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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo construir um modelo visual de execução de projetos de 

engenharia multidisciplinar que melhore a gestão de prazos, escopo, comunicação e 

coordenação de atividades. Após a definição dos objetivos deste estudo, foi realizada uma 

revisão bibliográfica focada em quatro pilares: conceitos envolvidos no gerenciamento de 

projetos, metodologias mais disseminadas de gerenciamento de projetos, novos métodos de 

gerenciamento de projetos e um panorama da disciplina de gerenciamento de projetos e suas 

tendências com base em pesquisas desenvolvidas nos últimos anos. Esta revisão bibliográfica 

foi utilizada como arcabouço teórico para desenvolvimento da versão inicial do modelo visual 

de execução de projetos de engenharia desenvolvido neste estudo, sendo este complementar as 

metodologias utilizadas atualmente na área de gerenciamento de projetos.  Após a construção 

do modelo visual de execução de projetos de engenharia foi realizada uma pesquisa qualitativa 

envolvendo a coleta de dados através de entrevistas aplicadas aos profissionais envolvidos na 

execução de projetos de engenharia multidisciplinar, tanto de áreas gerenciais como de áreas 

técnicas. A realização desta pesquisa qualitativa buscou validar os objetivos propostos e 

adequar o modelo sugerido as necessidades existentes nas empresas de engenharia. Através das 

abordagens foi possível identificar características importantes não identificadas na pesquisa 

bibliográfica. Para a coleta de dados foram estruturadas entrevistas de acordo com a Técnica 

do Incidente Crítico. Estas foram gravadas e transcritas para serem devidamente analisadas. 

Durante a etapa de análise de dados foram utilizados os métodos da análise léxica e da análise 

de conteúdo. Para auxiliar a etapa de análise de dados foi utilizado o software NVivo® devido 

as suas funções de armazenamento e visualização dos dados. Foram realizadas alterações na 

proposição inicial do modelo visando deixa-lo de acordo com as necessidades dos profissionais 

abordados. Os entrevistados confirmaram que o modelo proposto melhora a gestão de prazo, 

escopo, comunicação e coordenação de atividades em projetos de engenharia. Logo, os 

objetivos do modelo foram validados e melhorias e fragilidades foram identificadas e 

implementadas no mesmo. Por fim, ressalta-se a importância de pensar em novas formas de 

gestão que melhorem a execução dos projetos de engenharia multidisciplinar. Compreender 

melhor as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da área e estar aberto a novas formas de 

trabalho são caminhos para o desenvolvimento de novas práticas que gerem ganhos efetivos 

aos projetos.  

 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos, Execução de Projetos de Engenharia, Gestão 

Visual, Tempo, Escopo, Comunicação e Coordenação de Atividades. 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to build a visual model for the execution of multidisciplinary 

engineering projects that improve management of time, scope, communication and 

coordination of activities, supporting currently used methodologies in the project management 

area. To achieve this objective, a literature review was carried out focused on four pillars: 

Concepts involved in project management, traditional project management methodologies, new 

project management methods, and an overview of Project Management trends developed 

through research in recent years. This review was used as the theoretical framework for the 

initial version of the proposed model and a qualitative research was done by interviewing 

professionals from management and technical positions, both responsible for multidisciplinary 

engineering projects execution, to validate it. These interviews were conducted aiming to adapt 

the suggested model to the existing needs in engineering companies. Through this approach it 

was possible to identify important characteristics not identified in the literature review. For data 

collection, based in the Critical Incident Technique, the interviews were structured, recorded 

and transcribed to be properly analyzed. During this step, the lexical analysis and content 

analysis methods were used. To process, the NVivo® software was chosen because of its data 

storage and graphical capacities. The qualitative research analysis enabled improvements and 

weaknesses identification in the proposed model and the validation of the four offered 

objectives. To adjust it according to the addressed needs of these professionals, the necessary 

changes were made. The interviewees confirmed that the proposed model improves the 

management of deadlines, scope, communication and coordination of activities in engineering 

projects. Therefore, the objectives of the model were validated and improvements and 

weaknesses were identified and implemented in it. This study and the construction of a visual 

model emphasized the importance of thinking about new management methods and tools that 

improve the implementation of multidisciplinary engineering projects. To better understand the 

challenges this area professionals face and to be open to new ways of work, showed to be the 

path to new developments and effective gains to project management. 

 

Keywords: Project Management, Execution of Engineering Projects, Visual Management, 

Time, Scope, Communication and Coordination of Activities. 
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1 INTRODUÇÃO 

Apesar de todo o conhecimento já desenvolvido na área de gerenciamento de projetos, 

terminar os projetos dentro do orçamento e prazo esperados, com a qualidade devida e 

satisfazendo o cliente continua sendo um grande desafio. Métodos tradicionais como o método 

do caminho crítico, da corrente crítica, nivelamento de recursos, gráfico de Gantt, assim como 

a utilização de softwares como o Oracle Primavera® e o Microsoft Project® continuam sendo 

importantes, porém nem sempre suficientes. A realidade do ambiente de execução dos projetos 

torna necessário o desenvolvimento de novos modelos e técnicas complementares que auxiliem 

a execução e controle dos projetos. 

Os principais problemas enfrentados durante a execução dos projetos já são 

conhecidos pelos gerentes de projetos e pela academia. Segundo o estudo desenvolvido por 

Terribili Filho (2013), baseado nos resultados do Benchmarking em Gerenciamento de Projetos 

Brasil – 2010 realizado pelo Project Management Institute (PMI), os cinco problemas com 

maior frequência nas organizações brasileiras são o não cumprimento dos prazos, as mudanças 

de escopo constantes, os problemas de comunicação, o escopo não definido adequadamente e 

o não cumprimento do orçamento. Estes problemas estão associados ao gerenciamento de 

tempo, escopo, comunicação e custos.   

Segundo a publicação do relatório mundial anual do PM SURVEY.ORG do PMI 

(2012), as principais dificuldades encontradas nos projetos se repetem, entretanto, acrescenta-

se a ineficiência dos recursos humanos. A recorrência desses problemas mostra uma lacuna 

existente entre metodologias e ferramentas e suas aplicações de forma eficiente nas 

organizações. Outro ponto importante é a necessidade de responder rapidamente aos novos 

problemas que surgem, comuns em um ambiente de execução de projetos, onde mudanças 

podem ocorrer rapidamente.  

Diante dos problemas apresentados acima, torna-se necessário o desenvolvimento de 

modelos e técnicas auxiliares que busquem melhorar, principalmente, a comunicação entre os 

integrantes de um projeto, que poderá gerar maior clareza em relação a prazos, escopo e custo. 

Estimular formas colaborativas de trabalho também é importante para gerar um maior 

comprometimento e engajamento de todos os envolvidos. 

Para Williams (2015) o gerenciamento de projetos é uma atividade de negócios 

extremamente rica em dados. Em qualquer momento, os profissionais de gerenciamento de 

projetos estão capturando, manipulando, transformando e comunicando centenas de pontos de 
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dados de projetos. Dessa maneira é necessário buscar formas inovadores de visualização dos 

dados relacionados aos projetos.    

As formas de visualização tradicionais utilizadas atualmente não evitam que os 

problemas recorrentes citados anteriormente aconteçam. Para Williams (2015) as visualizações 

tradicionais, como diagramas de Gantt, estruturas de divisão de trabalho, placas de Kanban, 

diagramas de processo, calendários de equipes de projeto, organogramas de partes interessadas 

do projeto e similares são benéficas à sua maneira, mas não informam o status geral e o 

desempenho do projeto. 

 Dessa forma, mostra-se a necessidade de entender os problemas e as dificuldades 

existentes atualmente durante a execução de um projeto, para depois buscar novas formas de 

gestão, técnicas e ferramentas que complementem o gerenciamento de projetos tradicional, 

visando suportar o gerente de projetos e gerar um maior envolvimento da equipe do projeto. E 

também é preciso compreender as mudanças comportamentais ocorridas nas últimas décadas 

que estão relacionadas em como as atividades são realizadas atualmente. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

De acordo com o Kerzner (2006), a gestão de projetos pode ser definida como o 

planejamento, programação e controle de uma série de atividades integradas de forma a atingir 

seus objetivos com êxito, para benefício dos participantes do projeto. 

A complexidade crescente dos projetos, com os problemas recorrentes e com os 

problemas que sempre surgem durante a execução de um projeto tornam o gerenciamento de 

projetos uma atividade cada vez mais difícil e complexa de ser realizada. A inovação é 

importante na busca por soluções alinhadas as necessidades atuais das organizações. De acordo 

com o Manual de Oslo, OECD (2005), a inovação deve ser entendida como um conceito móvel 

e dinâmico, tendo em vista que acompanha a evolução das sociedades. Além disso, necessita 

de um tratamento multidisciplinar e multidimensional, sendo fundamental a articulação de 

diferentes áreas, campos do conhecimento e esferas de atividades. 

Inovar é necessário em qualquer atividade para manutenção da competitividade e no 

gerenciamento de projetos não é diferente. 

Dessa maneira, é preciso reformular as práticas de gestão de projetos, entender as 

dinâmicas existentes hoje nas empresas, as expectativas dos envolvidos, e formular um modelo 

focado na execução de projetos que permita o aumento de performance, baseado na melhoria 
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do gerenciamento e em um maior engajamento da equipe do projeto. A figura a seguir apresenta 

os fatores considerados para a elaboração do contexto dessa pesquisa. 

 

FIGURA 1: Contextualização da pesquisa 

Fonte: Autoria própria. 

Sendo assim, entende-se que existe a necessidade de melhorar o gerenciamento de 

projetos. Para isso, é necessário compreender a situação atual da disciplina e identificar as 

necessidades e dificuldades enfrentadas pelos profissionais da área para propor um novo 

modelo de execução de projetos de engenharia. Um modelo focado na execução e no dia a dia 

das equipes do projeto. Esse modelo deve ser incremental as práticas atualmente utilizadas pela 

comunidade de gerenciamento de projetos, visando uma melhora da gestão de prazos, escopo, 

comunicação e coordenação de atividades através da criação de um ambiente colaborativo e 

que estimule a participação de todos. 

O modelo proposto estará focado na realidade dos projetos de engenharia 

multidisciplinares. Em um ambiente envolvendo muitas disciplinas técnicas, muitas 

informações a serem compartilhadas e com prazos curtos de execução. E que enfrentam os 

problemas recorrentes no gerenciamento de projetos mencionados anteriormente nesta 

dissertação.  

 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A partir da contextualização apresentada anteriormente, entende-se que as empresas 

enfrentam problemas recorrentes na gestão de seus projetos e que as práticas mais disseminadas 

Proposição de um modelo visual de execução de projetos de engenharia

Melhorar a gestão de comunicação, prazo e escopo 
e coordenação de atividades

Estimular o desenvolvimento de um ambiente 
colaborativo

Identificação de necessidades e dificuldades

Analise de pesquisas feitas com a comunidade do 
gerenciamento de projetos

Analise de publicações sobre gerenciamento de 
projetos

Situação atual

Problemas recorrentes e lenta resposta aos 
problemas

Utilização de ferramentas e métodos com baixa 
eficiência.
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não atendem mais plenamente as organizações. As práticas utilizadas na execução dos projetos 

de engenharia estão relacionadas diretamente ao seu sucesso.  

Atualmente os projetos de engenharia multidisciplinares possuem cronogramas muito 

complexos, com muitas linhas de atividades que dificultam a visualização das informações e 

acaba tornando essa ferramenta pouco eficiente. Vários fatores influenciam no tamanho de um 

cronograma, um deles é a própria complexidade do projeto. Um outro é a preocupação em gerir 

atividades pequenas no cronograma do projeto. Um terceiro fator é a utilização do cronograma 

de um projeto de engenharia como uma ferramenta focada no atendimento de critérios 

financeiros, que nem sempre são os mesmos para o avanço físico do projeto. Dessa maneira, 

essa ênfase em critérios financeiros acaba prejudicando a utilização do cronograma para 

acompanhamento das atividades do projeto.  

 Dessa forma, o problema dessa pesquisa passa a ser compreender as necessidades, 

problemas e dificuldades enfrentadas pelos profissionais da área de gestão de projetos, 

principalmente em projetos de engenharia. E também analisar novas formas de gestão para 

propor um modelo visual de execução de projetos de engenharia que visa aproximar o 

cronograma do projeto de engenharia de difícil compreensão de toda a equipe. Ele objetiva 

melhorar a gestão de prazo, de escopo, de comunicação e a coordenação de atividades em 

projetos de engenharia multidisciplinares. Esse modelo busca a criação de um ambiente 

colaborativo de execução de projetos onde as pessoas se sintam estimuladas a se envolverem 

com o projeto.  

A figura a seguir representa as informações necessárias para a proposição de um 

modelo que atenda os profissionais do gerenciamento de projetos de acordo com suas 

necessidades.  
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FIGURA 2: Entradas para o novo modelo execução de projetos de engenharia. 

Fonte: Autoria própria. 

Diante do problema apresentado, o resultado da pesquisa é composto por um modelo 

visual de execução de projetos de engenharia multidisciplinar, que visa aproximar o 

cronograma do projeto de seus executores e melhorar a gestão de prazo, de escopo, de 

comunicação e a coordenação de atividades em projetos de engenharia.  

Com objetivo de nortear este estudo, foi definida a seguinte questão de pesquisa: Como 

deve ser um modelo visual de execução de projetos de engenharia que aproxime o cronograma 

do projeto da sua equipe e melhore a gestão de prazos, de escopo, de comunicação e a 

coordenação de atividades? 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A seguir são apresentados os objetivos geral e específico que orientaram esta 

pesquisa. 

 

1.3.1 Objetivo geral   

 

De acordo com a identificação do problema de pesquisa, o presente estudo tem como 

objetivo propor um modelo visual focado na execução de projetos de engenharia que aproxime 

o cronograma do projeto de seus executores e permita melhorar a gestão de prazos, de escopo, 

de comunicação e a coordenação de atividades em projetos de engenharia.  

Novo modelo 
de execução de 

projetos de 
engenharia

Dificuldades 
existentes

Necessidades 
Atuais

Problemas 
Recorrentes

Analisar novas 
formas de 

gestão

Melhor Gestão de prazos, escopo e 
comunicação e coordenação de 

atividades.
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A partir do modelo sugerido espera-se promover a melhoria dos processos 

relacionados a execução dos projetos, e por consequência, melhorar os resultados dos projetos 

e das organizações.  

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

Para responder à questão definida anteriormente, o objetivo principal da pesquisa foi 

desdobrado nos objetivos específicos listados a seguir.  

 Identificar os problemas recorrentes em projetos. 

 Identificar as necessidades e dificuldades enfrentadas atualmente pelos 

profissionais da área. 

 Identificar formas, ferramentas e técnicas capazes de melhorar a gestão de 

projetos. 

 Propor um modelo incremental as metodologias tradicionais utilizadas 

atualmente. 

 Através do modelo proposto estimular a criação de um ambiente colaborativo 

para execução do projeto. 

 

1.4 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

A presente pesquisa possui relevância pois visa solucionar problemas e dificuldades 

atuais e recorrentes enfrentados em projetos de engenharia pelas organizações. Quando um 

projeto de engenharia não alcança o seu objetivo conforme planejado, gera consequências, 

como por exemplos, a redução de lucratividade da projetista, problemas de relação entre as 

partes envolvidas e prejuízos e atrasos ao cliente final do projeto. Pode até mesmo resultar no 

aumento de gastos públicos e privados e no aumento do desemprego, impactando diretamente 

em toda a sociedade.     

No âmbito acadêmico, é esperado que essa pesquisa seja um instrumento de 

disseminação de proposições e soluções viáveis, gerando um debate pela comunidade 

acadêmica alinhado com a aplicabilidade ao mercado profissional. E por consequência, 

ocasione ganhos para a disciplina de Gerenciamento de Projetos e para a conceituação do 

programa de pós-graduação em engenharia de produção da Universidade Federal Fluminense.  

Com relação à relevância pessoal, esta pesquisa contribuirá para a atuação profissional 

do pesquisador. O pesquisador é Engenheiro de Produção e Especializado em Gestão de 
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Projetos, com aproximadamente 10 anos de experiência na área de gestão de projetos de 

engenharia. Durante a sua atuação como engenheiro, o pesquisador vivenciou situações onde 

constatou a necessidade de utilização de novas formas de gestão que melhore a execução dos 

projetos de engenharia. 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Em relação a delimitação da pesquisa, é importante destacar que o modelo sugerido 

foi devidamente validado através de uma pesquisa aplicada no ambiente de gerenciamento de 

projetos de engenharia brasileiro. O modelo proposto não possui a intenção de ser único e 

representa um universo composto pelas pesquisas bibliográfica e qualitativa realizadas. Ele 

deve ser considerado como uma alternativa a ser incrementada as metodologias atuais e deve 

ser adaptado a realidade de cada organização. Além disso, não é prevista a implementação do 

modelo sugerido no presente estudo. 

 

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

No sentido de alcançar os objetivos gerais e específicos definidos nesse estudo, esta 

dissertação está dividida em 7 (sete) capítulos descritos a seguir.  

O capítulo 1 é composto pela introdução do trabalho, contendo a contextualização da 

pesquisa, a definição do problema abordado e os objetivos gerais e específicos do estudo. Em 

seguida são apresentadas a relevância, a justificativa e a delimitação da pesquisa. 

O capítulo 2 é composto pela fundamentação teórica para realização desse estudo. É 

composto por sete seções apresentadas nas considerações iniciais deste mesmo capítulo. 

O capítulo 3 explica o método de pesquisa utilizado para realização desse estudo sendo 

apresentado um detalhamento da pesquisa qualitativa aplicada.  Já o capítulo 4 apresenta a 

proposição inicial do modelo visual de execução de projetos de engenharia proposto.  

O capítulo 5 apresenta a análise qualitativa, composta pelas análises de léxico e de 

conteúdo, realizada neste estudo visando validar os objetivos do modelo proposto e identificar 

melhorias e fragilidades.  

No capítulo 6 são apresentados os principais achados da pesquisa onde são abordadas 

as validações dos objetivos do modelo e a identificação de melhorias e fragilidades. Também 

são apresentadas as melhorias realizadas no modelo visando atender à necessidade dos 

profissionais abordados.  
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Por fim, no Capítulo 7 são expostas as conclusões deste estudo, onde são apresentadas 

as considerações finais, os limites da pesquisa, uma análise referente ao alcance dos objetivos 

inicialmente estabelecidos e também sugestões de estudos futuros relacionados ao tema deste 

trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 CONSIDERAÇOES INICIAS 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar um conjunto de conceitos fundamentais para o 

entendimento e desenvolvimento desse estudo. Ele apresenta a posição de vários autores em 

relação aos conceitos aqui abordados. A figura a seguir apresenta uma visão consolidada dos 

itens tratados nessa revisão bibliográfica. 

 

FIGURA 3: Estruturação da revisão bibligráfica. 

Fonte: Autoria própria. 

A revisão bibliográfica realizada nesse estudo é focada basicamente em quatro pilares: 

conceitos, metodologias mais disseminadas de gerenciamento de projetos, novos métodos de 

gerenciamento de projetos e um panorama da disciplina de gerenciamento de projetos e suas 

tendências. 

A seção 2.2 apresenta conceitos relacionados a disciplina de gerenciamento de projetos 

para um entendimento geral desse estudo. Já a seção 2.3 realiza uma diferenciação do que é 

considerado gerenciamento tradicional de projetos e o que é considerado novo através de 

conceitos e discussões existentes em publicações científicas. 

A seção 2.4 apresenta as instituições e seus respectivos padrões e modelos mais 

conhecidos na área e que são classificados como gestão tradicional de projetos. Já a seção 2.5 

reúne novas formas de gerenciamento que estão sendo discutidas atualmente.  

A seção 2.6 apresenta um panorama atual da disciplina de gerenciamento de projetos 

e algumas tendências através dos resultados e conclusões de quatro pesquisas publicadas na 

área. E finalmente a seção 2.7 composta pelas considerações finais sobre os assuntos abordados.  
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2.2 CONCEITOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Esta revisão bibliográfica é iniciada através da apresentação do conceito de projetos. 

Segundo o PMI (2017), um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado único. A sua natureza temporária indica um início e um término 

definidos. Já para Slack et al. (2009) projeto é um conjunto de atividades, que tem um ponto 

inicial e um estado final definidos, persegue uma meta definida e usa um conjunto de recursos. 

De acordo com Kerzner (2006), um projeto trata de um empreendimento com objetivo 

bem definido, que consome recursos e opera sob pressões de prazos, custos e qualidade. Além 

disso, projetos, são em geral, consideradas atividades exclusivas de uma empresa. E para a 

ABNT (2000), através da NBR ISO 10006, projeto é um processo único, consistindo de um 

grupo de atividades coordenadas e controladas com datas para início e término, empreendido 

para alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, 

custo e recursos. 

Dessa forma, conclui-se que um projeto é um esforço organizacional temporário com 

objetivo, prazos, custos definidos e que necessita ser planejado considerando os riscos 

envolvidos e a qualidade necessária. E deve ser gerenciado de maneira proativa visando evitar 

que a execução se distancia do planejamento e que ações corretivas sejam tomadas quando 

necessárias para garantir o sucesso do projeto. 

Devido a complexidade de um projeto e suas inúmeras atividades, gerenciar um 

projeto é uma atividade de extrema importância para um projeto. Segundo o PMI (2017) o 

gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas 

às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. Planejamento e coordenação são 

essenciais para que a gestão de um projeto seja bem-sucedido.    

Já para a ABNT (2000) o gerenciamento de Projetos inclui o planejamento, 

organização, supervisão e controle de todos os aspectos do Projeto, em um processo contínuo, 

para alcançar seus objetivos. 

Para o PMI (2017) o ciclo de vida do projeto é gerenciado através da execução de uma 

série de atividades de gerenciamento de projetos, conhecidas como processos de gerenciamento 

de projetos. Ele agrupa os processos de gerenciamento de projetos em cinco categorias, 

conhecidos como os grupos de processos de gerenciamento de projetos. São eles: 

 Iniciação: São os processos realizados para definir um novo projeto ou uma nova 

fase de um projeto existente através da elaboração de autorização para iniciar o 

projeto ou a fase.  
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 Planejamento: Os processos realizados para definir o escopo do projeto, refinar 

os objetivos e desenvolver o curso de ação necessário para alcançar os objetivos para 

os quais o projeto foi criado.  

