organizacional do setor de gerenciamento de 

propostas/conquistas de projetos. Observaram-se três comportamentos específicos, 

e o que prevaleceu (45,46%) foi: ‘O setor responsável pelo gerenciamento de uma 
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proposta é reorganizado a cada oportunidade, visando à continuidade da equipe 

envolvida na execução do projeto no caso da conquista’. Os demais 

comportamentos tiveram a mesma proporção nas respostas assinaladas, sendo 

estes: ‘O setor responsável pelo gerenciamento de propostas é dedicado somente a 

esta atividade e participa de todas as propostas’ (27,27%); e ‘Em sua Empresa 

ocorre uma situação híbrida em relação às duas opções acima’ (27,27%). O Gráfico 

05 a seguir apresenta os comportamentos no tipo de estruturação organizacional do 

setor de gerenciamento de propostas/conquistas de projetos. 
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                Gráfico 05 – Comportamento no tipo de estrutura organizacional 
                Fonte: Autor 

 

No que tange à sétima questão, há dois momentos, visto que indaga aos 

participantes a opinião (positiva ou negativa) dos mesmos a respeito da importância 

da sistematização do setor de gerenciamento de propostas, como fator de vantagem 

competitiva numa empresa de engenharia. Posteriormente, a questão indaga a 

razão da opinião do participante.  

No primeiro momento da oitava questão, a opinião da maioria (90,91%) dos 

participantes foi positiva, ressaltando ser importante a sistematização do setor de 

gerenciamento de propostas como um diferencial competitivo para empresas de 
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engenharia. Já uma minoria (9,09%) dos participantes teve opinião oposta, negativa. 

Tal posicionamento, relacionado às opiniões dos participantes, pode ser constatado 

no Gráfico 06 abaixo. 

 

Positiva Negativa

 

                                          Gráfico 06 – Opinião dos participantes 
                                          Fonte: Autor 

 

No segundo momento da sétima questão, tem-se a razão das opiniões de 

cada participante e conforme apresentado na Tabela 03. 



Tabela 03 – Razão da opinião dos participantes  
Participante Razão da opinião 

1 [...] permite que a empresa construa, com o tempo, uma base de dados com 
inteligência de mercado, permitindo que ela aplique lições aprendidas no 
passado a novos Bids. Isso pode se traduzir em continuidade, o que 
definitivamente pode se tornar vantagem competitiva. Este tipo de 
abordagem é ainda mais importante em uma empresa de engenharia, onde 
escopos e preços variam a cada Bid. 

2 [...] através da sistematização você cria um histórico e um banco de dados 
organizado que facilita e agiliza na execução de outras propostas e que 
minimiza as possibilidades de grandes desvios, principalmente quando se 
apresenta um valor competitivo, porém com um baixo resultado previsto e 
que também proporciona à empresa uma maior competitividade. 

3 Para uma empresa de engenharia entendo que tenha um valor agregado, 
visto que facilita a armazenagem e disseminação do histórico de outros Bids, 
vitoriosos ou não, garantindo uma maior precisão em propostas futuras e, 
portanto, uma maior competitividade e melhor estudo dos riscos envolvidos. 

4 Você tem maior controle dos fatos. 

5 Garante a preservação das competências técnicas e de negociação, bem 
como a "memória competitiva" da empresa. 

6 A sistematização evita que o knowhow seja perdido e resulta numa melhor 
qualidade de proposta. Em condições normais, a qualidade da proposta é um 
dos principais fatores para se destacar num processo de obtenção de um 
projeto. Além da qualidade técnica e comercial, há também detalhes que 
somente a prática pode prover. 

7 [...] a curva de aprendizado é mais bem assimilada com a repetição das 
tarefas por uma mesma equipe, fazendo com que as lições aprendidas sejam 
internalizadas mais facilmente. 

8 A sistematização de qualquer atividade gerencial em projetos é fator 
preponderante do sucesso de qualquer empreitada. Não pode ser diferente 
no caso de gestão de propostas. 