 Execução: Os processos realizados para executar o trabalho definido no plano 

de gerenciamento do projeto para satisfazer as especificações do mesmo. 

 Monitoramento e Controle: Os processos necessários para acompanhar, revisar 

e regular o progresso e o desempenho do projeto, identificar todas as áreas nas quais 

serão necessárias mudanças no plano e iniciar as mudanças correspondentes.  

 Encerramento: Os processos executados para finalizar todas as atividades de 

todos os grupos de processos, visando encerrar formalmente o projeto. 

A figura a seguir representa a interação entre os grupos de processos citado 

anteriormente. 

 

FIGURA 4: Os grupos de processo interagindo em um projeto. 

Fonte: PMI (2017). 

Já Slack et al. (2009) propõe um modelo diferente de gerenciamento de projetos. Ele 

categoriza a as atividades de gerenciamento de projetos em cinco estágios, conforme 

apresentado a seguir. 

 Estágio 1 – Compreensão do ambiente de projeto – Fatores internos e externos 

que podem influenciar o projeto.   

 Estágio 2 – Definição do projeto – Estabelecimento dos objetivos, do escopo e 

da estratégia para o projeto. 

 Estágio 3 – Planejamento do projeto – Decisão de como o projeto será 

executado. 



 

 
26 

 Estágio 4 – Execução técnica – Desempenho dos aspectos técnicos do projeto. 

 Estágio 5 – Controle do projeto – Garantia de que o projeto está sendo executado 

de acordo com os planos. 

Kerzner (2006) considera que todas as empresas passam por processos próprios de 

maturidade em gestão de projetos. Essa maturidade é o desenvolvimento de sistemas e 

processos que são por natureza repetitivos e garantem uma alta probabilidade de que cada um 

deles seja um sucesso. A tabela 1 mostra as fases do ciclo de vida para a maturidade em gestão 

de projetos. Toda a empresa que alcança um grau de maturidade passa por essas fases. 

 

Embrionária 

Aceitação pela 

Gerência 

Executiva 

Aceitação pelos 

Gerentes das 

Áreas 

Crescimento Maturidade 

Reconhecer a 

necessidade 

Obter o apoio 

visível dos 

executivos 

Obter o apoio dos 

gerentes da área 

Reconhecer a 

utilidade das fases 

do ciclo de vida 

Desenvolver um 

sistema de 

controle gerencial 

de custo e 

programação  

Reconhecer os 

benefícios 

Fazer com que os 

executivos 

entendam a 

gestão de projetos 

Conseguir o 

comprometimento 

dos gerentes da 

área 

Desenvolver uma 

metodologia de 

gestão de projetos 

Integrar o 

controle de custos 

e da programação 

Reconhecer a 

aplicabilidade 

Estabelecer 

promotores no 

nível executivo 

Proporcionar 

conhecimento aos 

gerentes de área 

Obter o 

comprometimento 

com o planejado 

Desenvolver um 

programa de 

ensino para 

melhorar as 

competências em 

gestão de projetos 

Reconhecer o 

que precisa ser 

feito 

Estar disposto a 

mudar a maneira 

de conduzir o 

empreendimento 

Estar disposto a 

liberar os 

funcionários para 

treinamento em 

gestão de projetos 

Minimizar as 

oscilações de 

escopo. 

 

   

Definir um 

sistema de 

rastreamento do 

projeto 

 

TABELA 1: As cinco fases do ciclo de vida da gestão do projeto.  

Fonte: Kerzner (2006). 

Slack et al. (2009) coloca os fatores seguintes como particularmente importantes para 

o sucesso do gerenciamento de um projeto. 

 Metas claramente definidas. 

 Gerente de projeto competente. 

 Apoio da alta administração superior. 



 

 
27 

 Membros competentes do grupo de projeto. 

 Suficiente alocação de recursos. 

 Canais de comunicação adequados. 

 Mecanismos de controle. 

 Capacidade de retroalimentação. 

 Respostas a clientes. Todos os usuários potenciais do projeto participam e são 

mantidos atualizados sobre o status do projeto. 

 Mecanismos de ataque de problemas. 

 Continuidade do pessoal de projeto. O envolvimento continuado do pessoal-

chave do projeto ao longo da vida. 

De maneira semelhante aos itens citados anteriormente desenvolvidos por Slack et al. 

(2009), Kerzner (2006) realizou uma análise semelhante listando não somente os fatores críticos 

para o sucesso em gestão em projetos, como também os fatores críticos para o fracasso. A tabela 

a seguir apresenta esses itens de acordo com o autor. 

Fatores críticos para o sucesso Fatores críticos para o fracasso 

Fase de aceitação pela gerência executiva 

Considerar as recomendações dos funcionários. Recusar-se a aceitar ideias dos colegas. 

Reconhecer que a mudança é necessária. Não admitir que a mudança pode ser necessária. 

Entender a participação dos executivos na gestão 

de projetos. 

Acreditar que o controle da gestão de projetos 

cabe ao nível executivo. 

Fase de aceitação pelos gerentes de área 

Disposição a colocar os interesses da empresa 

acima dos interesses pessoais. 
Relutância a compartilhar informações. 

Disposição a aceitar responsabilidades. Recusar-se a aceitar responsabilidades. 

Disposição a aceitar o progresso dos colegas. Insatisfação com o progresso de colegas. 

Fase de crescimento 

Reconhecer a necessidade de uma metodologia 

empresarial. 

Perceber a metodologia-padrão como ameaça, e 

não como benefício. 

Apoiar um padrão de monitoramento e de 

relatório. 

Não conseguir entender os benefícios da gestão 

de projetos. 

Reconhecer a importância do planejamento 

efetivo. 
Dar apenas "apoio moral" ao planejamento. 

Fase de maturidade 

Reconhecer que a programação e os custos são 

inseparáveis. 

Acreditar que o estado do projeto pode ser 

determinado apenas pela programação. 

Rastrear os custos reais. 
Não perceber a necessidade de rastrear os custos 

reais. 

Desenvolver treinamentos em gestão de 

projetos. 

Acreditar que crescimento e sucesso em gestão 

de projetos são sinônimos. 

TABELA 2: Fatores críticos no ciclo de vida de gestão de projetos. 

Fonte: Kerzner (2006). 
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Já Dyrhaug (2002) afirma que não existe um consenso na literatura sobre a definição 

de sucesso em projetos. Porém, para a autora, existem critérios que possuem maior 

concordância:  

 Atingir objetivos de custo e tempo;  

 Atingir as especificações técnicas iniciais;  

 Atingir os objetivos do projeto ou contribuir para objetivos estratégicos, táticos e 

operacionais financeira e tecnicamente;  

 Satisfazer o cliente ou proprietário.  

 

2.3 GERENCIAMENTO DE PROJETOS TRADICIONAL VERSUS NOVAS FORMAS DE 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Nesta seção será diferenciado o que atualmente é considerado como gerenciamento de 

projetos tradicional e o que é considerado novas formas de gerenciamento de projetos. Os 

padrões e modelos citados nessa seção serão aprofundados em seções posteriores. 

Atualmente existe uma dificuldade em conceituar o que deve ser considerado como 

gerenciamento tradicional de projetos. Muitos autores consideram como tradicionais os 

modelos e padrões PMBOK®, PRINCE2®, ICB e até mesmo a ISO 21500 (ABNT NBR ISO 

21:500:2012) elaborada considerando muitos conceitos do PMBOK®. 

Já as novas formas de gerenciamento de projetos podem ser consideradas como as 

novas formas desenvolvidas após os métodos tradicionais que buscam agilizar e flexibilizar os 

projetos de forma que se encaixem as necessidades atuais e as mudanças tecnológicas e culturais 

ocorridas. Os métodos ágeis de gerenciamento de projetos e aplicações de design thinking são 

exemplos de novas formas de gerenciamento aplicadas a disciplina. 

De acordo com Eder et al. (2015) as práticas de gerenciamento de projetos foram 

disseminadas no decorrer dos anos por meio da sistematização de “guias de conhecimento. Tais 

guias apresentam um conjunto de ações, técnicas e ferramentas para gerir projetos de qualquer 

natureza. Os guias são rotulados atualmente como “teoria tradicional” devido ao surgimento de 

novas teorias, que propõem princípios, ações, técnicas e ferramentas ditos novos. 

Eder et al. (2015) resume que há um conjunto de práticas de gerenciamento de projetos 

mais bem estabelecido nos corpos padronizados de conhecimento, denominado abordagem 

tradicional. Um outro conjunto de práticas sugeridas em literatura mais recente e que ainda não 
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se encontra bem estabelecida é rotulada de Gerenciamento Ágil de Projetos (GAP). E afirma 

que não há modelos consistentes e capazes de diferenciar práticas gerenciais das duas teorias, 

ou mesmo avaliar de modo preciso e confiável qual delas está sendo adotada em uma 

determinada organização ou equipe de projeto. 

De acordo com Nerur et al. (2005), a abordagem tradicional é centrada no processo, 

orientada pela crença de que as fontes de variação são identificáveis e podem ser eliminadas 

através de processos de medição e refinação contínuos. O foco principal é a realização de 

processos altamente otimizados e repetitivos. O desenvolvimento de sistemas na abordagem 

tradicional é orientado por um modelo de ciclo de vida, como o modelo de cascatas, o modelo 

em espiral ou algumas variações destes. 

Nerur et al. (2005) considera que ao contrário das metodologias tradicionais, as 

metodologias ágeis lidam com a imprevisibilidade, dependendo das pessoas e da sua 

criatividade, em vez de processos. Eles são caracterizados por ciclos iterativos curtos de 

desenvolvimento orientados por características do produto, períodos de reflexão e introspecção, 

tomada de decisão colaborativa, incorporação de feedback, mudança rápidos e integração 

contínua. 

De acordo com Ribeiro e Arakaki (2006), O método tradicional é aplicado em qualquer 

ambiente de projeto, mas nas situações críticas envolvendo prazos restritos e com volatilidade 

de requisitos apresenta dificuldades em responder com rapidez às mudanças impostas pelos 

clientes causando, às vezes, conflitos no relacionamento e comprometimento do prazo. Já o 

gerenciamento ágil surgiu a partir dos conceitos de desenvolvimento rápido como uma 

alternativa para tratar com o ambiente competitivo do mercado atual que exige resultados 

imediatos, sob condições de altas incertezas e constantes mudanças. 

 Eder et al. (2015) em seu artigo “Diferenciando as abordagens tradicional e ágil 

de gerenciamento de projetos” buscou diferenciar as abordagens  de gerenciamentos de projetos 

chamada de tradicional e de ágeis. Através de práticas, técnicas e ferramentas identificadas em 

uma revisão bibliográfica, os autores buscaram realizar uma classificação das mesmas entre 

abordagem tradicional e ágil.  

 

 Foram agrupados sob o rótulo de ágil todas as variações do nome ágil encontradas na 

literatura: Lean Product Development, Scrum, Flexible, Extreme Programming (XP) e 

iterative planning, ligados aos teóricos do GAP. 
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 E os trabalhos que mencionavam seguir padrões estabelecidos na teoria, como 

PMBOK®, ISO, ICB e outros ligados aos livros textos consagrados, como Kerzner 

(2006), tiveram suas práticas classificadas como tradicionais.  

O resultado dessa pesquisa de Eder et al. (2015) foi a identificação de seis 

características críticas que diferenciam o uso de uma ou outra abordagem.  Na tabela a seguir, 

são apresentadas essas características críticas para diferenciação das abordagens.    

 

 Característica 
Abordagem de gerenciamento de 

projetos tradicional 

Abordagem de gerenciamento ágil 

de projetos 

1) A forma de 

elaboração do plano do 

projeto 

Há um único plano de projeto, que 

abrange o tempo total do projeto e 

contém os produtos, entregas, 

pacotes de trabalho e atividades. 

Há dois planos de projeto: a) um plano 

geral que considera o tempo total de 

duração do projeto, mas que contém 

apenas os produtos principais do 

projeto; b) um plano de curto prazo 

(iteração) que contém apenas as 

entregas e atividades referentes a uma 

fração de tempo do projeto. 

2) A forma como se 

descreve o escopo do 

projeto 

Descrição exata do resultado final 

por meio de texto, com normas do 

tipo contratuais, números objetivos 

e indicadores de desempenho. 

Descrição do resultado final de 

maneira abrangente, desafiadora, 

ambígua e metafórica. 

3) O nível de detalhe e 

padronização com que 

cada atividade do 

projeto é definida 

As atividades são descritas de 

maneira padronizada e organizadas 

em listas do tipo WBS. Contêm 

códigos e são classificadas em 

conjuntos de pacotes de trabalho, 

entregas e produtos do projeto. 

Não há um padrão para a descrição 

das atividades, que podem ser escritas 

na forma de estórias, problemas, ações 

ou entregas. E não há uma tentativa de 

organização, apenas a priorização do 

que deve ser executado no momento. 

4) O horizonte de 

planejamento das 

atividades da equipe de 

projeto 

As listas de atividades são válidas 

para o horizonte total do projeto. 

As listas de atividades são válidas 

para uma iteração, que é definida 

como uma fração do tempo total do 

projeto. 

5) A estratégia utilizada 

para o controle do 

tempo do projeto 

Empregam-se relatórios com 

indicadores de desempenho, 

documentos escritos, auditorias e 

análises de transições de fase. As 

reuniões da equipe não são 

frequentes. 

Empregam-se dispositivos visuais que 

indicam entregas físicas do resultado 

final (cartazes, autoadesivos etc.). As 

reuniões são curtas e frequentes. 

6) A estratégia utilizada 

para a garantia do 

atingimento do escopo 

do projeto 

O gerente de projeto avalia, 

prioriza, adiciona ou altera as 

atividades do projeto para que os 

resultados estejam em 

conformidade com o escopo do 

projeto assinado com o cliente. 

O cliente avalia, prioriza, adiciona ou 

altera o produto final do projeto, 

conforme a experiência com os 

resultados alcançados. A equipe altera 

as atividades para obter os resultados 

propostos pelo cliente. 

TABELA 3: Características para identificação da abordagem de gerenciamento de projeto utilizada 

por uma organização.  

Fonte: Eder et al. (2015) 
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Ribeiro e Arakaki (2006), elaboraram um quadro comparativo semelhante entre  o 

gerenciamento ágil e o gerenciamento tradicional  em função das áreas de conhecimento citadas 

no PMBOK®. O mesmo é apresentado na tabela a seguir. 

Área do processo Gerenciamento Tradicional Gerenciamento Ágil 

Escopo 

Bem definido nas fases iniciais 
do projeto e formalizado através 
da WBS (Work Breakdown 
Structure). 

Escopo é definido em alto nível e os 
requisitos são priorizados e definido de 
forma iterativa. Necessita de maior controle 
de gold plating. 

Tempo 
Cronograma detalhado para a 
realização de todo o projeto. 

Cronograma orientado a produto com 
entregas incrementais de 2-4 semanas. 

Custo 
Monitoração das alterações 
para que não afete o custo 
planejado. 

Necessita de maior controle em função da 
rapidez na incorporação de alterações. 

Qualidade 
Processos de Verificação e 
Validação e plano de testes. 

Programação em pares, testes incrementais 
e refatoração. 

Riscos 
Análise de riscos durante todo o 
ciclo de vida do projeto. 

Aplica-se o mesmo conceito do 
gerenciamento tradicional. 

Comunicação Documentado e formal. Implícita, interpessoal e colaborativa. 

Recursos Humanos Papéis claros e bem definidos. 
Confiança nos membros da equipe e 
ambiente colaborativo. 

Aquisição 
Controle por contrato e escopo 
bem definido e documentado. 

Presença do cliente, volatilidade de 
requisitos e pouca documentação tornam o 
processo um desafio. 

Integração 
Plano do projeto detalhado e 
controle total do projeto pelo 
gerente. 

Plano do projeto evolutivo. Gerente do 
projeto atua como facilitador. 

TABELA 4: Quadro comparativo entre o método tradicional e o método ágil.  

Fonte: Ribeiro e Arakaki (2006) 

Durante a realização dessa revisão bibliográfica foi percebido que muitos autores 

tratam novas formas de gerenciamento de projetos como métodos ágeis e que a classificação 

dessas novas formas de gestão ainda não está madura. 

 

2.4 PADRÕES E METODOLOGIAS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

TRADICIONAIS 
 

Atualmente existem muitos padrões e metodologias desenvolvidas na disciplina de 

Gerenciamento de Projetos. Nesta seção serão apresentadas algumas organizações e seus 

respectivos padrões e/ou metodologias consideradas neste estudo como tradicionais. 
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2.4.1 PMBOK® - Project Management Institute (PMI)  
 

O PMI é uma organização sem fins lucrativos que tem o objetivo de disseminar as 

melhores práticas de gerenciamento de projetos. Ela é uma das maiores associações para 

profissionais da área. Segundo o site da instituição, referenciado como PMI (2018), atualmente 

o PMI possui 12 padrões para gerenciamento projetos, programa e de portfólio,  que são os 

padrões com mais alto reconhecimento na profissão e que, cada vez mais, vêm se tornando o 

modelo para o gerenciamento de projetos em empresas e governos. 

O Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, conhecido como PMBOK®, 

apresenta os conceitos relacionados ao gerenciamento de projetos e fornece diretrizes para o 

gerenciamento de projetos. Atualmente está em sua sexta edição. Segundo o PMI (2017), o PMI 

foi creditado como desenvolvedor de padrões pelo Instituto Nacional Americano de Padrões 

(ANSI). 

O PMBOK® apresenta os processos de gerenciamento de projetos agrupados em cinco 

categorias conhecidas como grupos de processos de gerenciamento de projetos, já citados nesse 

estudo. São eles: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. 

E possui quarenta e sete processos de gerenciamento de projetos agrupados nesses cinco grupos 

e englobados em dez áreas de conhecimento. São elas: 

1. Gerenciamento da Integração do Projeto  

2. Gerenciamento do Escopo do Projeto 

3. Gerenciamento do Tempo do Projeto 

4. Gerenciamento dos Custos do Projeto 

5. Gerenciamento da Qualidade do Projeto 

6. Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto 

7. Gerenciamento de Comunicações do Projeto 

8. Gerenciamento de Riscos do Projeto  

9. Gerenciamento das Aquisições do Projeto 

10. Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto. 

 

O PMI oferece certificações, atualmente oito, que atestam a conhecimento e 

competência na área. Segundo o site da instituição, atualmente a certificação Profissional em 

Gerenciamento de Projetos (PMP®)  conta com mais de 370.000 profissionais certificados em 

todo mundo. 

 

https://brasil.pmi.org/brazil/PMBOKGuideAndStandards/LibrarytoPMIGlobalStandards.aspx
https://brasil.pmi.org/brazil/CertificationsAndCredentials/PMP.aspx
https://brasil.pmi.org/brazil/CertificationsAndCredentials/PMP.aspx
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2.4.2 PRINCE2® - UK Office of Government Commerce (OGC) 

 

Em 1996, o Governo do Reino Unido lançou seu método de gerenciamento de projetos 

chamado de PRINCE2® (Project in Controlled Enviroment). Atualmente esse método é adotado 

como padrão para os projetos governamentais no Reino Unido e também por empresas privadas 

em todo o mundo. Possui uma estrutura de certificações semelhantes ao PMI, tendo mais de 

250 mil profissionais certificados. 

Segundo Angelo (2008), PRINCE2® reúne um completo conjunto de conceitos e 

processos de gerenciamento de projetos capazes de endereçar, de forma efetiva, a atividade de 

gerenciar um projeto. Se adequa a qualquer tipo ou tamanho de projeto, em qualquer tipo de 

organização e é uma metodologia consistente, baseada em anos de experiência de vários 

gerentes e equipes de projetos, além de ser de fácil aprendizado e poder ser utilizada gratui-

tamente. 

O PRINCE2® apresenta uma estrutura de processos semelhante ao PMBOK®. Para 

ANGELO (2008), existe um alto nível de compatibilidade entre o PRINCE2® e o PMBOK®. 

Segundo SIQUEIRA (2008) o PRINCE2® é estruturado em oito processos e 45 sub-processos, 

os quais definem as atividades que serão executadas ao longo do ciclo de vida do projeto. 

Juntamente com esses, são descritos oito componentes que são como áreas de conhecimento 

que devem ser aplicadas de acordo com a necessidade, dentro das atividades de cada 

processo. Seus oito processos são: 

1. Iniciando um Projeto (Starting up a Project); 

2. Direcionamento para um projeto (Directing a project); 

3. Iniciando um projeto (Initiating a Project); 

4. Gerenciando os limites de cada estágio do projeto (Managing Stage Boundaries); 

5. Controlando cada estágio do projeto (Controlling a Stage); 

6. Gerenciando a Entrega do Produto (Managing Product Delivery); 

7. Planejamento (Planning); 

8. Encerrando o Projeto (Closing a Project). 

 

2.4.3 ABNT NBR ISO 21:500:2012 – ISO e ABTN 
 

A International Organization for Standardization (ISO) é uma organização 

independente e não governamental composta por membros dos organismos nacionais de 

normalização de 163 países. Ela reúne especialistas de todo o mundo para desenvolver padrões 
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internacionais. Segundo o site da ISO, referenciado como ISO (2017), ela é o maior 

desenvolvedor mundial de padrões internacionais voluntários. Foi fundada em 1947 e, desde 

então, publicou 21.655 normas internacionais que abrangem quase todos os aspectos da 

tecnologia e das empresas.  

Já a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) informa através do deu site, 

referenciado nesse estudo como ABNT (2017), que ela é o Foro Nacional de Normalização por 

reconhecimento da sociedade brasileira desde a sua fundação, em 28 de setembro de 1940, e 

confirmado pelo governo federal por meio de diversos instrumentos legais. Ela é a responsável 

pela elaboração das Normas Brasileiras (ABNT NBR). É uma entidade privada e sem fins 

lucrativos, membro fundador da ISO. 