9 Uma vez que membros integrantes da proposta vencedora participem da 
execução do projeto, o risco de realizar o projeto com alteração de escopo, 
sem revisão de custo, é atenuado, além de manter uma rastreabilidade para 
futuros empreendimentos. 

10 [...] reduz o senso de responsabilidade com o resultado da equipe do projeto 
durante a execução. 

11 [...] esta sistematização pode vir a assegurar uma recorrente atualização de 
parâmetros e indicadores, inclusive contemplando a possível utilização de 
novas tecnologias no âmbito empresarial, e não só em determinado projeto. 

Fonte: Autor 

Da tabela 3, algumas informações relevantes podem ser extraídas, como segue: 
 

 A maioria dos entrevistados são da opinião de que “A criação de base de 

dados com inteligência de mercado na sistematização do gerenciamento 

de propostas será benéfica para as empresas” e num segundo momento 

os entrevistados encararam a “Sistematização do gerenciamento de 

propostas como uma vantagem competitiva”. 
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 Outras opiniões menos recorrentes entre os entrevistados sobre a 

sistematização do gerenciamento de propostas foram abordadas, tais 

quais; “Permite a aplicação de lições aprendidas em novas Propostas”, 

“Melhora o desempenho da Empresa na execução de Propostas”, 

“Minimiza desvios de entendimento dos escopos das propostas”, “Permite 

um melhor estudo dos riscos envolvidos”, “Diminui alterações de escopo e 

revisões de custo e Possibilita atualização de parâmetros e indicadores e 

consequente utilização de novas tecnologias em novos projetos”. 

 
A oitava e última questão solicita de cada participante sua opinião de como 

seria a estruturação ideal de um setor responsável pelo gerenciamento de propostas 

numa empresa de engenharia. Todas as opiniões estão descritas na Tabela 04 a 

seguir.  

 



Tabela 04 – Opinião dos participantes  
Participante Razão da opinião 

1 Estrutura Matricial Forte, porque permite a implementação da estratégia de 
construção de base de dados com inteligência de mercado, permitindo que 
ela aplique lições aprendidas no passado a novos BIDs. Isso pode se 
traduzir em continuidade, o que definitivamente pode se tornar vantagem 
competitiva. Este tipo de abordagem é ainda mais importante em uma 
empresa de engenharia, em que escopos e preços variam a cada BID. 

2 Em minha opinião, a estrutura mais apropriada seria a estrutura matricial 
forte, onde teríamos um executivo chefe responsável pela aprovação final da 
proposta e abaixo dele um gerente de projeto responsável pela coordenação 
da proposta. 

3 Projetizada, pois garante dedicação exclusiva do time envolvido e 
continuidade durante a construção, com grande curva de aprendizado e 
histórico discutido na etapa de proposta. 

4 Uma equipe composta por pessoal administrativo e profissionais com 
vivência de campo. 

5 As funções principais: analisar os pedidos de cotação (aspectos técnicos, 
econômicos e legais/contratuais); coletar informações de fornecedores e 
parceiros; preparar as propostas e acompanhar sua submissão aos 
solicitantes. Outras funções: obter feedback sobre os contratos em 
andamento, para alimentar novas propostas; e monitorar o mercado. 

6 Algo similar à estrutura balanceada, porém um pouco mais projetizada. Essa 
estrutura permitiria que a equipe de proposta se mantivesse atualizada na 
atividade de propostas, assim como na atividade de operação e de projeto. 

7 Uma equipe por produto composta de um coordenador, um engenheiro de 
equpamentos+processo, um engenheiro de 
elétrica+instrumentação+automação, um engenheiro civil+estruturas 
metálicas, um técnico de planejamento, um técnico de custos, um técnico 
administrativo. Eventualmente a equipe não contará com todos os 
profissionais indicados, de acordo com a especificidade do produto. 
Setores corporativos, como jurídico, financeiro, tributário, qualidade, meio 
ambiente e segurança devem contribuir à medida da necessidade apontada 
pelo coordenador. 