A norma ABNT NBR ISO 21:500:2012 – Orientações sobre Gerenciamento de 

Projetos foi publicada em setembro de 2012 pela ABNT e referenciada nesse estudo como 

ABNT (2012). Ela fornece as diretrizes para o Gerenciamento de Projetos, podendo ser usada 

por qualquer organização e qualquer tipo de projeto. Devido a um crescimento na 

internacionalização dos projetos, surgiu a necessidade de estabelecer procedimentos comuns a 

nível mundial. 

A ISO 21500 apresenta 39 processos agrupados em cinco grupos de processos. São 

eles: iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. E possui dez áreas do 

conhecimento, sendo elas: 

 Integração; 

 Partes Interessadas; 

 Escopo; 

 Recursos; 

 Tempo; 

 Custo; 

 Risco; 

 Qualidade; 

 Aquisições; 

 Comunicações. 

Essa norma possui uma abordagem semelhante ao PMBOK®. Ela não apresenta 

requisitos, dessa maneira não sendo certificável. 
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Para Brioso (2015), a ISO 21500 elimina com sabedoria as ferramentas e técnicas dos 

processos, deixando o caminho aberto para que os especialistas combinem e apliquem as 

ferramentas e técnicas que melhor atendam ao projeto, selecionando-os entre os vários sistemas 

de gerenciamento. Dessa maneira, a sugestão do uso de uma ferramenta não é vista como uma 

barreira para utilização de ferramentas melhores e mais inovadores que possam surgir. 

 

2.4.4 IPMA Competence Baseline (ICB) - Internacional Project Management 

Association (IPMA) 

 

A IPMA é uma instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo promover e 

desenvolver a gestão de projetos em todo o mundo através do envolvimento das partes 

interessadas visando o avanço da disciplina. Suas atividades foram iniciadas em 1964, 

inicialmente com o nome de INTERNET, e atualmente ela está presente em mais de 60 países.  

Em 1998, a IPMA estruturou um programa de certificação como forma de incentivo 

aos envolvidos em projetos visando melhorar seus conhecimentos, sua experiência e suas 

atitudes.  Esse programa possui quatro níveis baseados nas atividades, responsabilidades e 

exigências da prática. Neste ano a IPMA publicou a primeira versão da IPMA Competence 

Baseline (ICB). 

A ICB, atualmente está em sua terceira versão, é uma iniciativa semelhante ao 

PMBOK® do PMI. Ela apresenta os grupos de competência técnica, comportamental e 

contextual necessárias para o gerenciamento de um projeto. O olho da competência, 

apresentado na figura a seguir, representa os elementos do gerenciamento de projetos citados 

anteriormente de maneira integrada. Ele representa a clareza e a visão que um gerente de 

projetos deve ter ao avaliar uma situação específica. 

 

FIGURA 5: Olho da competência. 

Fonte: IPMA (2006). 
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A ICB apresenta uma estrutura para a avaliação das competências do profissional da 

área, não se restringindo somente aos elementos conceituais envolvidos na disciplina. Ele é 

composto por 46 elementos de competências agrupados nos três grupos de competências 

técnica, comportamental e contextual citados anteriormente. Esses elementos estão divididos 

da seguinte maneira: 

 Técnica – 20 elementos. 

 Comportamental –  15 elementos 

 Contextual – 11 elementos 

A tabela a seguir apresenta uma visão geral dos 46 elementos de competência de 

acordo com o IPMA (2006). 
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1 Competências Técnicas 
2 Competências 

Comportamentais 
3 Competências Contextuais 

1.01 Sucesso no 

gerenciamento de projetos  
2.01 Liderança 3.01 Orientação a projetos 

1.02 Partes interessadas 
2.02 Comprometimento e 

motivação 
3.02 Orientação a programas 

1.03 Objetivos e requisitos do 

projeto 
2.03 Autocontrole 3.03 Orientação a portfólio 

1.04 Riscos: oportunidades e 

ameaças 
2.04 Assertividade 

3.04 Implementação de 

projetos, programas e 

portfólios (PPP) 

1.05 Qualidade 2.05 Descontração 3.05 Organização permanente 

1.06 Organização do Projeto 2.06 Abertura 3.06 Negócio 

1.07 Trabalho em equipe 2.07 Criatividade 
3.07 Sistemas, produtos e 

tecnologias 

1.08 Resolução de problemas 
2.08 Orientação para 

resultados 
3.08 Gestão de pessoas 

1.09 Estruturas do projeto 2.09 Eficiência 
3.09 Saúde, meio ambiente e 

segurança 

1.10 Escopo e entregas 2.10 Aconselhamento 3.10 Finanças e contabilidade 

1.11 Tempo e fases do projeto 2.11 Negociação 3.11 Aspectos legais 

1.12 Recursos 2.12 Conflitos e crises   

1.13 Custos e finanças 2.13 Confiabilidade   

1.14 Aquisições e contratos 2.14 Valores   

1.15 Alterações 2.15 Ética   

1.16 Controle e reporte    

1.17 Informações e 

documentação 
   

1.18 Comunicação    

1.19 Iniciação    

1.20 Encerramento    

TABELA 5: Visão geral dos elementos de competência. 

Fonte: Adaptado de IPMA (2006). 

A IPMA Brasil é o braço da IPMA no Brasil desde 2010. Ela é uma entidade sem fins 

lucrativos responsável pelo processo de certificação, organização de eventos e promoção do 

gerenciamento de projetos no país alinhado com o IPMA Global. 

 

2.5 NOVOS METODOS DE GESTÃO DE PROJETOS 

 

2.5.1 Gerenciamento de Projetos Enxutos 

 

A produção enxuta (lean manufacturing), também chamado de Sistema Toyota de 

Produção, é uma filosofia de gestão muito utilizada na indústria automobilística na década de 
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1980. Ela se baseia na redução de sete tipos de desperdícios. Na década de 1990, os princípios 

da produção enxuta passaram a ser utilizados em outras áreas, diferente da manufatura, 

incluindo a disciplina de gerenciamento de projetos.  

Neste contexto, surgiu o gerenciamento de projetos enxutos. Segundo Karim e 

Nekoufar (2011), o gerenciamento de projetos enxuto é resultado da aplicação dos conceitos do 

pensamento enxuto (lean thinking), da produção enxuta e da construção enxuta aplicado ao 

gerenciamento de projetos. O principal objetivo do gerenciamento de projetos enxuto é fornecer 

mais valor com menos desperdício. Ballard e Howell (2003) afirmam que os projetos são 

sistemas de produção temporários.  Quando esses sistemas estão estruturados para entregar o 

produto, maximizando o valor e minimizando o desperdício, eles são considerados projetos 

enxutos (lean).  

Para Aziz e Hafez (2013) existem cinco princípios fundamentais para se obter o 

máximo de benefícios em metodologias que utilizam o pensamento enxuto (lean thinking). São 

eles: 

1. Especificação do valor -  O cliente deve definir o que é valor em seu produto de 

acordo com as necessidades dele. Devem ser identificadas o valor das atividades 

que agreguem valor ao produto final 

2. Identificação do fluxo de valor – Devem ser identificadas quais etapas geram 

valor para o produto e eliminando atividades que nada agregam valor.  

3. Fluxo – Deve ser assegurado um fluxo contínuo na cadeia de processos. O foco 

deve estar no processo e não no produto final.  

4. Produção puxada – Deve ser produzindo somente o que o cliente deseja no 

momento em que o cliente necessita. A ideia é reduzir a produção desnecessária 

(redução de estoque) e usar uma ferramenta de gerenciamento Just In Time.  

5. Perfeição – Deve ser buscada a melhoria contínua dos processos de gestão. O 

produto deve ser entregue atendendo às necessidades e expectativas do cliente 

dentro do cronograma acordado e em condições perfeitas sem erros e defeitos. 

Deve haver uma ótima comunicação entre todos os envolvidos para garantir a 

satisfação do cliente. 

De acordo com o estudo de Horman e Kenley (1996), as metodologias da produção 

enxuta e do gerenciamento de projetos podem ser combinadas para desenvolver uma nova 

abordagem de gerenciamento de projetos: o gerenciamento de projetos enxuto. A figura 6 ilustra 
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esta combinação entre a produção enxuta e o gerenciamento de projetos. Esta nova metodologia 

objetiva garantir a máxima eficácia definindo os requisitos do projeto em termos de todos os 

fatores que irão influenciar o projeto e gerenciando o processo de gestão do projeto para garantir 

um desempenho eficiente, com uma atenção especial à forma como o valor é alcançado. 

 

FIGURA 6: Geração da metodologia de gerenciamento de projetos enxutos. 

Fonte: Adaptado de Horman e Kenley (1996). 

Para Horman e Kenley (1996), a abordagem do gerenciamento de projetos enxuto 

contribui para o desempenho do gerenciamento de projetos, enfocando a eficácia e a eficiência 

da entrega de valor, satisfazendo as necessidades do cliente. 

Segundo Ballard e Tommlein (2012), o gerenciamento de projetos enxuto é adequado 

para projetos complexos e com alto grau de incerteza. Já o gerenciamento de projetos 

tradicional necessita de um alto grau de certeza e níveis baixos de complexidade para seu 

sucesso. Esses autores consideram que a decisão de adotar o gerenciamento de projetos enxuto 

ou um método tradicional, atualmente, é inibido pela incapacidade de avaliar adequadamente a 

complexidade e a incerteza do projeto antes da execução do mesmo.  

Ballard e Tommlein (2012), apresentam o Last Planner System (LPS) como um 

método aplicável ao gerenciamento de projetos enxutos. O LPS ilustra a adaptação de princípios 

e métodos lean a partir de sua origem na fabricação repetitiva para o contexto do projeto. Para 

Fernandez-Solis et al. (2013), a aplicação do LPS gera os seguintes benefícios: 

1. Fluxo de trabalho suave;  

2. Planos de trabalho previsíveis;  

3. Redução de custo;  

4. Redução na duração do projeto – prazo de entrega;  

5. Melhoria da produtividade;  

6. E uma maior colaboração entre os envolvidos. 

Metodologia da 
Produção Enxuta

Metodologia de 
Gerenciamento de 

Projetos

Gerenciamento de 
Projetos Enxuto
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Demir et al. (2014) apresenta uma nova metodologia para a gestão de projetos de 

construção combinando práticas de gerenciamento de projetos, do lean e dos métodos ágeis 

chamado de "AgiLean PM". Ele busca eliminar o desperdício nos processos e sendo capaz de 

reagir à mudança. Para o autor, esta nova metodologia de gestão inovadora pode ser a melhor 

maneira de lidar com a complexidade em projetos de construção para alcançar o máximo 

desempenho. Este estudo de Demir et al. (2014), mostra a necessidade de combinação de 

métodos para atender as necessidades atuais na área de gerenciamento de projetos.  

 

2.5.2 Métodos Ágeis 

 

Os métodos ágeis tiveram sua origem na área de desenvolvimento de softwares. O 

manifesto ágil surgiu em fevereiro de 2001, em Utah, onde dezessete profissionais discutiam 

alternativas aos processos de desenvolvimento de software pesados e orientadas a 

documentação. Esse manifesto para desenvolvimento de software ágil foi assinado pelos 

dezessete profissionais, nele estavam a declaração das crenças e valores desses pesquisadores 

independentes. 

Segundo Agile (2017) o Manifesto Ágil busca maneiras melhores de desenvolver 

softwares e possui os quatro valores fundamentais a seguir. 

1. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. 

2. Software em funcionamento mais que documentação abrangente. 

3. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. 

4. Responder a mudanças mais que seguir um plano. 

Mesmo com valor aos itens à direita, os dezessete autores do manifesto valorizam mais 

os itens à esquerda (em negrito). E de acordo com Agile (2017) eles possuem os doze princípios 

a seguir. 

1. A maior prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega adiantada e contínua 

de software de valor. 

2. Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos 

ágeis se adequam a mudanças, para que o cliente possa tirar vantagens 

competitivas. 

3. Entregar software funcionando com frequência, na escala de semanas até meses, 

com preferência aos períodos mais curtos. 
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4. Pessoas relacionadas à negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto 

e diariamente, durante todo o curso do projeto. 

5. Construir projetos ao redor de indivíduos motivados. Dando a eles o ambiente e 

suporte necessário, e confiar que farão seu trabalho. 

6. O Método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para, e por dentro de 

um time de desenvolvimento, é através de uma conversa cara a cara. 

7. Software funcional é a medida primária de progresso. 

8. Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários, devem ser capazes de manter indefinidamente, 

passos constantes. 

9. Contínua atenção à excelência técnica e bom design, aumenta a agilidade. 

10. Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser 

feito. 

11. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto 

organizáveis. 

12. Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo, então, se 

ajustam e otimizam seu comportamento de acordo. 

Os métodos existentes que seguem os valores e princípios descritos no Manifesto Ágil 

são considerados métodos ágeis, entre eles estão os métodos como o SCRUM e o Extreme 

Programming (XP).  

Segundo Ribeiro e Arakaki (2006), o gerenciamento ágil fundamenta-se pelo 

planejamento rápido, com reuniões intensivas e com a participação de todos os envolvidos com 

o objetivo de obter o plano do projeto aprovado. Pela participação efetiva do cliente em todas 

as fases do projeto atuando na definição, validação e aprovação do trabalho a ser realizado em 

conjunto com a equipe do projeto. E também pelo ambiente de colaboração entre os membros 

da equipe e pela rápida incorporação de alterações durante o ciclo de vida do projeto. 

Para Sato (2007), os métodos ágeis apresentam uma abordagem bastante pragmática 

para o desenvolvimento de software. Planos detalhados são feitos apenas para a fase atual do 

projeto. Para fases futuras, os planos são considerados apenas rascunhos que podem se adaptar 

a mudanças conforme o time aprende e passa a conhecer melhor o sistema e as tecnologias 

utilizadas. Já para Kaczorowska (2015), no gerenciamento ágil de projetos o objetivo do projeto 

não é seu término no prazo e dentro do orçamento planejado, mas o que mais importa é o 
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produto e seu desenvolvimento. O ponto de vista nesta abordagem é orientado para a execução 

do produto e não para o próprio projeto. 

Para Hass (2007), existem vários elementos-chave que fornecem a base para a 

gerenciamento ágil de projetos, e essas técnicas também podem ser usadas em métodos 

tradicionais para melhorar o desempenho do projeto. São eles: 

1. Controle visual. 

2. Equipes de alto desempenho com co-localização. 

3. Desenvolvimento orientado por teste. 

4. Controle adaptativo. 

5. Desenvolvimento colaborativo. 

6. Desenvolvimento baseado em características. 

7. Liderança e colaboração, em vez de comando e controle. 

8. Mude do foco C (custo) para R (receita). 

9. Lições aprendidas. 

Em 2001, foi fundada a Aliança Ágil (Agile Alliance) visando estimular o 

compartilhamento de experiências e ideias entre os profissionais com interesse nesta área. 

Segundo a Agile Alliance (2017), ela apoia pessoas que exploram e aplicam valores, princípios 

e práticas ágeis para tornar as soluções de software de construção mais efetivas, humanas e 

sustentáveis. Ela define ágil como a capacidade de criar e responder a mudanças para ter sucesso 

em um ambiente incerto e turbulento.  

Segundo PMI (2012), através da pesquisa anual PM SURVEY.ORG de 2012, o 

método ágil mais utilizado no mundo é o SCRUM, e em seguida aparecem as organizações que 

desenvolvem seu próprio método ágil de gerenciamento de projetos e depois o Extreme 

Programming. A seguir serão apresentados alguns métodos ágeis mais utilizados. 

 

2.5.2.1 SCRUM 
 

Em 1993, Jeff Sutherland inventou o SCRUM como um processo na Easel 

Corporation, onde foi aplicado pela primeira vez. Já em 1995, Ken Schwaber e Jeff Sutherland 

apresentaram o SCRUM na Conferência OOPSLA Conference. Para Sutherland (2001) o 

objetivo do SCRUM é entregar um software com a maior qualidade possível em uma serie de 

intervalos curtos de tempo denominado sprint, que duram cerca de um mês. E o SCRUM é 
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caracterizado por reuniões curtas, intensivas e diárias com a presença de todas as pessoas da 

equipe. 

Segundo Sutherland et al. (2007), SCRUM é um processo de desenvolvimento de 

software ágil projetado para adicionar energia, foco, clareza e transparência para equipes de 

projetos que desenvolvem sistemas de software. Para Sutherland (2001), o planejamento de um 

projeto utilizando o SCRUM usa técnicas leves, como Burndow Charts, em oposição ao Gantt 

Charts em projetos utilizando métodos tradicionais. Um Gantt Chart é tão bom quanto os 

pressupostos inerentes ao caminho crítico representado em um gráfico. No desenvolvimento 

ágil, o caminho crítico pode mudar diariamente, tornando obsoleto qualquer Gantt Chart em 

apensas 24 horas. 

Para Sutherland et al. (2007), o SCRUM adequadamente implementado foi projetado 

para aumentar a velocidade de desenvolvimento, alinhar os objetivos individuais e 

organizacionais e criar uma cultura impulsionada pelo desempenho. E também apoiar a criação 

de valor para os acionistas, alcançar uma comunicação estável e consistente de desempenho em 

todos os níveis e melhorar o desenvolvimento individual e a qualidade de vida da equipe do 

projeto. 

De acordo com a Agile Alliance (2017), o SCRUM é um modelo de processo usado 

para gerenciar desenvolvimento de produtos e outros trabalhos de conhecimento. O SCRUM é 

empírico na medida em que fornece um meio para as equipes estabelecerem uma hipótese de 

como eles pensam que algo funciona, experimentá-lo, refletir sobre a experiência e fazer os 

ajustes adequados. O SCRUM visa permitir que as equipes incorporem práticas de outros 

modelos, desde que essas façam sentido para o contexto da equipe. 

Para a Agile Alliance (2017), as equipes que seguem o SCRUM devem possuir os 

seguintes valores: comprometimento, coragem, foco, abertura e respeito. E o SCRUM é 

composto pelos seguintes princípios: transparência, inspeção e adaptação.  

A seguir são apresentados alguns termos referentes a metodologia do SCRUM com 

base no Guia do Scrum escrito por Schwaber e Sutherland (2016).  

 Equipe: Elas são auto organizáveis e multifuncionais, e escolhem a melhor maneira 

de completar seu trabalho em vez de serem dirigidos por outros de fora do time. 

Fazem parte do time:  
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o Product owner: o dono do produto, responsável por maximizar o valor do 

produto e do trabalho do time de desenvolvimento. É responsável pelo 

Backlog do Produto.  

o Time de desenvolvimento: profissionais responsáveis por entregar uma 

versão usável para incrementar o produto, ao final de cada Sprint. 

o SCRUM Master: pessoa responsável por garantir que o SCRUM seja 

entendido e aplicado. SCRUM Master ajuda aqueles que estão fora do Time 

SCRUM a entender quais as interações com o Time SCRUM são úteis e quais 

não são. 

 Eventos: são eventos planejados para a criação de uma rotina e minimizar a 

necessidade de reuniões não definidas no SCRUM. 

o Sprint: Entrega incremental, que ocorre aproximadamente a cada um mês. E 

agrega valor ao produto final do projeto.  

o Reunião de planejamento do Sprint: Reunião onde é planejado o trabalho a 

ser realizado durante o próximo Sprint.  

o Reunião diária: é uma reunião onde a equipe se reúne todos os dias, por 15 

minutos, com o objetivo de sincronizar as atividades e criar um plano para as 

próximas 24 horas.  

o Revisão do Sprint: é executada no final do Sprint para inspecionar o que foi 

entregue e adaptar o Backlog do Produto se necessário. 

o Retrospectiva do Sprint: é uma oportunidade para o Time SCRUM 

inspecionar a si próprio e criar um plano para melhorias a serem aplicadas no 

próximo Sprint. 

 

 Artefatos: representam o trabalho, e são projetados para maximizar a transparência 

nos projetos:  

o Backlog do Produto: é uma lista ordenada com tudo o que deve ser entregue 

no produto.  

o Backlog do Sprint: é um conjunto de itens do Backlog do Produto 

selecionados para a implementação em um específico Sprint.  

o Incremento: todos os itens do Backlog do Produto que foram entregues 

durante o Sprint e o valor dos incrementos de todos os Sprints anteriores. 
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2.5.2.2 Extreme Programming (XP) 

 

O XP é uma metodologia que segue os princípios e valores do Manifesto Ágil. Ela foi 

criada em 1998 por Kent Beck, Ron Jeffries e Ward Cuninghan, a partir de um projeto piloto 

na Chrysler. É considerada como um dos métodos ágeis mais utilizados e possui um enfoque 

em pequenas e médias equipes de desenvolvimento de software, em ambientes com requisitos 

incertos.   

De acordo com Beck e Andres (2005) o XP é um estilo de desenvolvimento de 

software que se concentra em excelente aplicação de técnicas de programação, comunicação 

clara e trabalho em equipe que permite a realização de coisas que anteriormente não podiam ser 

imaginadas. O XP inclui: 

 Uma filosofia de desenvolvimento de software baseada nos valores de comunicação, 

feedback, simplicidade, coragem e respeito. 

 Um conjunto de práticas comprovadamente úteis para melhorar o desenvolvimento 

de software. As práticas se complementam, ampliando seus efeitos. Eles são 

escolhidos como expressões dos valores. 

 Um conjunto de princípios complementares, técnicas intelectuais para traduzir os 

valores em prática, útil quando não há uma prática útil para seu problema particular. 

 Uma comunidade que compartilha esses valores e muitas das mesmas práticas. 

De acordo com Cohen et al. (2003) o XP é composto por 12 práticas, são elas: 

1. Jogo do planejamento: no início de cada interação, clientes, gerentes e 

programadores se encontram para definir, estimar e priorizar os requisitos. O 

planejamento é elaborado no início do projeto e é refinado à medida que as 

necessidades e requisitos se tornem mais conhecidos; 

2. Pequenas versões: Uma versão inicial do software deve ser colocada em produção 

após um pequeno número de iterações e, em seguida, outras versões devem ser 

disponibilizadas. Cada versão entregue deve ter o menor tamanho possível, e deve 

conter os requisitos de maior valor para o negócio. 