8 Empresas de Engenharia exclusiva não podem ser totalmente projetizadas 
com vistas a não perder o conhecimento acumulado e, desta forma, deve ter 
uma estrutura mista em minha opinião. O setor fixo de propostas deve ser 
responsável pelas informações gerais da empresa e deve ter uma área 
dedicada a custos. A Gerência geral, as estruturas das disciplinas de projeto 
e planejamento devem ser montadas em cada proposta para cada projeto. 

9 A estrutura ideal seria a estrutura funcional, onde uma comitiva de 
gerentes/coordenadores exerce a coordenação do projeto para proposta 
técnica, reportando-se a um gerente comercial estratégico para definição de 
custos finais. Um destes gerentes, então, assume o projeto com total 
domínio sobre a apropriação dos custos e escopo definidos. 

10 Estrutura projetizada com o apoio de um PMO, que irá definir algumas 
diretrizes e ser o repositório de informações dos projetos (ex. standards, 
cronogramas), para serem usadas em fase de proposta. 

11 Este setor deve ser estruturado por disciplinas, tanto técnicas como 
gerenciais, sob um gerenciamento capacitado em relação à 
multidisciplinaridade, transdiciplinaridade e interdisciplinaridade 

Fonte: Autor 

Da tabela 4, algumas informações podem ser extraídas, como segue: 
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 Dentre as opiniões fornecidas, a utilização da esturutra Projetizada, ou 

uma associação dela com a matricial foi preferida entre quatro dos onze 

entrevistados. 

 A estrutura Matricial Forte foi escolhida por dois entrevistados e a estrutura 

Funcional por um dentre os onze entrevistados. 

 Apenas um entrevistado optou pela Estrutura Funcional. 

 Quatro entrevistados optaram por não escolher uma estrutura 

organizacional para o setor de gerenciamento de propostas, mas sim 

detalhar a equipe necessária para participar de tais estruturas. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

 

 

Pode-se ressaltar que o estudo de caso confirma o referencial teórico 

apresentado nos itens anteriores do trabalho.  

Os entrevistados apontam motivações para a manutenção de uma equipe de 

gerenciamento de propostas, as quais corroboram com a necessidade de pensar o 

projeto através de avaliação inicial, mencionadas pela maioria das referências 

literárias. Outro fator relevante é o citado por Lewis (2007), onde o foco de avaliação 

inicial de um projeto deve ser um passo a passo, que analisa, não só os custos, mas 

também todas as oportunidades da estruturação de uma ideia que proporcionará 

receita futura, diminuição de custos ou melhora na produção da organização. O 

setor de Bid Management deve estar alinhado com a política e visão de longo prazo 

de sua empresa, objetivando um crescimento sustentável. 

Portanto, de acordo com os entrevistados, e em alinhamento com Guenov et 

al (2006) descrito no item 2.5, adotar uma equipe que realize uma investigação 

prévia do projeto, antes das decisões de participar das concorrências e apresentar 

propostas visando a sua execução, torna-se uma forma de maximização de tempo e 

recursos, orientados por diretrizes que visam o crescimento e perpetuação da 

empresa 

A estrutura Projetizada mostrou-se a mais utilizada nas empresas que 

utilizam um setor específico para o gerenciamento de propostas, dentre a utilização 

de outras estruturas organizacionais, tais quais; a matricial forte, a funcional e a 

balanceada. 

Um dos motivos por que a estrutura Projetizada seja tão difundida entre as 

empresas de Engenharia pode ser atribuído, dentre as características já citadas, à 

maior autonomia e poder de decisão que ela traz para os seus integrantes, 

propiciando mais velocidade na elaboração das propostas, que normalmente não 

dispõem de muito tempo para serem desenvolvidas. 

Outra característica intrínseca do uso da estrutura Projetizada é a dedicação 

total do tempo da equipe a uma proposta específica, expondo as qualidades e 

fraquezas dessa equipe e permitindo à alta gerência das empresas uma melhor 

avaliação do desempenho e correção de desvios. 
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Vale ressaltar que a expressão “Projetizada” denota uma organização 

temporária, que tem tempo de vida definido, sendo esse o tempo necessário para a 

elaboração da proposta. 