3. Metáforas: clientes, gerentes e programadores criam metáforas ou conjunto de 

metáforas para modelar o sistema; 

4. Projeto simples: os programadores são estimulados a desenvolver o código do 

software o mais simples possível; 
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5. Testes: os programadores devem criar os testes de aceitação antes do 

desenvolvimento do código do sistema. Já os clientes escrevem os testes funcionais. 

Ao final de cada iteração, a bateria de testes deve ser realizada; 

6. Refatoração de software: o processo de modificação de um sistema de software para 

melhorar a estrutura interna do código deve ser executado pela equipe do projeto o 

tempo todo, para mantê-lo o mais simples possível. 

7. Programação em pares: dois programadores utilizando o mesmo equipamento 

escrevem os códigos; 

8. Integração contínua: os programadores devem integrar os novos códigos ao software 

com a maior frequência possível; 

9. Propriedade coletiva: o código do software deve ser propriedade de todo time e 

qualquer integrante pode fazer alterações sempre que necessário; 

10. Cliente no local: o cliente deve trabalhar com o time do projeto a todo o momento, 

respondendo perguntas, realizando testes de aceitação e assegurando que o 

desenvolvimento está ocorrendo conforme esperado; 

11. Semana de 40 horas: o conteúdo de cada iteração deve ser planejado de forma a não 

haver necessidade de realização de horas extras. 

12. Área de trabalho aberta: os desenvolvedores trabalham em uma área de trabalho 

comum configurado com estações de trabalho individuais em torno das máquinas de 

desenvolvimento compartilhadas no centro. 

Beck e Andres (2005) visualiza o XP como um caminho de melhoria rumo a excelência 

no desenvolvimento de software. Para eles, essa metodologia apresenta as seguintes vantagens: 

 Seus ciclos de desenvolvimento curtos, resultam em feedback antecipado, concreto 

e contínuo. 

 Sua abordagem de planejamento incremental, apresenta rapidamente um plano geral 

que se espera que evolua durante a vida do projeto. 

 Sua capacidade de agendar de forma flexível a implementação de funcionalidades, 

responde às necessidades comerciais em constante mudança. 

 A realização de testes automatizados realizados por programadores, clientes e 

testadores para monitorar o progresso do desenvolvimento, permite que o sistema 

evolua detectando defeitos antecipadamente. 
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 Utiliza da comunicação oral, testes e código-fonte como forma de comunicação em 

relação a estrutura do sistema e seus objetivos. 

 É baseado em um processo de design evolutivo que dura o tempo que o sistema dura. 

 Estimula a colaboração estreita de indivíduos ativamente envolvidos. 

 Depende de práticas que funcionem tanto com os instintos de curto prazo dos 

membros da equipe quanto com os interesses de longo prazo do projeto. 

Já Cohen et al. (2003), através da experiência de praticantes do método, afirma que o 

modelo funciona quando respeitadas as seguintes condições: 

 Equipes formadas por 2 a 10 integrantes; 

 Duração de 2 semanas para cada iteração; 

 A equipe deve trabalhar preferencialmente no mesmo local físico.  

 Pode ser utilizado no desenvolvimento de software de baixa, média ou alta 

criticidade. Não existe um limite de sua aplicabilidade em relação a criticidade.  

 

2.5.2.3 Lean Development 

 

Conforme apresentado no item 2.5.1 do presente estudo, os conceitos envolvidos na 

produção enxuta passaram a ser utilizados em outras áreas, incluindo a gestão de projetos. Nesse 

contexto, o Lean Development (LD) pode ser considerado a aplicação dos conceitos do Lean 

Manufacturing e dos métodos ágeis no desenvolvimento de software.  Segundo Cohen et al. 

(2003), este método foi iniciado por Bob Charette, e enquanto os outros métodos ágeis buscam 

mudar o processo de desenvolvimento, Charette acredita que, para ser verdadeiramente ágil, é 

necessário mudar a forma como as empresas trabalham de cima para baixo.  

Para Poppendieck e Poppendieck (2010) o Lean Development amplia ainda mais os 

fundamentos teóricos do desenvolvimento de software ágil, aplicando princípios básicos 

conhecidos e aceitos para o desenvolvimento de software. Mas vai mais longe, fornecendo 

ferramentas de pensamento para ajudar a traduzir os princípios lean em práticas ágeis 

apropriadas ao uso individual. 

Poppendieck e Poppendieck (2010) cita sete princípios e ferramentas de pensamento 

traduzidos em práticas ágeis. São eles: 

1. Eliminação de desperdícios. 
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2. Amplificação o aprendizado. 

3. Decisões em relação a incertezas envolvidas devem ser tomadas o mais tarde 

possível. 

4. Entrega dos resultados o mais rápido possível. 

5. Concessão de autonomia ao time do projeto (empoderamento). 

6. Construção de um sistema integro (sistema adequado aos seus fins). 

7. Veja o todo (foco no desempenho geral do sistema e não em áreas). 

De acordo com Cohen et al. (2003), os 12 princípios do Lean Development enfocam 

as seguintes estratégias de gestão: 

1. Satisfazer o cliente é a maior prioridade do projeto. 

2. Prover sempre o maior valor possível ao o dinheiro. 

3. O sucesso depende da participação ativa do cliente. 

4. Todo projeto de LD requer um esforço de toda a equipe do projeto. 

5. Tudo é mutável. 

6. Domine, não aponte as soluções. 

7. Complete, não construa.  

8. É melhor uma solução 80% hoje em vez de solução a 100% amanhã. 

9. O minimalismo é essencial. 

10. As necessidades determinam a tecnologia. 

11. O incremento do produto é gerado pelo incremento de funcionalidades, e não pelo 

crescimento de seu tamanho. 

12. Jamais force o LD além de seus limites. 

 

2.5.3 Design Thinking 
 

O design thinking (DT) é uma forma inovadora de buscar a solução de problemas. Ela 

valoriza o trabalho colaborativo e multidisciplinar para obter várias perspectivas para a solução 

de um problema. Para Lockwood (2010), o design thinking é um processo de inovação que 

enfatiza observação, colaboração, aprendizagem rápida, visualização de ideias, conceito de 

prototipagem e análises de negócios simultaneamente. 

O design thinking é adequado a ambientes decisórios onde a incerteza é alta. Esta 

característica é facilmente encontrada no ambiente de execução de projetos. Para Ben et al. 
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(2016) o design thinking é adequado para abordar os esforços de exploração e envolvimento de 

partes interessadas requeridos em projetos complexos e com incertezas. Ele ajuda a traçar 

problemas indefinidos e os transforma em problemas claramente definidos, em torno dos quais 

as principais partes interessadas precisam ser mobilizadas.  

Para Vianna et al. (2012) o design thinking se refere a maneira do designer de pensar, 

que utiliza um tipo de raciocínio pouco convencional no meio empresarial, o pensamento 

abdutivo. Nesse tipo de pensamento, busca-se formular questionamentos através da apreensão 

ou compreensão dos fenômenos, ou seja, são formuladas perguntas a serem respondidas a partir 

das informações coletadas durante a observação do universo que permeia o problema. Assim, 

ao pensar de maneira abdutiva, a solução não é derivada do problema: ela se encaixa nele. 

Grande parte da literatura acadêmica se concentrou no desenvolvimento de processos 

de DT para servir de guia para problemas em diferentes contextos. Neste estudo serão 

apresentados alguns modelos para ilustrar o processo do DT. 

De acordo com o processo de DT definido por Vianna et al. (2012) o DT é composto 

por quatro etapas conforme figura a seguir. Apesar dessas etapas serem apresentadas 

linearmente, possuem uma natureza bastante versátil e não linear. Ou seja, tais fases podem ser 

moldadas e configuradas de modo que se adequem a natureza do projeto e do problema em 

questão.  

 

 
 

FIGURA 7: Esquema representativo das etapas do processo de design thinking. 

Fonte: Adaptado de Vianna et al. (2012). 

Segue a descrição de cada etapa segundo Vianna et al. (2012). 

Ideação

Prototipação

Imersão

Análise e Síntese
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1. Imersão – A Imersão pode ser dividida em duas etapas: Preliminar e Profundidade. A 

primeira tem como objetivo o reenquadramento e o entendimento inicial do problema, 

enquanto a segunda destina-se a identificação de necessidades e oportunidades que irão 

nortear a geração de soluções na fase de Ideação. 

2. Análise e Síntese – Esta é a fase de análise e síntese das informações coletadas. Após as 

etapas de levantamento de dados da fase de Imersão, as informações são analisadas em 

reuniões colaborativas, resultando na organização e síntese dos dados através de 

algumas ferramentas de análise. 

3. Ideação – A fase de ideação geralmente se inicia com a equipe de projeto realizando 

brainstormings ao redor do tema a ser explorado e com base nas ferramentas. Em 

seguida, monta-se uma ou mais sessões de cocriação com usuários ou equipe da empresa 

contratante, dependendo da necessidade do projeto. As ideias geradas ao longo desse 

processo são capturadas em cardápios de ideias que são constantemente validadas em 

reuniões com o cliente.  

4. Prototipação - A etapa de Prototipação tem como função auxiliar a validação das ideias 

geradas e, apesar de ser apresentada como uma das últimas fases do processo de design 

thinking, pode ocorrer ao longo do projeto em paralelo com a imersão e com a ideação. 

O protótipo é a tangibilização de uma ideia, a passagem do abstrato para o físico de 

forma a representar a realidade - mesmo que simplificada - e propiciar validações. É um 

instrumento de aprendizado sob dois aspectos: da ótica da equipe do projeto e do ponto 

de vista do usuário. 

Um segundo processo de DT que será apresentado é o processo ensinado na 

Universidade de Stanford disponibilizado através de um kit de ferramentas, elaborado para 

apoiar a prática do design thinking, chamado BootCamp Bootleg. Este processo é formado por 

cinco etapas conforme apresentado na figura a seguir. 
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FIGURA 8: Esquema representativo das etapas do processo de design thinking da D.School. 

Fonte: Adaptado de D.SCHOOL et al. (2009). 

Segue a descrição de cada etapa de acordo com D.SCHOOL et al. (2009). 

1. Empatizar - O processo de DT é centrado nos seres humanos, sendo necessário entender 

o que as pessoas para quem você está buscando uma solução estão pensando. É 

necessário construir uma empatia em relação aos envolvidos. Nesta etapa a equipe do 

projeto deve observar o que as pessoas fazem e a forma como elas interagem em seus 

ambientes, permitindo visualizar suas experiências, o que pensam e o que sentem. Dessa 

maneira a equipe do projeto poderá interpretar o significado intangível dessas 

observações para descobrir informações (coleta de dados), que levarão a soluções 

inovadoras.  

2. Definir - Nesta etapa os achados durante a etapa de empatia são sintetizados. Ela possui 

dois objetivos: sintetizar os conhecimentos para desenvolver uma compreensão 

profunda sobre os envolvidos e definir os problemas com base nas necessidades e 

desejos. 

3. Idear - Nesta etapa o objetivo é gerar uma diversidade de ideias que geram alternativas 

de soluções para os problemas identificados. Essas soluções poderão gerar protótipos e 

testes futuros. 

4. Prototipar – Nesta etapa as alternativas de soluções são passadas do mundo das ideias 

para o mundo físico. Os primeiros protótipos, mais rápidos e grosseiro visando permitir 

que a equipe aprenda rapidamente com ele e investigue novas possibilidades. Os 

protótipos são mais bem-sucedidos quando os envolvidos podem experimentar e 

interagir com eles. O aprendizado com essas interações pode ajudar a impulsar a empatia 

mais profunda, bem como moldar soluções bem-sucedidas. 

5. Testar - Nesta etapa os protótipos serão devidamente testados visando obter feedbacks 

para possíveis melhorias. O modo de teste é um modo iterativo no qual o protótipo 

mesmo que grosseiro é coloco no contexto da vida do usuário. Neste momento é possível 

Empatizar

Definir

Idear

Prototipar

Testar
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aprender mais sobre o problema, refinar protótipos e soluções e verificar se o problema 

identificado está correto.  

O DT da D.School ainda estimula os seguintes pontos: 

 Que cada participante comunique a sua visão de forma impactante e significativa, 

criando experiências, usando imagens ilustrativas e contando boas histórias. 

 Para um bom processo de DT é necessário a empatia para que os envolvidos passem 

seus feedbacks. 

 É necessário produzir uma visão coerente de problemas bagunçados. Eles devem ser 

enquadrados de forma a inspirar. 

 Prototipagem não é simplesmente uma maneira de validar sua ideia; É parte integrante 

do seu processo de inovação. Construir para pensar e aprender. 

 É importante ter atenção ao processo. Saber quais métodos usar em qual estágio e quais 

são seus objetivos.  

 O DT é mais sobre fazer do que pensar. 

 Devem ser reunidos inovadores com diferentes contextos e pontos de vista. Dessa 

maneira permitindo descobertas inovadoras e soluções que emergem da diversidade. 

O último processo de DT a ser apresentado é o desenvolvido pelo Centro de Estudos 

e Sistemas Avançados do Recife (CESAR). Ele é um centro privado de inovação que cria 

produtos, serviços e negócios com Tecnologias da Informação e Comunicação. 

Segundo CESAR (2017) o processo de inovação CESAR (PIC) é baseado nos 

princípios do design thinking, centrado nos usuários. Ele enfatiza o entendimento das pessoas 

que poderão vir a ser, ou são o público para os produtos da CESAR, o que elas valorizam e 

como vivem. A figura a seguir apresenta o esquema desse processo. 
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FIGURA 9: Esquema representativo das etapas do processo de design thinking da CESAR. 

Fonte: Adaptado de CESAR (2017) 

Segundo CESAR (2017), o PIC possui quatro etapas iterativas. São elas: 

1. Estudos e Pesquisas – É a etapa de realização de estudos da literatura e pesquisas 

qualitativas e quantitativas, a fim de conhecer o perfil e necessidade de determinado 

público, e identificar oportunidades par inovação. 

2. Ideação – É a etapa de geração de soluções baseada nas informações das observações e 

pesquisas, a partir de técnicas diversificadas de brainstorming e seleção de propostas 

baseadas em critérios de legitimidade junto a usuários e clientes.   

3. Prototipação – Produção de alternativas de design através de protótipos em níveis 

crescentes de fidelidade, desde protótipos em papel até completamente funcionais. 

4. Avaliação – Execução e análise de testes dos protótipos com usuários, com o objetivo 

de antecipar problemas e adequar o artefato ou a experiência ao usuário.  

De acordo com CESAR (2017), O PIC pode ser customizado de acordo com a natureza 

das demandas do cliente e seu planejamento estratégico e operacional. O ciclo citado do PIC é 

implementado continuamente, em espiral, até a instalação de um projeto de inovação na 

empresa-cliente. O processo é executado por equipes multidisciplinares que atendam às 

necessidades de design e inovação, atuando com foco em pessoas, tecnologias e negócios. 

 

2.5.4 Project Model Canvas 
 

Um exemplo de metodologia que combina conceitos de gerenciamento de projetos e 

design thinking é o Project Model Canvas para elaboração de planos de projeto de maneira 
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simplificada, colaborativa e visual. A figura a seguir representa implementação do design 

thinking no planejamento de projetos visando a elaboração do plano de projetos. 

 

 

FIGURA 10: Design thinking no planejamento de projetos.  

Fonte: Adaptado de PM Canvas (2017) 

 

Segundo PM Canvas (2017), o Project Model Canvas, elaborado por José Finocchio 

Júnior, é uma metodologia sem burocracia e sem preenchimento de inúmeros documentos para 

geração de um plano de projetos de maneira robusta e colaborativa com o envolvimento da 

equipe e dos stakeholders do projeto. Na figura a seguir é apresentada um exemplo de estrutura 

de plano de projeto seguindo o Project Model Canvas. 

 
FIGURA 11: Estrutura de plano de projeto. 

Fonte: PM Canvas (2017) 
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2.5.5 Life Cycle Canvas 
 

O Life Cycle Canvas (LCC) é uma forma diferente de gerenciar todo o ciclo de vida 

do projeto utilizando um modelo visual. Ele também traz conceitos do design thinking e aplica 

ao Gerenciamento de projetos. Ele considera que esse gerenciamento será realizado em uma 

única tela, podendo ter o apoio de outras ferramentas e considera conceitos tradicionais como 

os apresentados no PMBOK®.    

Segundo o LCC (2017), Life Cycle Canvas é um modelo mental voltado para a gestão 

do ciclo de vida dos projetos, assume que a criatividade deve ser a chave para pensar e elaborar 

projetos. Ao mesmo tempo ele não abre mão da definição clara dos limites do projeto, das 

premissas a serem assumidas e dos riscos envolvidos. Além disso o LCC com a adoção de 

melhores práticas permite monitorar e controlar qualquer tipo de projeto.  

De acordo com LCC (2017), o Life Cycle Canvas possibilita acompanhar todo o ciclo 

de vida do projeto envolvendo iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, 

encerramento em uma única tela. Ele utiliza ferramentas e técnicas distintas alinhadas ao guia 

PMBOK® e permite documentar o projeto com uma única ferramenta. E também olha para a 

metodologia PRINCE2® e resgata aspectos importantes como a estrutura para gerenciar 

grandes projetos e os controles relacionados às entregas e a mudanças.  

A figura a seguir apresenta a tela do LCC. 
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FIGURA 12:: Estrutura do life cycle canvas. 

Fonte: Veras (2016). 

Segundo Medeiros et al. (2016), o modelo LCC deve ser construído acompanhando os 

cinco grandes blocos diferenciados por cores sequencialmente mostrado na figura anterior, e 

explicando o projeto através das cinco perguntas básicas apresentadas a seguir. 

 Por quê? – Define a razão de existência do projeto, através dos campos de justificativa, 

objetivos e benefícios. 

 O quê? – Descreve o que é o projeto de fato, por meio do produto do projeto, seus 

requisitos e suas restrições. 

 Quem? – Apresenta os principais grupos de agentes envolvidos no projeto, bem como 

os meios de comunicação entre eles, tendo como campos principais as partes 

interessadas, as comunicações e a equipe do projeto. 

 Como? – Explica as condições necessárias, etapas a serem entregues e as limitações do 

projeto, representadas pelos campos de premissas, entregas e restrições. 

 Quando e Quanto? – Define os riscos, as datas limites das entregas e os custos principais 

dos projetos, descritos nos campos de riscos, tempo e custos. 

Para Veras (2016), o LCC possui as seguintes características: 

 Simples – Tudo em uma única tela. 
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 Robusto – Aderente ao PMBOK® a alinhada a metodologia PRINCE2®.  

 Estratégico – Permite gerenciar as ações previstas na estratégia de forma dinâmica. 

 Escalável – Serve para qualquer porte de projeto. 

 Fim a fim – Permite gerenciar processos, mudanças e estratégias durante todo o ciclo de 

vida do projeto. 

 Flexível – Uso de acordo com a maturidade da organização.  

Segundo Medeiros et al. (2016), o modelo LCC tenta contemplar as questões inerentes 

às boas práticas recomendadas pelo PMBOK®, e, ao mesmo tempo, procurar dar uma maior 

dinamicidade aos processos de gerenciamento de projetos em relação às ferramentas de canvas 

propostas para este campo, fazendo com que a tela de projetos acompanhe todo o ciclo de vida. 

 

2.5.6 Gamificação em Projetos 
 

Segundo Ferreira et al. (2016), o termo gamificação (do original inglês: gamification) 

foi criado em 2002 pelo programador britânico Nick Pelling, que tem como significado, o uso 

de elementos de jogo e técnicas de projeto do jogo em contextos não-jogo. 

A gamificação é uma técnica de aplicação da dinâmica de jogos em ambientes e num 

contexto que não são jogos, situações cotidianas, visando motivar os funcionários de uma 

empresa. São geradas recompensas para o cumprimento de objetivos. Para Vianna et al. (2013), 

a gamificação é a utilização de mecanismos de jogos orientados com o objetivo de solucionar 

problemas ou de estimular o engajamento em um público específico. 

Segundo Biloch e Lofstedt (2013) a gamificação pode ser combinada com a gestão de 

desempenho da equipe, baseado em um modelo que estimule o engajamento de seus membros. 

Dessa maneira, a gamificação pode ser utilizada como uma ferramenta de análise de 

desempenho e de manutenção da motivação da equipe de um projeto.  

Na gestão de projetos a gamificação pode ser usada como incentivo a busca do 

cumprimento de metas. As metas de uma equipe podem ser listadas e uma pontuação definida 

para o cumprimento de cada uma. Um ranqueamento pode ser feito e as pessoas premiadas 

conforme seu rendimento. 
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2.5.7 Gestão Visual de Projetos 
 

A gestão visual de projetos, em inglês visual project management, é uma abordagem 

que engloba novas formas de apresentação das informações do projeto visando melhorar a 

compreensão, conscientização e engajamento da equipe. Ela pode incluir relatórios, gráficos e 

quadros visuais para serem utilizados no planejamento e controle do projeto. 

 A gestão visual é uma prática utilizada a muitos anos na gestão da produção 

compondo o Sistema Toyota de Produção, também chamado de Lean Production. Essa filosofia 

tem como objetivo identificar e eliminar as atividades que não agregam valor ao produto final 

e utilizava a gestão visual como ferramenta de comunicação e controle. Para Liker (2004) a 

gestão visual é uma das principais abordagens na implementação do Lean Production, uma vez 

que fornece uma forma fácil de entender e compartilhar informações de produção. De maneira 

semelhante a gestão visual também era utilizada no Lean Construction. 

Para Tezel et al. (2016) a gestão visual é uma estratégia gerencial que enfatiza a 

comunicação visual (sensorial) de curto alcance e é realizada através de diferentes ferramentas 

visuais, incluindo controles visuais. Uma implementação sistemática dessas ferramentas dentro 

da estratégia de gestão visual em um ambiente de trabalho cria um local de trabalho visual no 

qual vários benefícios podem ser observados. Esse autor cita os seguintes benefícios obtidos na 

utilização da gestão visual: transparência, disciplina, melhoria continua, facilidade na 

realização das atividades rotineiras, aprendizado, simplificação, unificação de visões, 

gerenciamento por fatos e o sentimento de propriedade gerado na equipe do projeto 

(engajamento). 

De acordo com Liker (1997), a gestão visual aprimora a comunicação, tornando as 

informações facilmente acessíveis em um ambiente de produção.  

Tezel (2011) refere-se à Gestão Visual como parte de vários esforços gerenciais de 

diferentes formas e graus, fornecendo às pessoas informações relevantes de que necessitam de 

maneira correta e fácil de entender e de forma oportuna, usando comunicação visual. Já 

Tompkins e Smith (1998) referem-se à Gestão Visual como parte do sistema de medição de 

desempenho, sendo um centro de comunicação e informação para todos os funcionários 

entenderem o direcionamento estratégico da organização, o desempenho (placar) e o processo 

de melhoraria de desempenho.  
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Para Galsworth (1997) existem diferentes ferramentas visuais que são 

conscientemente desenvolvidas para estruturar o comportamento humano ao implementar a 

Gestão Visual. Para ele, a Gestão Visual é formada por sistemas visuais que consistem em uma 

ou mais dessas ferramentas visuais. Quatro tipos de ferramentas visuais são identificados pelo 

autor: indicadores visuais, sinais visuais, controles visuais e garantias visuais (informações de 

prevenção). 

No gerenciamento de projetos, a gestão visual é utilizada em métodos de 

gerenciamento ágil de projetos como o SCRUM, por exemplo. Ela é utilizada na medição e 

controle permitindo a acessibilidade das informações a equipe de projeto e auxiliando a tomada 

de decisão. 

Segundo Williams (2015) o gerenciamento de projetos visuais é um novo conceito de 

prática que integra ferramentas de pensamento visual e metodologias de visualização de dados 

com práticas simplificadas mais tradicionais de comunicação e relatórios. 

Para Tjell e Bosch-Sijtsema (2015) as ferramentas de planeamento visual apoiam a 

coordenação entre diferentes atividades, compromissos e obrigações de forma visual. 

Planejamento Visual é um método visual para planejamento de projeto de maneira colaborativa. 

Com a ajuda de ferramentas de planejamento visual que normalmente consistem em painéis 

brancos e notas (post-its), os diferentes atores visualizam seus respectivos processos, incluindo 

necessidades e entregas. 

Suikki et al. (2006) indica a utilização de uma sala equipada com ferramentas e 

materiais visuais para compartilhar informações como o cronograma do projeto, produtos, 

eventos do projeto, realizações, etc. Esta sala deve ser utilizada por toda a equipe do projeto. 

Para este autor, o gerente do projeto tem a responsabilidade de promover a gestão visual e a 

utilização dessa sala e decidir junto com a equipe, como ela deve ser utilizada.  Já o PMI (2017) 

apresenta a técnica conhecida como agrupamento que envolve em colocar alguns ou todos os 

membros mais ativos da equipe do projeto no mesmo local físico para aprimorar sua capacidade 

de atuar como uma equipe. O agrupamento, também conhecido como sala de guerra, pode ser 

utilizada para a gestão visual do projeto. 

A figura a seguir apresenta um exemplo de aplicação de gestão visual através da 

utilização de um quadro por equipes de um projeto conceitual.  
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FIGURA 13: Quadro de gerenciamento visual.  

Fonte: Viana et al. (2014) 

Sibbet (2013) em seu livro, Reuniões Visuais: como gráficos, lembretes autoadesivos, 

e mapeamento de ideias podem transformar a produtividade de um grupo, indica a utilização 

das reuniões visuais em reuniões de gerenciamento de projetos. Para ele, as reuniões visuais 

aplicadas a realidade do gerenciamento de projetos têm um papel em três áreas gerais: 

1. Planejamento de Ações em Grupos – Isto envolve fazer a equipe colaborar na 

articulação de como ela pretende conduzir o projeto ou programa, e colocar esses 

acordos em uma linha do tempo”. Ex.: Mapas de roteiros gráficos. 

2. Relatórios Gráficos de Progresso -  Assim que um plano de projeto estiver desenvolvido, 

ele pode ser ilustrado de uma forma que possa ser enviado periodicamente com notas 

de progresso”. Ex.: Gráfico de Gantt. 

3. Revisão de Projeto e Solução de Problemas – Projetos precisam de pequenos toques 

com frequência para manter tudo em curso e alinhado, e para resolver problemas. Exs.: 

Gráficos de fluxos, Diagrama espinha de peixe, Histogramas, etc. 

 

2.6 PANORAMA DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Para o desenvolvimento desse estudo é importante entender qual a situação do 

gerenciamento de projetos atualmente e suas tendências. Nesta seção serão apresentados os 

resultados de algumas pesquisas que ajudam na compreensão da disciplina. Cada pesquisa 

apresenta um objetivo específico. As pesquisas analisadas estão listadas na tabela a seguir. 
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Pesquisa Organizador Fonte / Referência Objetivo 

Pulse of the 

professional 2016 
PMI PMI (2016) 

É a pesquisa anual global 

de profissionais de 

gerenciamento de projetos 

do PMI. Ela traça as 

principais tendências do 

gerenciamento de projetos. 

2014 Project, 

Programme, and 

Portfolio 

Management Global 

Survey 

IPMA IPMA (2014) 

Esta pesquisa foi realizada 

para reunir os comentários 

dos profissionais sobre o 

gerenciamento de projetos 

e ajudar na próxima 

revisão do ICB do IPMA, 

versão 4.0. 

LinkedIn PM 

Comunity Survey 

Report 2016: 

Project Managemet 

Tools in Practice 

ProjectManager

.com 
ProjectManager.c

om (2016) 

Esta pesquisa examina a 

utilização de ferramentas 

de projetos em uma ampla 

gama de indústrias. Visa 

compreender como as 

ferramentas e softwares de 

gerenciamento de projetos 

são usados na prática. 

The Project 

Management Effect 

– 2016 Survey 
ALLE LLC 

ALLE LLC 

(2017) 

Esta pesquisa é focada no 

gerente de projetos e visa 

compreender como 

melhorar a atuação desses 

profissionais. Ela pretende 

compreender as diferenças 

e semelhanças que os 

profissionais possuem do 

gerente de projetos.  

TABELA 6: Resumo de pesquisas analisadas. 

Fonte: Autoria própria. 

Todas as informações contidas nesta seção foram retiradas das quatro pesquisas 

mencionadas anteriormente. 

A primeira pesquisa apresentada nesse estudo foi a Pulse of the professional 2016 

realizada pelo PMI com a participação de 2.428 profissionais da área de gestão de projetos em 

vários países. Ela apresentou os seguintes resultados: 

 Em relação ao ano passado (2015), menos projetos estão sendo concluídos dentro do 

orçamento ou atingindo objetivos originais e a finalidade dos negócios. Na verdade, 

mais projetos estão fracassando e criando perdas monetárias significativas para as suas 

organizações. 
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 Embora as habilidades técnicas sejam o núcleo do gerenciamento de projetos e 

programas, simplesmente não são suficientes na competitiva economia global de hoje, 

que apesar de crescer rapidamente, tem menos previsibilidade. As organizações mais 

bem-sucedidas procuram acrescentar habilidades de liderança e negócios, competências 

que apoiam e sustentam os objetivos estratégicos de longo prazo. 

 É importante reconhecer o papel estratégico de um escritório de gerenciamento de 

projetos para toda a empresa (EGPE) e alinhá-lo à estratégia. 

 Com patrocinadores executivos ativamente envolvidos, organizações podem preencher 

a lacuna de comunicação entre influenciadores e implementadores para aumentar de 

forma significativa a colaboração e o apoio, aumentar as taxas de sucesso do projeto e 

reduzir o risco. 

 Apenas metade das organizações compreendem plenamente o valor do gerenciamento 

de projetos e menos de 2 de cada 5 dão uma alta prioridade à criação de uma cultura que 

reconhece a sua importância como impulsionador de melhor desempenho do projeto.  

 As organizações que dão uma alta prioridade à criação de uma cultura que compreende 

plenamente o gerenciamento de projetos relatam que 71% dos projetos cumprem os 

objetivos e a intenção dos negócios originais, contra 52% para os que dão uma 

prioridade baixa. 

 Os projetos são 2,5 vezes mais bem-sucedidos quando utilizam práticas de 

gerenciamento de projetos comprovadas. 

 Cerca de seis de cada dez organizações usam práticas padronizadas de gerenciamento 

de projetos em toda ou na maior parte da organização. Mas apenas uma de cada quatro 

utiliza práticas de gerenciamento de projetos padronizadas em toda a organização. 

 A porcentagem de organizações que fornecem treinamento sobre ferramentas de 

gerenciamento de projeto, desenvolvimento de competências e uma carreira definida 

permanece inalterada desde 2012. Pouco menos de metade das organizações relata ter 

um processo formal de transferência de conhecimento. 

 Os resultados de projeto são melhores nas organizações que investem em treinamento 

constante de gerenciamento de projetos, oferecem plano de carreira definido aos 

envolvidos em gerenciamento de projetos ou programas e estabelecem processos 

formais para desenvolver competências para gerente de projeto e para transferir 

conhecimento. 
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 A porcentagem média de projetos da organização com patrocinadores ativos diminuiu 

em relação ao ano passado (2015): apenas 59% dos projetos em média têm executivos 

patrocinadores ativos. 

 Menos da metade das organizações relatam um alto alinhamento dos projetos à 

estratégia organizacional. 

 A porcentagem de organizações com alta maturidade em gerenciamento de projetos não 

mudou nos últimos seis anos. 

A segunda pesquisa apresentada nesse estudo foi a 2014 Project, Programme, and 

Portfolio Management Gloval Survey realizada pelo IPMA. Ela usou um método de coleta de 

pesquisa on-line e recebeu 580 respostas oriundas de 54 países. E apresentou as seguintes 

conclusões: 

 Os gerentes de projeto estão usando padrões e ferramentas no seu trabalho do dia-a-dia. 

Aproximadamente 12% dos entrevistados não usam ou usam raramente padrões e 

ferramentas. 

 É imperativo continuar envolvendo os profissionais mais jovens no gerenciamento de 

projetos. 

 O guia PMI PMBOK® e o IPMA ICB3 são os principais padrões da indústria, de acordo 

com os entrevistados. 

 As ferramentas mais utilizadas são as ferramentas para computador desktop, como o 

MS-Project, seguida por templates padrões e planilhas. 

 Os gerentes de projeto hoje fazem bom uso das comunidades on-line. Mais de 75% dos 

entrevistados interagiram com uma comunidade diariamente, semanalmente ou 

mensalmente. 

 Os entrevistados consideram que os principais desafios para a disciplina de 

gerenciamento de projetos são: 

o Integrar o gerenciamento de projetos, programas e portfólios nas organizações. 

o Desenvolver as habilidades dos gerentes de projetos. 

o Simplificar o ambiente dos projetos. 

o Aumentar o nível de maturidade de projetos, programas e portfólios. 

o Validar as competências dos gerentes de projetos. 

o Desenvolver as habilidades dos gerentes de programas. 
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 Em relação as principais tendências do gerenciamento de projetos, programas e 

portfólios que devem estar em um padrão da disciplina, os entrevistados fizeram muitas 

citações. Seguem algumas dessas citações. 

o Os métodos ágeis, como o SCRUM; 

o Lean e Kanban aplicado ao gerenciamento de projetos,  

o Práticas colaborativas;  

o O gerenciamento de times pelo empoderamento (empowerment), treinamento e 

motivação. 

o Implementação de tecnologias da informação; 

o Abordagem sistemática para o gerenciamento de incertezas. 

o Entre outras. 

 A terceira pesquisa apresentada nesse estudo foi a Project Managemet Tools in 

Practice - LinkedIn PM Comunity Survey Report 2016. A ProjectManager.com, organizadora 

da pesquisa, convidou os membros da comunidade PM Community no LinkedIn a participarem 

da pesquisa e obteve 517 respostas. Esta comunidade possui mais de 300.000 membros. Essa 

pesquisa é focada em ferramentas utilizadas na gestão de projetos e apresentou os seguintes 

resultados: 

 Quase metade de todos os respondentes da pesquisa estão descontentes com suas 

ferramentas atuais de gerenciamento de projetos. 

 O aumento da insatisfação com as ferramentas atuais, combinado com o aumento da 

adoção de múltiplos tipos de ferramentas de produtividade, inevitavelmente levará a 

mudanças na prática de ferramentas. 

 A falta de integração é um importante ponto de melhoria para muitos gerentes de projeto 

e usuários de software. 

 A maioria dos profissionais querem utilizar ferramentas mais simples. 

 A maioria dos gerentes de projetos neste estudo usam uma abordagem híbrida para 

metodologias de gerenciamento de projetos. As metodologias mais usadas são: 

o Cascata – 52% 

o Ágil – 50% 

o SCRUM – 26%  

o Lean – 17% 

o PRINCE2® – 17%  
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o Kanban – 12% 

o Outros - 11% 

 Mais de 23% de todos os entrevistados, de fato, relataram usar 3 ou mais ferramentas 

de projeto regularmente, e 72% usam mais de uma ferramenta. 

 A grande maioria dos participantes usam regularmente o Excel (75%). E a maioria usam 

um produto MS Project, seja a instalação no servidor, no desktop ou o MS Project 

Online. Há uma frustração com essas ferramentas e sua incapacidade de integrar com 

outras ferramentas em uso em na organização. 

 Mesmo com o estímulo a colaboração e a inundação de ferramentas de colaboração no 

mercado, desde aplicativos sociais até plataformas de documentação-colaboração, os 

recursos de colaboração ainda são subutilizados no software de gerenciamento de 

projetos. 

 A seguir são apresentados os recursos mais utilizados nas ferramentas de gerenciamento 

de projetos: 

o Gerenciamento de Tarefas - 68%  

o Gráfico de Gantt - 67%  

o Relatórios - 58%  

o Lista de Riscos e Alterações - 44% 

o Painéis de performance - 44%  

o Folhas de horas (timesheets) - 40%  

o E gestão de despesas - 20% 

 A seguir são mostradas a posição dos entrevistados em relação a complexidade das 

ferramentas que utilizam. 

o 33% disseram que a ferramenta leva muito tempo para aprender a usar. 

o 26% disseram que sua equipe não vai usar a ferramenta. 

o 13% disseram que a ferramenta é muito complicada. 

o 12% disseram que a ferramenta exige muito treinamento. 

 O Trello & ProjectManager.com são as ferramentas de gestão de projetos mais 

utilizados desconsiderando os produtos Microsoft. 

 Apenas 12% de todos os gerentes de projetos usam o Excel exclusivamente para 

executar seus projetos. 

 Quase metade dos gerentes que pesquisamos estão frustrados pelo fato de sua 

ferramenta atual não se integrar com outros aplicativos. 
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 Apenas 13% dos gerentes de projetos usam o aplicativo móvel da ferramenta de projeto 

on-line. 

A última pesquisa abordada nesse estudo foi a The Project Management Effect – 2016 

Survey realizada pela ALLE LLC. Esta pesquisa foi dividida em dois grupos de participantes, 

gerentes de projetos e não gerentes de projetos. Ela foi respondida por 266 pessoas de 40 

indústrias e de 12 países. A maioria das respostas vieram da América do Norte e Índia.    

Os participantes foram convidados a participarem da pesquisa através do LinkedIn 

(individual e grupos), e-mail direto, Facebook, capítulos locais do PMI e contatos com PMOs 

de empresas específicas. Essa pesquisa é focada no gerente de projetos e apresentou as seguintes 

conclusões: 

 Os gerentes de projetos são considerados úteis e necessários. Existem várias áreas nas 

quais os gerentes de projetos podem aumentar sua eficácia para apoiar melhor os 

membros da equipe. Algumas das tarefas administrativas que os gerentes de projetos 

realizam e, possivelmente, até mesmo deleguem aos membros da equipe, são percebidas 

como causadoras de atrasos ao projeto. 

 Uma maior comunicação não apenas do que os gerentes de projetos estão precisando, 

mas também porque eles precisam disso ajudaria a aliviar a sensação de que algumas 

tarefas são apenas por causa do controle aparente. O planejamento conjunto de relatórios 

e rastreamento entre gerentes de projetos e membros da equipe poderia aliviar esses 

estresses. 

 Uma observação comum dos entrevistados é que os gerentes de projetos precisam 

entender o negócio, a tecnologia e / ou os processos que eles estão apoiando para ser 

verdadeiramente eficazes. Uma das maiores queixas na pesquisa foi sobre gerentes de 

projetos que não entendem o suficiente sobre o projeto ou seu contexto, o que faz com 

que eles não sejam efetivos como a pessoa chave para as partes interessadas e os 

membros da equipe do projeto. 

 Em alguns casos extremos, os entrevistados relatam que a falta de conhecimento do 

gerente de projeto retardou o projeto e pode até ter contribuído para a falha dos projetos. 

Isso ocorre quando os gerentes de projeto não conseguem planejar efetivamente. Isso 

pode ser aliviado usando gerentes de projetos mais experientes e proporcionando mais 

treinamento, mas também por gerentes de projetos envolvendo plenamente os membros 

de sua equipe no planejamento. 
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 Esta pesquisa não abordou a diferença entre bons gerentes de projetos e gerentes de 

projetos ruins - mas os inquiridos rapidamente apontaram que os bons criam sucesso, e 

os maus (medidos pela falta de habilidades e serem excessivamente administrativos) 

podem fazer com que um projeto falhe. 

 Os gerentes de projetos têm muitas oportunidades para aumentar sua eficácia e a 

percepção dessa eficácia.  

As pesquisas citadas nesta seção ilustram a situação atual do gerenciamento de projetos 

de acordo com o objetivo de cada pesquisa. É possível mapear problemas, oportunidades de 

melhoria e tendências da área. 

 

2.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A revisão bibliográfica realizada nesse estudo alcançou os objetivos definidos, 

apresentando um embasamento teórico estruturado nos pilares conceitos, metodologias mais 

disseminadas de gerenciamento de projetos, novos métodos de gerenciamento de projetos e 

panorama da disciplina de gerenciamento de projetos e suas tendências. Dessa forma, 

permitindo a elaboração de um modelo de gerenciamento de projetos de acordo com as 

necessidades atuais, e atendendo os anseios dos profissionais da área.     

Inicialmente, esta pesquisa abordou os principais conceitos da disciplina. Apresentou 

a posição de vários autores e organizações em relação a conceitos como projeto, gerenciamento 

de projetos, processos, integração desses processos e sucesso em projetos. Em seguida, foi 

realizada uma diferenciação do que é considerado gerenciamento de projetos tradicional e o 

que é considerado novas formas de gerenciamento de projetos baseado em estudos 

comparativos já realizados.  

As formas tradicionais de gerenciamento de projetos mais populares como o 

PMBOK®, PRINCE2®, ICB e ABNT NBR ISO 21:500:2012 foram apresentadas e também 

suas respectivas desenvolvedoras. Também foram exploradas algumas novas formas de gestão 

que estão mais alinhadas com os problemas atuais, que buscam ser mais inovadores, 

colaborativas e centrada nas pessoas como o lean development, o SCRUM, o design thinking, 

entre outros. Esses novos métodos apresentam abordagens bem diferentes dos métodos 

considerados tradicionais. 
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E para finalizar foi realizado uma análise de quatro pesquisas da área de gestão de 

projetos visando apresentar um panorama da disciplina, onde podem ser identificadas 

necessidades, dificuldades e tendências. Assim, com base em todo esse embasamento teórico 

realizado, um novo modelo de gerenciamento de projetos foi estruturado visando atender os 

objetivos dessa pesquisa.   
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Este capítulo tem como objetivo apresentar e explicar os aspectos metodológicos 

utilizados nesta pesquisa.  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DAS PESQUISAS 
 

Em relação à classificação das pesquisas, existem inúmeras formas de classificação, 

não havendo um consenso atualmente entre os autores sobre o assunto. Neste estudo serão 

apresentadas algumas classificações segundo os autores Gil (2008), Silva (2001) e Vergara 

(2016). 

Uma pesquisa pode ser classificada sob o ponto de vista da natureza como básica ou 

aplicada. Segundo Silva (2001) a pesquisa básica objetiva gerar conhecimentos novos úteis para 

o avanço da ciência sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses universais. 

Já a pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução 

de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais.   

Pode-se classificar, sob o ponto de vista da forma de abordagem do problema, as 

pesquisas em qualitativas ou quantitativas. 

As pesquisas quantitativas consideram que tudo pode ser quantificável, o que significa 

traduzir em números, opiniões e informações para classificá-las e analisa-las. Requer o uso de 

recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, 

coeficiente de correlação, análise de regressão, etc.) (SILVA, 2001). 

As pesquisas qualitativas consideram que há uma relação dinâmica entre o mundo real 

e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e 

técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é 

o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados 

indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de abordagem (SILVA, 

2001). 
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Do ponto de vista de seus objetivos Gil (2008) classifica as pesquisas como 

exploratórias, descritivas ou explicativas. 

A pesquisa exploratória tem como principal objetivo desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Ela visa proporcionar maior conhecimento do 

problema, com vistas a explicitá-lo ou a construir hipóteses. Fazem parte desse tipo de pesquisa 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas com experiência prática no problema, 

análise de exemplos para maior compreensão do problema, dentre outras formas. 

As pesquisas descritivas têm como objetivo descrever as características de 

determinada população ou fenômeno, como também de estabelecer relações entre variáveis. 

Já a pesquisa explicativa caracteriza-se por buscar identificar os fatores que 

determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos e, dessa forma, auxilia no 

aprofundamento do conhecimento da realidade, já que explica a razão, o porquê das coisas. 

Vergara (2016) classifica os tipos de pesquisa quanto aos meios e quanto aos fins. As 

tabelas a seguir apresentam essas classificações. 

Tipo de Pesquisa Descrição 

Exploratória 

É realizada em área na qual exista pouco 

conhecimento sobre o assunto a ser 

pesquisado. 

Descritiva 
Descreve determinada população ou 

fenômeno. 