A pesquisa também mostrou que a utilização de um setor exclusivo de 

gerenciamento de propostas nas empresas de Engenharia não é uma unanimidade 

e que de acordo com os resultados obtidos na pesquisa de campo, na maioria das 

empresas as equipes responsáveis pelo gerenciamento de uma proposta são 

reorganizadas a cada oportunidade, visando à continuidade da equipe envolvida na 

execução do projeto, no caso da conquista. 

Se por um lado a estrutura Projetizada proporciona autonomia, velocidade 

na tomada de decisão, maximização de recursos e outros benefícios, em um setor 

de gerenciamento de propostas, a reorganização a cada oportunidade dificulta a 

sistematização e a criação de um histórico que possa ser aproveitado em 

oportunidades futuras. 

A Sistematização do setor de Gerenciamento de Propostas foi uma das 

questões que obteve maior positividade no que diz respeitoem relação a sua 

criação, em consonância com o pensamento de Davidz e Nightingale (2008). Foi 

averiguado que a criação de um banco de dados que contenha o histórico das 

propostas é considerado um diferencial competitivo para empresas de Engenharia, 

prevenindo erros, minimizando riscos e acelerando a tomada de decisão. Este banco 

de dados deve conter informações, tais quais: 

 

  Lições aprendidas. 

  Índices técnicos. 

  Aspectos legais e comerciais do Projeto. 

  Resultados de análises de riscos de propostas e projetos executados. 

 

Uma vez que, por motivos diversos, as empresas nem sempre utilizam as 

estruturas consideradas pelos seus funcionários como as mais aconselháveis para 

quaisquer setores, no caso do Gerenciamento de Propostas, o resultado desta 

pesquisa foi consonante com a opinião dos entrevistados, pois a estrutura 

Projetizada foi apontada como a mais eficiente. 

Ainda em relação aos resultados da pesquisa, foi colocado que a equipe do 

setor de Gerenciamento de Propostas pode ser auxiliada por um setor da Empresa, 
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organizado de forma Matricial, que deve ser o detentor das informações históricas 

da empresa. 

Em um segundo momento, o contrário também poderia acontecer, onde o 

setor de gerenciamento de propostas seria um escritório de Gerenciamento de 

Projetos (PMO), que ao iniciar a elaboração de uma proposta, teria seu time 

agregado com profissionais de projeto que trariam expertises específicas, e no caso 

da conquista, permaneceriam no time da execução. 

De acordo com este estudo, a utilização de uma estrutura Projetizada, 

apoiada ou não por um time organizado de forma matricial, ou a utilização de um 

PMO, apoiado por um time projetizado de experts se mostraram opções viáveis de 

organização de um setor de gerenciamento de propostas e depende das empresas a 

escolha da melhor opção, de acordo com suas necessidades e limitações de 

recursos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O OBJETO DO ESTUDO E SUAS LIMITAÇÕES 

 

 

O Bid Management é, hoje, um tema emergente no contexto dos estudos, 

justamente porque se mostra um modelo compatível com as exigências do atual 

mercado e perfeitamente capaz de sustentar um desempenho satisfatório das 

empresas, estando habilitado a alçá-las ao status de competitividade. 

Visto atualmente como uma disciplina, o Bid Management possui 

conhecimentos relativamente bem sistematizados, metodologias e técnicas 

consistentes, disponibilizados por diferentes autores que se dedicam ao estudo do 

tema. 

Esta expectativa sugere que a matéria não pode ser confundida como um 

modismo transitório ou com uma fórmula pronta que garanta a conquista de uma 

concorrência. Longe disso, o aprofundamento da análise do tema sinaliza que até 

mesmo o conceito de sucesso e de fracasso dos projetos não só não é unânime, 

como se pode inferir ainda sua ação, através de investigação prévia de viabilidade 

dos mesmos. 

 

 

5.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A QUESTÃO DA PESQUISA 

 

 

A questão-problema, que se colocou nesta pesquisa, remeteu a qual a 

necessidade de existir equipes dedicadas somente à conquista de Projetos em 

Empresas de Engenharia e, neste sentido, os estudos foram direcionados. 

Conforme visto, o domínio da disciplina de Bid Management, tem importância 

nas Empresas de Engenharia devido ao papel que possui, sendo ele o de conquistar 

projetos e, por consequência, obter receita (WHITLEY, 2006).  

Tendo em vista a sistematização de processos de engenharia, o Bid 

Management se desenvolveu muito ao longo da década de 2000, e vários modelos 

existem atualmente. Entretanto, em função do caráter particular de gerenciamento 
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de cada organização e como elas são estruturadas, fica sempre a dúvida de como e 

onde aplicar tais modelos e aproveitar os resultados vitoriosos de projetos passados.  

Sendo assim, a explicação e o detalhamento dos modelos de Bid 

Management, os seus fluxos de trabalho, seus sistemas e processos de engenharia, 

bem como o delineamento dos diferentes tipos de estruturações das organizações, 

tais quais as Matriciais e Projetizadas, se fazem necessários para a pesquisa ou 

proposta de melhora de um projeto. 

Com base nas informações obtidas a partir das entrevistas realizadas via 

questionário (Apêndice B), pode-se confirmar a real importância da manutenção de 

uma equipe de gerenciamento de propostas em empresas de engenharia. Este 

sistema permite que a empresa construa, com o tempo, uma base de dados com 

inteligência de mercado e aplique os ensinamentos alcançados no passado para a 

elaboração de novas propostas, traduzindo-se em continuidade, o que 

decisivamente pode se tornar vantagem competitiva. Este tipo de abordagem é 

ainda mais importante em uma empresa de engenharia, onde escopos e preços 

variam em todas as conquistas de Projetos. 

Decerto, para uma empresa de engenharia, a manutenção de um 

departamento de Bid Management agrega valor, visto que tal procedimento facilita a 

armazenagem e disseminação do histórico de outras propostas, vitoriosas ou não, 

afiançando uma maior perfeição em novos desafios e, portanto, uma maior 

competitividade e melhor estudo dos riscos envolvidos. 

 

 

5.3 SUGESTÃO DE APROFUNDAMENTO DO ESTUDO 

 

 

Com o cruzamento das informações descritas acima e o desenvolvimento 

deste estudo, algumas conclusões foram alcançadas e estas deram margem a 

sugestão de novas pesquisas, cujos títulos encontram-se a seguir; como o uso de 

metodologias de Bid Management específicas, novas formas de sistematização de 

processos de Bid Management em empresas de Engenharia e análise qualitativa e 

quantitativa da economia de tempo e recursos com a utilização de um setor de Bid 

Management em uma empresa de Engenharia. 
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                                                               APÊNDICES 

 

   APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO 

PARTICIPANTE 

 

Estou elaborando minha Dissertação para concretização do Curso de Mestrado em 

Sistemas de Gestão da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial 

para obtenção do grau de Mestre em Sistemas de Gestão, intitulada “Gerenciamento 

de propostas em empresas de engenharia: Uma análise sob a perspectiva do 

potencial de se conquistar projetos”. 

Esclareço que sua participação nesta dissertação está voltada para um estudo de 

cunho acadêmico, que tem como objetivo averiguar a influência do Gerenciamento 

de Propostas - Bid Management como sistema de gestão. Garanto que sua 

participação nesta dissertação é voluntária, pois o (a) Sr. (a) poderá desistir a 

qualquer momento da mesma, bastando para isso informar sua decisão.  

Por ser uma participação voluntária e sem interesse financeiro o (a) Sr. (a) não terá 

direito a nenhuma remuneração. Desconheço quaisquer riscos ou prejuízos por 

participar dela. Os dados referentes ao Sr. (a) serão sigilosos e privados, preceitos 

estes assegurados pela Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, 

sendo que o (a) Sr. (a) poderá solicitar informações durante todas as fases da 

Dissertação, inclusive após a publicação dos dados obtidos a partir desta. 