Explicativa Explica determinado fenômeno. 

Metodológica 

Refere-se a instrumentos de captação. Está 

associada a construção de um caminho ou 

procedimento para atingir determinados fins.  

Aplicada Resolução de problemas concretos. 

Intervencionista 
Interfere na realidade estudada para modificá-

la. 

TABELA 7: Classificação quanto aos fins. 

Fonte: Adaptado de Vergara (2016). 
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Tipo de Pesquisa Descrição 

Campo  Realizada no local da ação/fenômeno. 

Laboratório  

Realizado em ambiente controlado, pois no 

campo seria praticamente impossível realizá-

la. 

Documental Baseada em documentos. 

Bibliográfica  
Material publicado, livros, jornais, revistas, 

etc. 

Experimental  
Análise e observação em ambientes 

controlados. 

Ex post facto  Investigação de fato já ocorrido. 

Participante  Pesquisador é sujeito da pesquisa. 

Pesquisa-ação  Participação através da intervenção. 

Estudo de caso  
Estudo profundo e detalhado de determinada 

unidade, empresa, pessoa, etc. 

TABELA 8: Classificação quanto aos meios. 

Fonte: Adaptado de Vergara (2016). 

O presente estudo pode ser classificado da seguinte maneira de acordo com as 

classificações apresentadas anteriormente: 

 Quanto à natureza da pesquisa o presente estudo é classificado como uma 

pesquisa aplicada.  

 Quanto à forma de abordagem da pesquisa este estudo apresenta uma abordagem 

qualitativa. 

 Quanto aos objetivos a serem alcançados este estudo pode ser classificado como 

exploratória.  

 Quanto aos fins esta pesquisa é classificada como uma pesquisa exploratória e 

aplicada.  

 Quanto aos meios esta pesquisa é classificada como uma pesquisa bibliográfica. 

 

3.2 MÉTODO CIENTÍFICO 
 

Método cientifico é o conjunto de processos ou operações mentais que se deve 

empregar na investigação. É a linha de raciocínio adotada na pesquisa. Segundo Gil (2008) os 

métodos que fornecem as bases lógicas à investigação podem ser classificados em cinco tipos: 

dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico. 
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Esta pesquisa segue o método indutivo onde a generalização provém de observações 

de casos da realidade concreta. Dessa forma, as constatações particulares levam à elaboração 

de generalizações (GIL, 2008). 

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 

A estrutura geral dessa pesquisa é ilustrada através da figura a seguir. Nela é 

apresentada a metodologia aplicada nesta pesquisa de acordo com sua ordem de execução.  

 

FIGURA 14: Metodologia aplicada. 

Fonte: Autoria própria. 

Inicialmente foi realizada uma contextualização da pesquisa e uma definição do 

problema e dos objetivos da mesma apresentados no primeiro capítulo dessa dissertação. 

Em seguida foi realizada uma pesquisa bibliográfica, onde foi formado um arcabouço 

teórico utilizado para proposição de um modelo inicial de execução de projetos de engenharia 

multidisciplinar. Essa revisão bibliográfica foi elaborada focada basicamente em quatro pilares: 

conceitos, metodologias mais disseminadas de gerenciamento de projetos, novos métodos de 

gerenciamento de projetos e um panorama da disciplina de gerenciamento de projetos e suas 

tendências. 

Introdução: Problemas e 
Objetivos

Revisão Bibliográfica

Modelo
A Priori

Análise Qualitativa

Análise de Resultados e 
Modelo

A Posteriori

Conclusões

Análise Léxica +  Análise 
de Conteúdo

Metodologia
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Nesta etapa foi realizada a leitura de textos relevantes em relação aos objetivos do 

trabalho, incluindo livros, seminários, encontros e anais de congressos. Foi utilizado 

preferencialmente bases de dados eletrônicas que possuem os principais periódicos nacionais e 

internacionais da área. 

Após a finalização da revisão bibliográfica, foi proposta uma versão inicial de um 

modelo visual de execução de projetos de engenharia complementar as metodologias populares 

na área de gerenciamento de projetos. Esse modelo foi elaborado tendo como insumos a revisão 

bibliográfica e a experiência profissional do mestrando em questão. 

Após a construção do modelo visual de execução de projetos de engenharia foi 

realizada uma pesquisa qualitativa envolvendo a coleta de dados através de entrevistas aplicadas 

aos profissionais envolvidos na execução de projetos de engenharia multidisciplinar, tanto de 

áreas gerenciais como de áreas técnicas. A opção pela realização de uma pesquisa qualitativa 

foi feita devido ao alinhamento dos objetivos da pesquisa em andamento com o método 

escolhido. 

Segundo Miguel (2012), na abordagem qualitativa a realidade subjetiva dos indivíduos 

envolvidos na pesquisa é considerada relevante e contribui para o desenvolvimento da pesquisa. 

A preocupação é obter informações sobre a perspectiva dos indivíduos, bem como interpretar 

o ambiente em que a problemática acontece. Isso implica que o ambiente natural dos indivíduos 

é o ambiente de pesquisa.  

Para Flick (2009) as ideias centrais que orientam a pesquisa qualitativa diferem 

daquelas da pesquisa quantitativa. Os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa consistem na 

escolha adequada de métodos e teorias convenientes; no reconhecimento e na análise de 

diferentes perspectivas; nas reflexões dos pesquisadores a respeito de suas pesquisas como parte 

do processo de produção de conhecimento; e na variedade de abordagens e métodos. 

A realização de uma pesquisa qualitativa no presente estudo busca adequar o modelo 

sugerido as necessidades ambientais existentes nas empresas de engenharia. Através das 

abordagens foi possível validar os objetivos do modelo e identificar necessidades não mapeadas 

na pesquisa bibliográfica.  

Para a coleta de dados foram estruturadas entrevistas de acordo com a Técnica do 

Incidente Crítico (TIC) (DELA COLETA e DELA COLETA, 2004). Estas foram gravadas e 
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transcritas para serem devidamente analisadas. Durante a etapa de análise de dados foram 

utilizados os métodos da análise léxica e da análise de conteúdo.  

Para auxiliar a etapa de análise de dados foi utilizado o software NVivo®, devido as 

suas funções de armazenamento e visualização dos dados resultante das abordagens, porém a 

análise dos dados continuou centrada no pesquisador.    

Após as análises léxica e de conteúdo foram analisados os resultados da pesquisa 

qualitativa, onde foram validados os objetivos do modelo e apresentadas as devidas melhorias 

aplicadas ao modelo proposto. 

 

3.4 APLICAÇÃO DA PESQUISA QUALITATIVA 
 

Neste item será apresentada as etapas da pesquisa qualitativa aplicada neste estudo. 

Bryman (1989) considera que a pesquisa qualitativa possui as seguintes características: 

 O pesquisador deve observar os acontecimentos como sendo alguém interno à 

organização. Deve buscar uma aproximação do fenômeno estudado. 

 Deve ser compreendido profundamente o contexto da situação, a realidade 

organizacional. 

 Deve ser dada a ênfase ao processo, aos fatos ao longo do tempo.  

 A pesquisa ocorre de maneira mais desestruturada, sem definição de hipóteses 

prévias. 

 A pesquisa deve utilizar várias fontes de dados. 

Esta pesquisa foi estruturada buscando validar os objetivos do modelo proposto e 

identificar melhorias e fragilidades de acordo com a visão dos profissionais envolvidos na 

execução de projetos de engenharia multidisciplinar. A figura a seguir sintetiza as etapas 

consideradas na pesquisa qualitativa realizada deste trabalho.  
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FIGURA 15: Etapas da pesquisa qualitativa 

Fonte: Autoria própria 

 

3.4.1 Definição do Público a ser Abordado 
 

A definição do público a ser abordado foi realizada considerando o tempo de 

experiência de cada profissional e a função exercida em projetos de engenharia, focando em 

engenheiros de planejamento, gerentes de projetos, coordenadores técnicos, 

líderes/coordenadores de equipes técnicas e analistas de escritórios de projetos. Estes 

profissionais estão envolvidos diretamente ao cumprimento de cronogramas de projetos com 

grande número de atividades e de difícil compreensão.  

A formação predominante dos profissionais entrevistados é em engenharia e estes 

estão inseridos em um ambiente de projetos multidisciplinares de engenharia e com 

considerável complexidade. Os entrevistados possuíam uma experiência mínima de cinco anos 

nesse ambiente de execução de projetos de engenharia.  Foi elaborada uma lista com mais de 

vinte e cinco profissionais dentro do público alvo da pesquisa que poderiam ser entrevistados 

durante este estudo. 
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3.4.2 TIC – Técnica do Incidente Crítico 

 

Com o objetivo de obter dados que possibilitem a validação dos objetivos do modelo 

proposto e a identificação de melhorias e fragilidades, foi definida a estratégia de coleta de 

informações com profissionais envolvidos na rotina de execução de projetos, por meio de 

entrevistas de campo utilizando a técnica do incidente crítico (TIC). 

Segundo Flanagan (1973) a técnica do incidente crítico consiste em um conjunto de 

procedimentos para a coleta de observações diretas do comportamento humano, de modo a 

facilitar sua utilização potencial na solução de problemas práticos e no desenvolvimento de 

amplos princípios psicológicos, delineando também procedimentos para a coleta de incidentes 

observados que apresentem significação especial e para o encontro de critérios 

sistematicamente definidos. O mesmo Flanagan (1973) explica que o incidente é definido como 

qualquer atividade humana observável que seja suficientemente completa em si mesma para 

permitir inferências e previsões a respeito da pessoa que executa o ato. 

De acordo com Nogueira et al. (1993), a essência da TIC consiste em solicitar ao 

observador, ou sujeitos envolvidos numa atividade, tipos simples de julgamentos ou relatos de 

situações e fatos que são avaliados pelo pesquisador em função da concordância/ discordância 

destes julgamentos, ou relatos com o objetivo e natureza da atividade, ou situação, que se deseja 

estudar. Para evitar que as observações sejam feitas ao acaso, sem método e sem sistematização, 

muitas vezes dependentes apenas das inferências subjetivas do observador, há necessidade de 

um conjunto de procedimentos que, além de coletar as observações, permitem uma 

sistematização e análise das mesmas. 

Já Ribeiro et al. (2012) comenta em seu artigo que a aplicação da TIC permite captar 

fatores culturais, valores, experiências, sentimentos, emoções dos sujeitos que vivenciam uma 

‘situação’, que originou um ‘comportamento’ e uma ‘consequência’, os três componentes 

fundamentais para se caracterizar um incidente crítico. 

Dela Coleta (1972) apresenta as fases a seguir a serem obedecidas na aplicação da TIC. 

1. Determinação dos objetivos principais da atividade; 

2. Especificação das observações a serem feitas. Construção das questões que serão 

apresentadas; 

3. Indicação dos relatores. Delimitação da população ou amostra de entrevistados; 

4. Coleta dos incidentes críticos mediante entrevistas, observações, questionários, 

etc. 
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5. Análise do conteúdo dos incidentes coletados, codificando as informações e 

buscando isolar os comportamentos críticos (agrupamento dos comportamentos 

críticos em categorias); 

6. Interpretação dos dados obtidos pela análise dos relatos.  

 

A TIC é utilizada no presente estudo devido a sua adequação ao fenômeno investigado, 

envolvendo a análise de processos de trabalho. Dela Coleta (1974), em seu artigo que descreve 

os cuidados metodológicos da utilização da TIC, menciona a aplicabilidade da TIC para 

processos de análise do trabalho. Neste estudo a TIC é utilizada para coleta de dados e a etapa 

analítica será feita através dos métodos de análise léxica e análise de conteúdo.   

 

3.4.3 Coleta de Dados e Entrevistas 

 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi elaborado considerando as 

observações de Dela Coleta e Dela Coleta (2004), onde foram apresentados um número 

expressivos de estudos aplicando a TIC e de lições da utilização da TIC no Brasil. Em um desses 

estudos, de autoria de Miranda Neto (2002), é apresentado um relato de incidentes críticos, 

envolvendo um aluno e um professor. Após o relato, é proposto exercício com 5 questões, 

solicitando aos respondentes que opinem sobre causas, comportamentos, soluções, 

consequências e ações preventivas. 

Também foi considerada na elaboração do instrumento de coleta de dados a estratégia 

utilizada na dissertação de mestrado de Miranda Junior (2014), que utilizou a TIC para obtenção 

de dados, partindo de um relato de incidente crítico (cenário e fato-chave) e buscando possíveis 

causas, soluções e consequências a partir das abordagens realizadas de maneira semelhante à 

abordagem de Miranda Neto (2002) citada anteriormente.   

A versão inicial do roteiro de abordagem foi construída através de uma adaptação da 

estrutura utilizada por Miranda Junior (2014) da seguinte maneira: 

• Há um “Cenário” e “Fato-chave”, que representam os incidentes críticos. No caso 

específico deste estudo, o cenário e o fato chave são ilustrados através de um projeto 

de engenharia multidisciplinar que apresenta uma série de problemas na sua faze de 

execução. E o modelo proposto é colocado como uma possível solução para os 

problemas identificados pelo gerente de projeto; 

• Foi elaborada uma proposta de investigação, com 10 (dez) questionamentos visando 

verificar a aplicabilidade do modelo proposto.  
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• A abordagem visa estimular o entrevistado a cruzar o modelo proposto com sua 

experiência profissional em ambientes de projetos multidisciplinares de engenharia, 

fazendo com que o mesmo avalie se o modelo proposto atinge seus objetivos e se 

identifica fragilidades e oportunidades de melhoria para o modelo.  

 

Cenário + Fato-chave: 

Uma empresa Projetista é contratada para realizar um projeto de engenharia de grande 

porte envolvendo muitas disciplinas (áreas). Esse projeto é planejado de acordo com as 

definições acordadas com o cliente gerando um cronograma de projeto com mais de 5.000 

(cinco mil) atividades e marcos. A projetista deve estar preparada para executar esse projeto 

conforme o planejamento e garantir que todos as partes envolvidas, principalmente as suas 

disciplinas, estejam alinhadas em relação a prazo, escopo e que possua mecanismos que 

estimulem a troca de informações e a colaboração entre todos.  

Após o início das atividades do projeto de engenharia, o cliente informa ao gerente do 

projeto de engenharia que as entregas acordadas não estão sendo realizadas conforme o 

cronograma do projeto acordado entre as partes. E que alguns documentos de engenharia não 

reúnem as informações necessárias para utilização na obra, informações essas passadas pelo 

cliente a projetista no início do projeto. Diante destes fatos o gerente da engenharia diagnostica 

quatro principais problemas que estão ocorrendo na execução do projeto, são eles: 

• A equipe não conhece todos os seus prazos de entrega. 

• A equipe não conhece o escopo detalhado do projeto (conteúdo técnico da 

documentação de engenharia a ser entregue). 

• Existem dificuldades na troca de informações entre as equipes. 

• Existem dificuldades na coordenação das atividades entre as disciplinas. 

Diante destes fatos, o gerente do projeto adota o modelo apresentado no capítulo quatro 

visando resolver os problemas mapeados.  

 

Proposta de Investigação: 

 

A partir de sua vivência e experiência, imagine-se na situação ilustrada para avaliar o 

modelo proposto e responder as questões apresentadas na tabela a seguir. 
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Nº da 

Questão 
Questão Objetivo da Questão 

 I 
Qual a similaridade do Cenário e do Fato-chave com sua rotina e 

realidade profissional? 
Fazer a validação da investigação. 

II 
Você acredita que o modelo apresentado pode melhorar a gestão 

de prazos em um projeto de engenharia multidisciplinar?  

Investigar se o modelo sugerido atende ao objetivo de melhorar o gerenciamento 

de prazos. 

III 
Você identifica fragilidades no modelo apresentado em relação a 

gestão de prazos? Você possui sugestões de melhoria?  

Investigar se os entrevistados identificam fragilidades e sugerem melhorias no 

modelo em relação ao gerenciamento de prazos. 

IV 
Você acredita que o modelo apresentado pode melhorar a gestão 

de escopo em um projeto de engenharia multidisciplinar?  

Investigar se o modelo sugerido atende ao objetivo de melhorar o gerenciamento 

de escopo. 

V 
Você identifica fragilidades no modelo apresentado em relação a 

gestão de escopo? Você possui sugestões de melhoria?  

Investigar se os entrevistados identificam fragilidades e sugerem melhorias no 

modelo em relação ao gerenciamento de escopo. 

VI 
Você acredita que o modelo apresentado pode melhorar a gestão 

da comunicação em um projeto de engenharia multidisciplinar?  

Investigar se o modelo sugerido atende ao objetivo de melhorar o gerenciamento 

de comunicação. 

VII 
Você identifica fragilidades no modelo apresentado em relação a 

gestão da comunicação? Você possui sugestões de melhoria? 

Investigar se os entrevistados identificam fragilidades e sugerem melhorias no 

modelo em relação ao gerenciamento de comunicação. 

VIII 

Você acredita que o modelo apresentado pode melhorar a 

coordenação de atividades em um projeto de engenharia 

multidisciplinar?  

Investigar se o modelo sugerido atende ao objetivo de melhorar a coordenação 

de atividades. 

IX 
Você identifica fragilidades no modelo apresentado em relação a 

coordenação de atividades? Você possui sugestões de melhoria? 

Investigar se os entrevistados identificam fragilidades e sugerem melhorias no 

modelo em relação a coordenação de atividades. 

X 
Você sugere alguma outra melhoria ainda não citada ao modelo 

apresentado? 

Investigar se os entrevistados sugerem outras melhorias ao modelo não citadas 

anteriormente. 

TABELA 9: Questões e objetivos de cada questão do roteiro de abordagem. 

Fonte: Autoria própria. 
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As abordagens foram realizadas pessoalmente ou via internet através da utilização do 

Skype®. Foi elaborado um roteiro de abordagem em formato de apresentação para facilitar o 

entendimento do entrevistado em relação ao modelo sugerido. Este roteiro foi dividido em três 

etapas. Na primeira etapa foi realizada a apresentação do Cenário e o Fato-Chave que 

ilustravam uma realidade para aplicação do modelo proposto. Na segunda etapa foi apresentado 

o modelo proposto. E na terceira etapa foram apresentadas as questões a serem respondidas 

pelos entrevistados.  

Inicialmente, foi realizada uma entrevista piloto visando testar o formato de 

abordagem citado anteriormente. Foi priorizado um entrevistado mais acessível e que pudesse 

gerar maiores contribuições para esta etapa de teste do roteiro. Não foi identificada nenhuma 

melhoria necessária nas partes do Cenário e do Fato-Chave e nem nas questões a serem 

respondidas. A única parte que não atendeu plenamente foi a parte de apresentação do modelo 

que estava muito longa. Foram retiradas algumas informações que não eram necessárias para 

gerar uma redução do tempo das abordagens. O roteiro de abordagem final em formato de 

apresentação está disponível no item 9.1 desta dissertação. 

Após a etapa de teste, foram realizadas as demais abordagens, totalizando 12 (doze) 

profissionais entrevistados. A etapa três, onde eram realizados os questionamentos aos 

entrevistados, tiveram seu áudio gravado para uma futura análise pelo pesquisador. A utilização 

dos dados nesta pesquisa e a gravação mencionada anteriormente foram permitidas por cada 

entrevistado. E o pesquisador se comprometeu a manter sigilo em relação a tudo que foi dito 

durante as entrevistas e também a identidade de cada entrevistado. Este acordo foi oficializado 

através de uma carta de autorização assinada pelos entrevistados e pelo pesquisador. 

Após cada entrevista, foi realizada a transcrição do áudio e a importação da mesma no 

software NVivo® para realização da análise da pesquisa. Foi utilizado o conceito de saturação 

teórica para definir o tamanho da amostra, neste caso 12 (doze) entrevistados.  

Segundo Fontanella et al. (2008) a amostragem por saturação é uma ferramenta 

conceitual frequentemente empregada nos relatórios de investigações qualitativas em diferentes 

áreas no campo da saúde, entre outras. É usada para estabelecer ou fechar o tamanho final de 

uma amostra em estudo, interrompendo a captação de novos componentes. Esta interrupção 

pode ocorrer, pois, as informações fornecidas pelos novos participantes da pesquisa pouco 

acrescentariam ao material já obtido, não mais contribuindo significativamente para o 

aperfeiçoamento da reflexão teórica fundamentada nos dados que estão sendo coletados. 

A utilização do NVivo®, através da categorização e codificação de trechos das 

transcrições, ajudou na identificação do momento de saturação e na identificação de novos fatos 
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e informações de relevância. A etapa de abordagem foi finalizada após a identificação dessa 

saturação. E para finalizar foram realizadas as análises léxicas e de conteúdo que serão 

apresentadas em detalhes no capítulo 5 (cinco) desta dissertação. 
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4 PROPOSIÇÃO DO MODELO INICIAL DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 

ENGENHARIA 

Uma dificuldade existente hoje nos projetos de engenharia é de gerir cronogramas 

imensos com uma grande quantidade de linhas / atividades. Vários fatores influenciam no 

tamanho de um cronograma, um deles é a própria complexidade do projeto. Um outro é o micro 

gerenciamento.  

Este capítulo tem como objetivo apresentar o modelo visual de execução de projetos 

de engenharia sugerido nesse estudo. Este modelo visa aproximar os imensos cronogramas dos 

projetos de engenharia, de difícil compreensão e acompanhamento, da equipe que irá realizar 

as atividades previstas nesses cronogramas. Ele filtra as atividades e torna as mesmas mais 

visuais para a equipe. E busca melhorar a gestão de prazos, escopo, comunicação e a 

coordenação de atividades através da construção de um ambiente mais colaborativo. 

Após a finalização da revisão bibliográfica, foi proposto este modelo inicial de 

execução de projetos de engenharia de maneira complementar as metodologias populares na 

área de gerenciamento de projetos utilizadas atualmente. A experiência profissional em 

planejamento e controle de projetos de engenharia do mestrando em questão também foi 

considerado na construção desse modelo. 

 

4.1 FOCO DE APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO 
 

Inicialmente, o modelo está sendo localizado dentro do ciclo de vida de um projeto. 

Os projetos podem variar de tamanho e complexidade, porém para o PMI (2017) todos 

os projetos possuem a estrutura genérica de ciclo de vida contendo as etapas a seguir.  

 Início do projeto, 

 Organização e preparação, 

 Execução do trabalho do projeto,  

 Encerramento do projeto. 

O foco do modelo proposto é atuar de maneira incremental a processos de 

gerenciamento já existentes na etapa de Execução do Trabalho conforme ilustrado na figura a 

seguir. 
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FIGURA 16: Atuação do modelo proposto em uma estrutura genérica de um ciclo de vida de um 

projeto. 

Fonte: Adaptado de PMI (2013). 

 

Segundo o PMI (2017), o gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação 

e integração apropriada dos 49 processos de gerenciamento de projetos, agrupados em cinco 

grupos de processos. São eles: 

 Iniciação, 

 Planejamento, 

 Execução, 

 Monitoramento e controle, e 

 Encerramento. 

A figura a seguir apresenta os grupos de processos de gerenciamento de projetos. O 

modelo proposto está inserido principalmente nos grupos de processo de execução e 

monitoramento controle. Apesar de poder ser relacionados a outros grupos de processo como o 

planejamento, por exemplo. 

Foco de atuação 
do modelo 
proposto
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FIGURA 17: Grupos de processos de gerenciamento de projetos. 

Fonte: PMI (2013). 

 

O modelo proposto visa cooperar primordialmente com os processos de gerenciamento 

de projetos e áreas de conhecimento previstos no PMBOK® apresentados na tabela a seguir. 

 

Número do 
Processo 

Nome do Processo Área do conhecimento 

5.5 Validar o escopo Escopo 

5.6 Controlar o Escopo Escopo 

6.7 Controlar o Cronograma Tempo 

10.2 Gerenciar as comunicações Comunicações 

10.3 Controlar as comunicações Comunicações 

4.3 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto Integração 

4.4 Monitorar e controlar o trabalho do projeto Integração 

TABELA 10: Processos primordialemnte envolvidos no modelo proposto. 

Fonte: Autoria própria. 

A dinâmica prevista neste modelo também pode ser explorada para envolver os 

processos a seguir, porém não é o enfoque desse estudo. 
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Número 

do 

Processo 

Nome do Processo Área do conhecimento 

4.5 Realizar o controle integrado de mudanças Integração 

7.4 Controlar custos Custos 

8.2 Realizar a garantia da qualidade Qualidade 

8.3 Controlar a qualidade Qualidade 

9.4 Gerenciar a equipe do projeto Recursos Humanos 

11.6 Controlar os riscos Riscos 

12.3 Controlar as aquisições Aquisições 

13.3 Gerenciar o engajamento das partes interessadas Partes Interessadas 

13.4 Controlar o engajamento das partes interessadas Partes Interessadas 

TABELA 11: Processos que podem ser envolvidos no modelo proposto. 

Fonte: Autoria própria. 

 

O modelo proposto foi desenvolvido focado na realidade dos projetos de engenharia 

multidisciplinares. Em um ambiente envolvendo muitas disciplinas técnicas, muitas 

informações a serem compartilhadas e devidamente alinhadas e com prazos curtos de execução.  

 

4.2 OBJETIVOS 
 

O modelo elaborado possui os seguintes objetivos principais: 

 Melhorar a gestão de prazos dos projetos de engenharia. 

 Melhorar a gestão de escopo dos projetos de engenharia. 

 Melhorar a comunicação entre os envolvidos nos projetos, estimulando a transparência, 

a troca de conhecimento, a colaboração entre os envolvidos. 

 E melhorar a coordenação das atividades dos projetos. 

O modelo visa reduzir, principalmente, os problemas relacionados a prazo, escopo, 

comunicação e coordenação de atividades tão recorrentes no gerenciamento de projetos. Ele 

não possui como objetivo tratar diretamente de outras áreas de conhecimento do gerenciamento 

de projetos como custo, por exemplo.  
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4.3 VISÃO GERAL 
 

O modelo proposto é baseado em conceitos apresentados em vários métodos de gestão. 

Essas influencias são ilustradas através da figura a seguir. 

 
FIGURA 18: Principais influencias no desenvolvimento do modelo proposto. 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

O esquema apresentado a seguir resume as duas principais entradas para a utilização 

do modelo proposto, o cronograma do projeto e a participação da equipe de projeto. E também 

as principais saídas, sendo elas uma equipe alinhada e devidamente informada e um cronograma 

de projeto atualizado.  

 
FIGURA 19: Entradas e saídas do modelo proposto. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Este modelo considera a atuação de três grupos de profissionais participando de suas 

etapas. São eles: 

 Gerência/Coordenação – Equipe formado pelo Gerente do Projeto, e quando necessário 

por Coordenadores de Projeto, sendo responsável por realizar as interfaces técnicas 

entre as disciplinas e realizar a gestão do projeto.   

Guia PMBOK
ICB

...

Gerenciamento 
de Projetos 

Enxutos (Lean)

Métodos Ágeis

Gestão Visual de 
Projetos

Project Model
Canvas

Resultado de 
Pesquisas na 

área de 
Gerenciamento 

de Projetos
+ +

Modelo Proposto

...

Entrada:

- Cronograma do 
projeto.

- Participação da 
equipe do projeto.

Aplicação do 
modelo proposto

Saída:

- Cronograma do 
projeto atualizado.

- Equipe do projeto  
envolvida com o 

projeto e 
devidamente 
comunicada.
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 Líderes de Disciplinas Técnicas – Equipe formada pelos líderes de cada uma das 

disciplinas técnicas de engenharia que participem do projeto, sendo responsável pela 

execução de todos os documentos técnicos de engenharia. O modelo não considera a 

participação de todos os indivíduos das equipes técnicas devido a grande quantidade de 

indivíduos que compõem essas disciplinas, o que poderia inviabilizar o modelo 

sugerido.   

Exemplos de disciplinas: Processo, Mecânica, Arranjo, Tubulação, Elétrica, 

Instrumentação, Telecom, Civil, etc.  

 Equipe de Planejamento e Controle – Equipe responsável por realizar as atividades de 

planejamento e controle do projeto, como por exemplos, construção e atualização de 

cronograma, controle de custos, elaboração de relatórios de status, etc. 

Quando o modelo descrever ações ou atividades sob a responsabilidade de todos os 

três grupos mencionados anteriormente, será utilizado o termo Equipe do Projeto. 

A figura a seguir apresenta uma visão geral do modelo proposto. Ele é baseado em 

basicamente 4 (quatro) pilares, são eles: 

 Organização do trabalho;  

 Gestão visual;  

 Ambiente físico;  

 E ambiente colaborativo. 
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FIGURA 20: Visão geral do modelo de execução de projetos. 

Fonte: Autoria própria. 

Criação de uma rotina de trabalho diferenciada que dissemine e estimule a
comunicação e troca de informações. O cronograma do projeto deve ser
dividido em ciclos de execução de até um mês de duração. A rotina de trabalho
de cada ciclo de execução será composta por três tipos de reuniões
apresentadas a seguir.

1 - Reuniões de planejamento de ciclo – Cada ciclo de execução deverá ter uma
duração máxima de um mês. Nesta reunião o mês de trabalho previsto no
cronograma do projeto deverá ser revisado pelos representantes de todas as
equipes. A ideia é eliminar etapas desnecessárias (lean), mantendo somente o
que agrega valor as entregas. E mapear possíveis pendências internas e
externas que impeçam o início das atividades. Possíveis desvios de escopo e a
predecessão e sucessão das atividades também devem ser analisadas.

2 - Reuniões diárias – Reuniões curtas de no máximo quinze minutos de
acompanhamento do ciclo de execução com a participação dos líderes das
equipes. Deverão ser identificadas as atividades iniciadas, em progresso e
encerradas. Esta reunião deve ser utilizada para busca de soluções com
envolvimento de toda a equipe e tratamento de desvios.

3 - Reuniões de encerramento de ciclo com lições aprendidas – Nesta reunião
deverão estar encerradas todas as atividades desse ciclo. O que não for
finalizado deverá ser replanejado para o próximo ciclo de atividades. As equipes
devem analisar as dificuldades enfrentadas e lições aprendidas devem ser
identificadas. É importante que o patrocinador do projeto participe pelo menos
da reunião de encerramento de ciclo para gerar seu maior envolvimento e
mostrar seu apoio a equipe.

Organização do Trabalho Ambiente Colaborativo

Criação de um ambiente participativo e
colaborativo, onde pessoas são
escutadas, as ideias são ouvidas e
sucessos e fracassos são compartilhados.

Ambiente que estimule a solução de
problemas de maneira colaborativa, a
simplicidade das atividades e a exclusão
de atividades desnecessárias.

Ambiente Físico

Disponibilização de uma sala a ser
utilizada pela equipe do projeto durante
reuniões e discussões. Uma sala de
guerra. Nesta sala deve ser realizada a
gestão visual do projeto, incluindo a
exposição do cronograma visual.

A equipe que executa o projeto deve
trabalhar, preferencialmente, próximo
ou no mesmo local, quando possível. A
aproximação das Disciplinas facilita a
troca de informações.

Utilização da gestão visual como ferramenta que aproxime
o cronograma de engenharia de muitas linhas de
programação das equipes executoras do projeto.

Criação de um cronograma visual, baseado no cronograma
do projeto, a ser utilizado para gerir a rotina de trabalho
das equipes do projeto. E de uma lista de pendências com
definição de prazos e responsáveis.

Utilização de lembretes autoadesivos (post-its) para
construção do cronograma visual mencionado
anteriormente.

Itens a serem identificados no cronograma visual:
- Identificação de atividades que compõem o ciclo de
execução atual e o próximo ciclo de execução.
- Identificação de pendências internas e externas que
precisam ser resolvidas para realização das atividades
previstas.
- Atividades sem pendência devem estar identificadas.
- Itens críticos devem estar identificados.
- Itens críticos e marcos importantes de ciclos de execução
posteriores devem ser mostrados no cronograma visual
pois podem ser impactados por decisões do ciclo atual e é
importante que os envolvidos os conheçam.

Gestão Visual

Modelo de Execução de Projetos – Visão Geral
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O modelo proposto é baseado na quebra do cronograma do projeto oficializado com o 

cliente em ciclos de execução de projeto com uma duração máxima de 30 dias (um mês) e 

mínima de 15 dias (duas semanas). Essa divisão em intervalos regulares busca se aproximar do 

princípio do Manifesto Ágil que considera que em intervalos regulares, o time reflete em como 

ficar mais efetivo, então, se ajusta e otimiza seu comportamento. E também se assemelha ao 

Sprint utilizado no Scrum. Cada ciclo é composto por uma reunião de planejamento 

participativo, reuniões diárias de acompanhamento e uma reunião de encerramento de ciclo 

com lições aprendidas. A figura a seguir apresenta a ocorrências dessas reuniões durante um 

ciclo de execução. 

 

FIGURA 21: Reuniões durante um ciclo de execução do projeto. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os ciclos de execução se repetem durante o projeto conforme a duração do cronograma 

do projeto utilizado como entrada para o modelo. A figura a seguir ilustra essa ocorrência em 

série dos ciclos de execução. 

 

FIGURA 22: Ciclos de execução em série. 

Fonte: Autoria própria. 
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O cronograma do projeto é filtrado e revisado gerando um cronograma visual utilizado 

pela gestão visual de projetos. Esse cronograma visual é elaborado de acordo com os ciclos de 

execução (iterações). Os ciclos são detalhados utilizando lembretes autoadesivos. Estarão 

expostos o ciclo atual e o próximo ciclo. É importante considerar desde o planejamento do 

primeiro ciclo de execução, a inserção no cronograma visual das atividades críticas e os marcos 

de ciclos posteriores para um prévio conhecimento de todos. As atividades do ciclo posterior 

também devem ser inseridas visando possíveis adiantamentos de atividades e análise de 

impactos. Um exemplo dessas inserções pode ser visto na Figura 28, exemplo de versão inicial 

de cronograma visual, apresentada a diante nesta mesma dissertação. 

O planejamento de um novo ciclo de execução é realizado ao término do ciclo de 

execução atual, oficializado através da reunião de encerramento de ciclo e lições aprendidas. A 

lista de pendencias internas e externas pode ser identificada pela equipe de Planejamento e 

Controle antes da reunião de planejamento de ciclo, e ser confirmada por todos durante essa 

reunião. Essa lista visa garantir que as disciplinas técnicas terão todas as informações 

necessárias para elaboração de seus documentos. A figura a seguir ilustra o modelo proposto 

com o ciclo de execução detalhado.  

 

FIGURA 23: Cilco de execuçao do projeto 

Fonte: Autoria própria. 

 

De maneira complementar a figura anterior, a tabela a seguir mostra todas as entradas 

e saídas dos processos do PMBOK®, segundo o PMI (2017), para os sete processos 

primordialmente envolvidos no modelo proposto citados na Tabela 10 dessa dissertação. As 

saídas apresentadas nessa tabela também podem ser impactadas pelo modelo proposto. 
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Ciclos de até mês de duração.

Participação da equipe do projeto Equipe do projeto  envolvida e 

devidamente comunicada
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Entrada Processo do PMBOK® Saída 

1 - Plano de gerenciamento do 

projeto 

2 - Documentação dos requisitos 

3 - Matriz de rastreabilidade de 

requisitos 

4 - Entregas verificadas 

5 - Dados de desempenho do 

projeto 

5.5 - Validar o escopo 

1 - Entregas aceitas 

2 - Solicitações de mudanças 

3 - Informações sobre o 

desempenho do trabalho 

4 - Atualizações nos 

documentos do projeto 

1 - Plano de gerenciamento do 

projeto 

2 - Documentação dos requisitos 

3 - Matriz de rastreabilidade de 

requisitos 

4 - Dados de desempenho do 

projeto 

5 – Ativos de processos 

organizacionais 

5.6 - Controlar o Escopo 

1 - Informações sobre o 

desempenho do trabalho 

2 – Solicitações de mudanças 

3 - Atualizações no plano de 

gerenciamento do projeto 

4 - Atualizações nos 

documentos do projeto 

5 – Atualizações nos ativos 

de processos organizacionais 

1 - Plano de gerenciamento do 

projeto 

2 - Cronograma do projeto 

3 - Dados de desempenho do 

trabalho 

4 – Calendário do projeto 

5 – Dados do cronograma 

6 – Ativos de processos 

organizacionais 

6.7 - Controlar o 

Cronograma 

1 - Informações sobre o 

desempenho do trabalho 

2 - Previsões de cronograma 

3 - Solicitações de mudanças 

4 - Atualizações no plano de 

gerenciamento do projeto 

5 - Atualizações nos 

documentos do projeto 

6 - Atualizações nos ativos 

de processos organizacionais 

1 - Plano de gerenciamento das 

comunicações 

2 - Relatórios de desempenho do 

trabalho 

3 - Fatores ambientais da 

empresa 

4 - Ativos de processos 

organizacionais 

10.2 - Gerenciar as 

comunicações 

1 - Comunicações do projeto 

2 - Atualizações no plano de 

gerenciamento do projeto 

3 - Atualizações nos 

documentos do projeto 

4 - Atualizações nos ativos 

de processos organizacionais 

1 - Plano de gerenciamento do 

projeto 

2 - Comunicações do projeto 

3 - Registro das questões 

4 - Dados de desempenho do 

trabalho 

5 - Ativos de processos 

Organizacionais 

10.3 - Controlar as 

comunicações 

1- Informações sobre o 

desempenho do trabalho 

2 - Solicitações de mudanças 

3 - Atualizações no plano de 

gerenciamento do projeto 

4 - Atualizações nos 

documentos do projeto 

5 - Atualizações nos ativos 

de processos organizacionais 

1 - Plano de gerenciamento do 

projeto 

2 - Solicitações de mudança 

aprovadas 

3 - Fatores ambientais da 

empresa 

4 - Ativos de processos 

organizacionais 

4.3 - Orientar e gerenciar 

o trabalho do projeto 

1 - Entregas 

2 - Dados de desempenho do 

trabalho 

3 - Solicitações de mudança 

4 - Atualizações no plano de 

gerenciamento do projeto 

5 - Atualizações nos 

documentos do projeto 
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1 - Plano de gerenciamento do 

projeto 

2 - Previsões de cronograma 

3 - Previsões de custos 

4 - Mudanças validadas 

5 - Informações sobre o 

desempenho do trabalho 

6 - Fatores ambientais da 

empresa 

7 - Ativos de processos 

Organizacionais 

4.4 - Monitorar e 

controlar o trabalho do 

projeto 

1 - Solicitações de mudanças 

2 - Relatórios de 

desempenho do trabalho 

3 - Atualizações no plano de 

gerenciamento do projeto 

4 - Atualizações nos 

documentos do projeto 

 

TABELA 12: Entradas e saídas dos processos do PMBOK® envolvidos no modelo proposto 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.4 ETAPAS 
 

Nesta seção será detalhada cada uma das etapas do modelo proposto que busca planejar 

e revisar as atividades de um intervalo de tempo de um cronograma de projeto (ciclo de 

execução) através de um processo colaborativo entre os envolvidos. 

Etapa 1: Preparação para o planejamento participativo do ciclo de execução de projeto. 

Objetivo: Esta etapa tem como objetivo preparar as informações necessárias para a 

reunião de planejamento de ciclo. Ela é composta pelas atividades a seguir. 

 Levantar uma lista inicial de pendências internas e externas que impacte o ciclo de 

execução a ser planejado. 

Responsável: Equipe de Planejamento e Controle  

 Levantar as entregas que devem ser realizadas durante o ciclo de execução atual 

conforme cronograma do projeto. As atividades do ciclo posterior também devem ser 

mapeadas visando possíveis adiantamentos a serem discutidos com todos os envolvidos. 

É necessário garantir que as atividades ou pacotes de trabalho estejam em um nível 

gerenciável no cronograma visual de projetos. 

Responsável: Equipe de Planejamento e Controle 

 Levantar os marcos contratuais e as atividades críticas de ciclos de execução futuros 

para serem inseridos na gestão visual conforme cronograma do projeto.  

Responsável: Equipe de Planejamento e Controle 

 Montar uma versão inicial do cronograma do próximo ciclo de execução na parede da 

sala de guerra do projeto (gestão visual). Essa versão inicial do cronograma visual tem 

como objetivo representar as atividades e pendências mapeadas pela equipe de 
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Planejamento e Controle conforme o cronograma do projeto para otimizar o tempo 

despendido na reunião de planejamento de ciclo. Vale ressaltar que o planejamento do 

ciclo só estará finalizado após a reunião de planejamento de ciclo com a participação de 

todas as equipes envolvidas. Mudanças são esperadas e são consideradas como parte do 

processo.  

As diretrizes em relação a gestão visual aplicada ao modelo estão dispostas no item 5.5 

- GESTÃO VISUAL APLICADO AO MODELO PROPOSTO desta dissertação. 

Responsável: Equipe de Planejamento e Controle 

Etapa 2: Realização da Reunião de Planejamento de Ciclo. 

Objetivo: Esta etapa tem como objetivo realizar a programação das atividades do ciclo 

de execução com a participação das equipes envolvidas. E também garantir que as 

programações definidas respeitem o cronograma do projeto oficializado com o cliente, 

inclusive em relação a marcos e relacionamentos de predecessão e sucessão.  

Atividades: 

 Elaborar o planejamento do ciclo de execução com a participação de todos os líderes 

das equipes envolvidas no projeto utilizando a gestão visual. Neste momento é realizado 

o planejamento de maneira participativa onde todos as atividades, pendencias e marcos 

são analisados por todos. Durante essa etapa podem ser reduzidas ou inseridas 

atividades, pendencias e marcos. Atividades poderão ser adiantadas. E também pode ser 

alterada a própria estratégia de execução do projeto e a rede de predecessores 

estabelecida na linha de base. Deve ser criada uma lista de pendências a ser colocada ao 

lado do cronograma visual com a definição de responsável e prazo visando abrir frentes 

de trabalho para as equipes técnicas. 

As diretrizes em relação a gestão visual aplicada ao modelo estão dispostas no item 5.5 

- GESTÃO VISUAL APLICADO AO MODELO PROPOSTO desta dissertação. 

Responsável: Equipe do Projeto (Gerência/Coordenação, Líderes de disciplinas técnicas 

e equipe de Planejamento e Controle) 

 

 Validar se o planejamento participativo do ciclo de execução respeita os 

relacionamentos de predecessão e sucessão e demais informações do cronograma de 

projeto. Os desvios identificados devem ser apresentados ao gerente de projeto para que 

o mesmo busque um melhor tratamento junto ao cliente do projeto. 
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Responsável: Equipe de Planejamento e Controle 

 Enviar por e-mail para as disciplinas técnicas as atividades e datas das entregas 

acordadas para o ciclo de execução atual.  

Responsável: Equipe de Planejamento e Controle 

Etapa 3: Realização das Reuniões de Diárias de Acompanhamento. 

Objetivo: Esta etapa tem como objetivo realizar o acompanhamento das atividades 

planejadas durante a reunião de planejamento de ciclo. 

Atividades: 

 Realização de reuniões diárias de acompanhamento de no máximo 15 minutos de 

duração. As atualizações em relação a entrega, adiantamento e postergação das 

atividades, marcos e pendências são feitas no cronograma visual durante as reuniões 

diárias. As diretrizes em relação a gestão visual aplicada ao modelo estão dispostas no 

item 5.5 - GESTÃO VISUAL APLICADO AO MODELO PROPOSTO desta 

dissertação. 

Responsável: Equipe do Projeto (Gerência/Coordenação, Líderes de disciplinas técnicas 

e equipe de Planejamento e Controle) 

 Enviar por e-mail para as disciplinas técnicas as alterações de datas ocorridas durante 

as reuniões de acompanhamento. 

Responsável: Equipe de Planejamento e Controle 

Etapa 4: Realização da Reunião de Encerramento de Ciclo com Lições Aprendidas. 

Objetivo: Esta etapa tem como objetivo realizar a Reunião de Encerramento de Ciclo 

com Lições aprendidas.  