A coleta de dados será realizada por Ricardo Luiz Ferreira da Costa Neto 

(rlcostaneto@hotmail.com), aluno do curso Mestrado em Sistemas de Gestão da 

Universidade Federal Fluminense, orientado pelo professor Luiz Perez Zotes, D.Sc. 

 

                                        Niterói, 19 de Maio de 2012. 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

A disciplina de Gerenciamento de Propostas (Bid Management) é importante 

nas Empresas de Engenharia devido ao papel desempenhado de conquistar 

projetos. 

A Engenharia de Sistemas é definida pelo International Council on Systems 

Engineering (INCOSE) como uma abordagem interdisciplinar, onde um sistema é um 

conjunto integrado de elementos que realizam um objetivo definido.  

As duas disciplinas descritas acima atuam dentro do Gerenciamento de 

Projetos, e sua aplicação nas Empresas de Engenharia, que executam seus projetos 

com modelos organizacionais diversos, deriva em vários modelos de gestão. 

Tendo em vista a sistematização de processos de Engenharia, o 

Gerenciamento de Propostas se desenvolveu muito ao longo da década de 2000, e 

vários modelos existem atualmente. Entretanto, em função do caráter particular de 

gerenciamento de cada Empresa e como elas são estruturadas, fica sempre a 

dúvida de como e onde aplicar tais modelos e aproveitar os resultados vitoriosos de 

projetos passados. 

O questionário a seguir, baseado nos assuntos brevemente descritos acima, 

fará parte da dissertação de mestrado, cujo titulo é “Gerenciamento de Propostas 

em Empresas de Engenharia”. 

Com as respostas obtidas, será possível a obtenção de dados para a 

pesquisa, que deverá mostrar a importância das diferentes estruturas 

organizacionais no Gerenciamento de Propostas. 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 

 

2 QUESTÕES 

1-Idade: 
 20-30 
 30-40 
 Acima 40 

2-Qual o nome da organização em que trabalha? 
 

3-Qual o seu cargo? 
 

4-Tendo em vista as Estruturas Organizacionais mais comumente utilizadas nas 
Empresas de Engenharia (descritas nos organogramas para apreciação a seguir) , 
qual o tipo utilizado em sua Empresa pelo setor responsável pela conquista de 
projetos / gerenciamento de propostas (Bid Management)? 

a- Funcional 
b- Projetizada 
c- Matricial fraca 
d- Matricial forte 
e- Balanceada 
f- Composta. 

5-Sua Empresa tem uma equipe dedicada somente ao gerenciamento de propostas 
/ conquista de projetos? 

a- Sim. 
b- Não.[ 

6-Marque abaixo a situação que mais se asseme.lha ao tipo de estruturação 
organizacional do setor de gerenciamento de propostas / conquista de projetos de 
sua Empresa. 

a- O setor responsável pelo gerenciamento de propostas é dedicado somente a 
esta atividade e participa de todas as propostas. 

b- O setor responsável pelo gerenciamento de uma proposta é reorganizado a 
cada oportunidade, visando à continuidade da equipe envolvida na execução 
do projeto, no caso da conquista. 

c- Em sua Empresa ocorre uma situação híbrida em relação às duas opções 
acima. 

 

7-Você considera a sistematização do setor de gerenciamento de propostas um 
fator de vantagem competitiva para uma Empresa de Engenharia? Por quê? 
 

8-Explique qual seria, em sua opinião, a estruturação ideal de um setor responsável 
pelo gerenciamento de propostas de uma Empresa de Engenharia?  
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 

 

3 ORGANOGRAMAS PARA APRECIAÇÃO 

 

a) Estrutura Funcional 

 

b) Estrutura Projetizada 
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c) Estrutura Matricial Fraca 

 

d) Estrutura Matricial Forte 
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e) Estrutura Balanceada 

 

f) Estrutura Composta 

 

 