Atividades: 

 Realização de reunião de encerramento de ciclo com lições aprendidas. As atividades 

não realizadas em um ciclo deverão ser postergadas para o próximo ciclo. Os impactos 

de prazo devem ser analisados pela equipe de Planejamento e Controle no cronograma 

do projeto e discutidos na reunião de planejamento do próximo ciclo. As lições 

aprendidas devem ser levantadas e utilizadas visando otimizar o planejamento dos 

próximos ciclos de execução. As diretrizes em relação a gestão visual aplicada ao 
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modelo estão dispostas no item 5.5 - GESTÃO VISUAL APLICADO AO MODELO 

PROPOSTO desta dissertação. 

Responsável: Equipe do Projeto (Gerência/Coordenação, Líderes de disciplinas técnicas 

e equipe de Planejamento e Controle) 

 

Etapa 5: Atualização do cronograma do projeto de acordo com os resultados 

alcançados no ciclo de execução realizado. 

Objetivo: Esta etapa tem como objetivo atualizar o cronograma do projeto, oficializado 

com o cliente, de acordo com os resultados do ciclo de execução realizado. Impactos positivos 

e negativos em relação a prazos precisam ser analisados e apresentados a equipe do projeto para 

o planejamento do próximo ciclo de execução. Deve ser dada a atenção para que os desvios não 

impactem nas datas das principais entregas do projeto, inclusive em seu término.  

O gerente de projeto deve minimizar possíveis impactos de desvios críticos e ter uma 

atuação próxima ao cliente. 

 Atividades: 

 Atualizar o cronograma do Projeto conforme ciclo de atividades realizado. 

Responsável: Equipe de Planejamento e Controle 

O fluxo a seguir ilustra as etapas, as atividades, e os responsáveis pelas atividades no 

modelo proposto neste estudo. 
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FIGURA 24: Fluxo macro de atividades do ciclo de planejamento 

Fonte: Autoria própria 
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4.5 GESTÃO VISUAL APLICADO AO MODELO PROPOSTO 

 

A gestão visual foi escolhida pelo autor desse estudo como uma das principais 

ferramentas utilizadas para promover o engajamento entre os envolvidos no projeto e a 

comunicação. Ela é utilizada em todos os três tipos de reuniões previstos no modelo proposto, 

ilustrado através do fluxo macro de atividades apresentado na Figura 24. 

A aplicação do modelo proposto terá como resultado inicial um cronograma visual 

detalhado e revisado que usará a gestão visual como uma ferramenta de exposição que estimule 

a colaboração e a busca pelas melhores soluções para os problemas que apareçam durante o 

andamento do projeto. Esse cronograma visual finalizado durante a reunião de planejamento de 

ciclo deverá ser atualizado durante as reuniões diárias e na reunião de encerramento de ciclo. 

Ele será acompanhado de uma lista de pendências que impacte as atividades do projeto.   

Sibbet (2013), através de seu livro Reuniões Visuais: como gráficos, lembretes 

autoadesivos, e mapeamento de ideias podem transformar a produtividade de um grupo, 

informa que a utilização de reuniões visuais gera as três vantagens mencionadas a seguir. 

1. Participação – O engajamento é incrível quando as pessoas são ouvidas, suas ideias 

aceitas e registradas de forma interativa e gráfica. 

2. Pensamento Global – Os grupos ficam muito mais espertos quando conseguem pensar 

globalmente de forma a permitir comparações, localização de padrões e mapeamento 

de ideias. 

3. Memória de Grupo – A criação da mídia memorável estimula muito a memória do 

grupo e o seguimento – uma chave à produtividade do grupo. 

  A seguir será apresentado com maior profundidade o passo a passo da gestão visual 

aplicado ao modelo proposto. 

1° Passo: Construção da estrutura do cronograma visual, preferencialmente na parede da sala 

de guerra. Deverá ser destinado espaço para pelo menos quatro meses de projeto (quatro ciclos 

de execução). Essa construção deve ser feita pela equipe de Planejamento e Controle. As 

colunas do cronograma deverão representar os ciclos de execução e as linhas representaram as 

Disciplinas. Uma linha horizontal na parte de baixo do cronograma representará uma linha do 

tempo.  A figura a seguir ilustra o cronograma a ser elaborado utilizando a gestão visual de 

projetos para o modelo proposto. 
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FIGURA 25: Cronograma visual - estrutura incial.   

Fonte: Autoria própria 

 

2° Passo: A equipe de Planejamento e Controle deve listar os itens a seguir e construir uma 

revisão inicial do ciclo de execução a ser realizado de acordo com o cronograma do projeto 

para uma posterior discussão com a equipe do projeto. Esse passo tem como objetivo montar 

uma versão inicial do cronograma visual para gerar uma melhor dinâmica durante a reunião de 

planejamento de ciclo. É necessidade garantir que as atividades ou pacotes de trabalho estejam 

em um nível gerenciável no cronograma visual. 

A seguir são apresentados os itens a serem inseridos no cronograma visual. 

 Pendências internas; 

 Pendências externas; 

 Atividades / Pacotes de trabalho que precisam ser entregues no período do ciclo de 

execução a ser planejado; 

 Atividades / Pacotes de trabalho que precisam ser entregues no próximo ciclo de 

execução para possíveis adiantamentos e análise de impactos; 

 Marcos importantes do cronograma que devem ser considerados no cronograma visual 

no horizonte de pelo menos 4 ciclos de execução; 

 Atividades críticas do cronograma que devem ser considerados no cronograma visual 

no horizonte de pelo menos 4 ciclos de execução; 

Ciclo de 
Execução 4

Ciclo de 
Execução 1

Ciclo de 
Execução 2

Processo

Mecânica

Tubulação

Elétrica

Ciclo de 
Execução 3

Dia 0 Dia 30 Dia 120Dia 90Dia 60 ...
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Os itens mencionados acima, deverão ser representados por lembretes autoadesivos 

(post-its) seguindo a simbologia apresentada a seguir. 

 

FIGURA 26: Simbologia da gestão visual.  

Fonte: Autoria própria 

Os indicadores de criticidade, de existência de pêndencia e atividades em progresso 

são adesivos redondos que deverão ser colocados nos post-its das atividades. Já o “X” de 

atividades ou pendências encerradas deve ser feito com uma caneta hidrocor na cor preta. Em 

cada post-it que representa uma atividade  / pacote de trabalho ou pendência deve ser inserida 

a data de emissão / resolução planejada. A figura a seguir ilusta um post-it de atividade crítica 

e com pendência devidamente preenchidos. 

 

FIGURA 27: Exemplo de post-it preenchido de atividade crítica e com pendencia. 

Fonte: Autoria própria 

A versão inicial do cronograma do ciclo de execução de acordo com a descrição acima 

deverá ser montada conforme figura disponibilizada a seguir.  

X

- Atividades a serem realizadas pela equipe do projeto.

- Informação interna necessária para realização das atividades de uma disciplina.

- Informação externa necessária para realização das atividades de uma disciplina.

- Marcos críticos que devem ser de conhecimento de toda a equipe. Ex.: Marcos contratuais.

- Indicador de atividade critica.

- Indicador de atividade com alguma pendência para sua realização.

- As atividades e pendências encerradas deverão ser marcadas com um “X”.

- Indicador de atividade em progresso.

Número - Nome da Atividade / 
Pacote de Trabalho

Data de entrega 
planejada
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FIGURA 28: Exemplo de versão inicial de cronograma visual. 

Fonte: Autoria própria 

3° Passo: Atualizações do planejamento inicial do ciclo de execução de maneira participativa 

com a participação da Gerência/Coordenação, Lideres de Disciplinas e equipe de Planejamento 

e Controle. 

Neste momento, o cronograma visual construído inicialmente pela equipe de 

Planejamento e Controle de acordo com o cronograma do projeto deverá ser revisto com a 

participação de todos. Atividades desnecessárias podem ser excluídas, pendências poderão 

surgir, e novas estratégias de execução poderão ser decididas de maneira participativa.   

Sibbet (2013), afirma em relação a utilização de lembretes autoadesivos, que “os seres 

humanos amam interagir, e permitir que as pessoas ponham as suas mãos na informação é um 

caminho direto para a participação plena”. Seguindo esta orientação, qualquer modificação que 

for feita no cronograma visual a partir da reunião de planejamento de ciclo deve ser feita pelo 

responsável por aquela atividade / pacote de trabalho ou marco, ou pelo impactado por uma 

pendência. Essas modificações devem ser feitas na presença de todos durante as reuniões diárias 

de acompanhamento. Essa estratégia visa gerar um maior engajamento dos participantes e uma 

análise de impactos em tempo real.  

Exemplo: Se uma atividade for postergada pela Disciplina de Processo, o líder dessa 

disciplina deve realizar a postergação do post-it e alterar a data no mesmo post-it no cronograma 

visual e as demais disciplinas devem analisar o impacto dessa postergação em conjunto. Quando 

uma pendencia for encerrada, o indicador de pendencia na atividade deve ser retirado. E quando 

Ciclo de 
Execução 4

Ciclo de 
Execução 1

Ciclo de 
Execução 2
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a atividade for iniciada o indicador de atividade em progresso deve ser colocado. A figura a 

seguir ilustra essas alterações no post-it. 

 

FIGURA 29: Exemplo de post-it para atividade replanejada e com pendência resolvida. 

Fonte: Autoria própria 

Neste momento, deve ser criada uma lista de pendências a ser colocada ao lado do 

cronograma visual com a definição de responsável, prazo e situação para cada pendência 

mapeada. Também deve ser inserido o número das atividades impactadas pelas pendências.  

Esta lista visa garantir que as pendências sejam resolvidas antes do início planejado para a 

execução de uma atividade impactada por uma pendência. Dessa maneira, abrindo frentes de 

trabalho para as equipes técnicas e evitando que recursos sejam desperdiçados. A figura a seguir 

apresenta um exemplo de lista de pendências. 

 

FIGURA 30: Exemplo de lista de pendências. 

Fonte: Autoria própria 

4° Passo: Acompanhamento do planejamento ciclo de execução definido de maneira 

participativa. Através das reuniões diárias de até 15 minutos com a participação da 

Gerência/Coordenação, Lideres de Disciplinas e Equipe de Planejamento e Controle, o 

cronograma visual e a lista de pendências devem ser atualizados. Atividades, pendencias e 

marcos encerrados devem ser marcados com “X”. E deve ser inserida a data de finalização da 

atividade e possíveis postergações devem ser discutidas com o envolvimento de todos. As 

Número - Nome da Atividade / 
Pacote de Trabalho

Data de entrega 
planejada

Data de entrega 
replanejada

Remoção de indicador de pendência

Inclusão do indicador de atividade em progresso.

N° Pendência Classificação Responsável Prazo Situação
N° das 

atividades 
impactadas

1
Obtenção de modelos para execução da 
documentação.

Externa
Gerente do 

projeto
10/10/2017 No prazo 1, 2, 3 e 4

2
Recebimento das informações da 
licenciadora.

Externa
Gerente do 

projeto
05/10/2017 Em atraso 4 e 5

3 Envio de dados de Processo para Mecânica Interna
Líder de 
Processo

20/10/2017 No prazo 8 e 9

4

5
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atividades em progresso também devem ser marcadas. A próxima figura ilustra o cronograma 

visual durante o primeiro ciclo de execução com atividades já encerradas. 

 

FIGURA 31: Exemplo de cronograma visual com o primeiro ciclo de execução em progresso. 

Fonte: Autoria própria 

Já a figura a seguir representa uma lista de pendências após algumas reuniões de 

acompanhamento. 

 

FIGURA 32: Exemplo de lista de pendências após algumass reuniões de acompanhamento. 

Fonte: Autoria própria 

O gerente do projeto deve utilizar essas reuniões para manter a equipe informada sobre 

os assuntos relevantes do projeto e alinhadas em relação aos objetivos do mesmo. Ele pode 

analisar a possibilidade de adiantamentos de atividades e identificação de pendências do 

próximo ciclo de execução. Este espaço também deve ser utilizado para solução de problemas 

de maneira colaborativa. 

5° Passo: O último passo da gestão visual em um ciclo de execução é feito durante a reunião 

de encerramento de ciclo. Neste momento, todos os pacotes, pendencias e marcos devem estar 
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N° Pendência Classificação Responsável Prazo Situação
N° das 

atividades 
impactadas

1
Obtenção de modelos para execução da 
documentação.

Externa
Gerente do 

projeto
10/10/2017 Finalizado 1, 2, 3 e 4

2
Recebimento das informações da 
licenciadora.

Externa
Gerente do 

projeto
05/10/2017 Finalizado 4 e 5

3 Envio de dados de Processo para Mecânica Interna
Líder de 
Processo

20/10/2017 No prazo 8 e 9

4

5
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marcados como encerrados, com um “X”, ou então deverão ser postergados e discutidos durante 

o planejamento do próximo ciclo de execução. A figura a seguir ilustra o cronograma visual no 

momento de encerramento de ciclo. 

 

FIGURA 33: Exemplo de cronograma visual com o primeiro ciclo encerrado. 

Fonte: Autoria própria 

A lista de pendências também deve estar atualizada, de preferência, com todas as 

pendências resolvidas. O que não estiver resolvida terá que ser tratada no próximo ciclo de 

execução. O gerente do projeto deve utilizar essa reunião para levantar as lições aprendidas 

para alimentar os próximos planejamentos de ciclos de execução. 

O modelo proposto buscou retirar pontos positivos de vários métodos de gestão e 

aplica-los a realização de projetos que possuem cronogramas com muitas atividades e que 

acabam sendo uma ferramenta difícil de ser gerida e visualizada por toda a equipe.  

 

4.6 EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO MODELO SUGERIDO 
 

Este tópico tem como objetivo apresentar um exemplo de aplicação do modelo 

sugerido utilizando a gestão visual. Para elaboração desse exemplo foi elaborado um 

cronograma de um projeto de engenharia básica de uma refinaria com duração de quatro meses. 

Esse cronograma foi elaborado somente para ser utilizado como um exemplo de projeto a 

empregar o modelo sugerido. A seguir é apresentado o cronograma a ser utilizado neste 

exemplo.  
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Tubulação

Elétrica

Ciclo de 
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Dia 0 Dia 30 Dia 120Dia 90Dia 60 ...

X X

X

X

X X

X

X X

X

Atividade a ser postergada para o próximo ciclo de execução.
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FIGURA 34: Exemplo de cronograma de um projeto de engenharia básica. 

Fonte: Autoria própria 
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O exemplo seguirá os cinco passos apesentados no item 4.5 – Gestão visual aplicado 

ao modelo proposto elaborado nesta dissertação. 

1° Passo: Construção da estrutura do cronograma visual do projeto. A equipe de Planejamento 

e Controle constrói uma estrutura de cronograma visual considerando quatro ciclos de execução 

de um mês, totalizando quatro meses. Neste caso, como o projeto tem uma duração prevista de 

quatro meses, todo o projeto já estará representado de alguma maneira na primeira versão do 

cronograma visual. 

 As colunas do cronograma representam os quatro ciclos de execução e as linhas 

representaram as Disciplinas Técnicas. Este projeto é composto pelas seguintes disciplinas: 

Processo, Mecânica, Segurança, Tubulação, Elétrica, Instrumentação, Civil e Gerenciamento. 

Uma linha horizontal na parte de baixo do cronograma representará uma linha do tempo.  A 

figura a seguir ilustra a estrutura de cronograma visual elaborado para este projeto. 

 

FIGURA 35: Estrutura do cronograma visual resultante do passo 1. 

Fonte: Autoria própria 

 

2° Passo: A equipe de Planejamento e Controle listou os itens a seguir para a construção da 

revisão inicial do ciclo de execução a ser realizado de acordo com o cronograma do projeto 

para uma posterior discussão com a equipe do projeto. Esse passo tem como objetivo montar 

uma versão inicial do cronograma visual para gerar uma melhor dinâmica durante a reunião de 

planejamento de ciclo. A seguir são apresentados os itens a serem listados. 
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 Pendências internas – Não foi identificada nenhuma pendência interna pela equipe de 

Planejamento e Controle. 

 Pendências externas – Recebimento das informações da licenciadora. Pendencia 

prevista no cronograma do projeto (1). 

 Atividades / Pacotes de trabalho previstos para serem entregues no primeiro mês de 

projeto (primeiro ciclo de execução) - Foram identificadas as seguintes atividades: 

o Análise de consistência das disciplinas de Processo (2), Mecânica (3), Segurança 

(4), Tubulação (5) e Instrumentação (6). Dessa forma será colocado um post-it 

para representar cada uma dessas atividades por disciplina. 

o E também a atividade Filosofia de Manuseio de Equipamentos Mecânicos (7) 

 Marcos importantes do cronograma que devem ser considerados no cronograma visual 

no horizonte de pelo menos 4 mês - Foram identificados os seguintes marcos: 

o Término da Análise de Consistência (8) 

o Fim do Projeto (9) 

 Atividades críticas do cronograma que devem ser considerados no cronograma visual 

no horizonte de pelo menos 4 mês - Foram identificadas as seguintes atividades críticas: 

o Análise de consistência da disciplina de Processo (2) 

o Diagramas de fluxos de Utilidades (10) 

o Balanço de massa e calor (11) 

 Atividades / Pacotes de trabalho previstos para serem entregues no segundo mês de 

projeto (próximo ciclo de execução) - Foram identificadas as seguintes atividades: 

o Premissas do projeto (12) 

o Lista de construções e requisitos de desempenho (13)  

o Especificações de civil (14)  

o Overall single line diagram (15)  

o Especificações de desenhos típicos de suporte (16)  

o Arranjo geral (17)  

o Planta chave (18)  

o Especificações de elétrica (19) 

o Especificação geral para tanques (20)  

o Especificação geral para bombas (21)  

o Especificação geral para vasos (22)  

o Especificação geral para trocadores de calor (23)  
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o Especificação de materiais de tubulação (24) 

o Diagrama de fluxo de utilidades (25)    

Inicialmente todas as atividades do primeiro ciclo estão com a marcação de pendência 

em azul pois dependem do recebimento das informações da licenciadora (marco externo). 

Os números colocados após as atividades e marcos identificados acima estão sendo 

utilizados na figura 37 para representar o nome de cada atividade. De acordo com as 

informações identificadas o cronograma visual de projetos fica preenchido no passo 2 conforme 

a figura a seguir. 

 

FIGURA 36: Cronograma visual resultante do passo 2. 

Fonte: Autoria própria 

A seguir é apresentado uma representação do post-it da atividade análise de 

consistência de processo (2) para ilustar um post-it devidamente preenchido. Essa atividade 

possui uma pendência para ser finalizada. 

 

FIGURA 37: Post-it preenchido. 

Fonte: Autoria própria 
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3° Passo: Atualizações do planejamento inicial do ciclo de execução de maneira participativa 

com a participação da Gerência/Coordenação, Lideres de Disciplinas e equipe de Planejamento 

e Controle. Neste item as disciplinas técnicas confirmaram a possibilidade de entrega dentro do 

ciclo de execução das entregas levantadas pela equipe de Planejamento e Controle. Foi 

levantada a pendência interna, liberação dos modelos (26) a serem utilizados nos documentos 

técnicos. O cronograma visual foi atualizado conforme a reunião participativa ocorrida no 

terceiro passo. 

 

FIGURA 38: Cronograma visual resultante do passo 3. 

Fonte: Autoria própria 

Durante a reunião de planejamento participativo foi identificada a lista de pendências 

a seguir a ser colocada ao lado do cronograma visual. 

 

FIGURA 39: Lista de pendências inicial.  

Fonte: Autoria própria 

 

4° Passo: Visando ilustrar a aplicação do modelo, durante este passo (acompanhamento do 

planejamento ciclo de execução), será simulado alguns acontecimentos que podem ocorrer em 
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uma reunião de acompanhamento. Os fatos a seguir estão ocorrendo na reunião de 

acompanhamento do quinto dia do ciclo. 

 Ocorrência 1: Encerramento do marco de recebimento das informações da licenciadora. 

As informações foram recebidas e disponibilizadas para todas as disciplinas. Marcação 

de um “X” para as atividades encerradas.  

 Ocorrência 2: As disciplinas analisaram o recebimento das informações da licenciadora 

somente no quinto dia e confirmaram que esse atraso não impacta nas datas previstas 

para esse primeiro ciclo. Retirada das marcações azuis nos post-its de atividades pois 

as mesmas não possuem mais pendências para serem executadas plenamente. 

 Ocorrência 3: Encerramento do marco liberação dos modelos a serem utilizados no 

projeto. Marcação de um “X” para as atividades encerradas.  

 Ocorrência 4: As atividades Análise de consistência das disciplinas de Processo (2), 

Mecânica (3), Segurança (4), Tubulação (5) e Instrumentação (6) foram iniciadas. 

Após a realização da quinta reunião de acompanhamento o cronograma visual ficou 

da seguinte maneira: 

 

FIGURA 40: Cronograma visual resultante do passo 4. 

Fonte: Autoria própria 

Já a lista de pendências ficou da seguinte maneira após a quinta reunião de 

acompanhamento. 
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FIGURA 41: Lista de pendências após a quinta reunião de acompanhamento. 

Fonte: Autoria própria 

As reuniões de acompanhamento continuam ocorrendo durante todos os dias do ciclo 

de execução. 

5° Passo: O último passo da gestão visual em um ciclo de execução é feito durante a reunião 

de encerramento de ciclo. Simulando o encerramento do ciclo, quase todas as atividades foram 

encerradas, somente a atividade Filosofia de Manuseio de Equipamentos Mecânicos (7) não foi 

finalizada conforme o planejamento. A figura a seguir representa o cronograma visual 

atualizado conforme a reunião de encerramento de ciclo. Neste momento também devem ser 

levantadas as lições aprendidas para serem aplicadas nos próximos ciclos de execução. 

 

FIGURA 42: Cronograma visual resultante do passo 5. 

Fonte: Autoria própria 

Após a reunião de encerramento do primeiro ciclo o cronograma do projeto deve ser 

atualizado conforme as informações do cronograma. Possíveis impactos devem ser analisados 

pela equipe de Planejamento e Controle. Como a atividade Filosofia de Manuseio de 

Equipamentos Mecânicos (7) não foi finalizada, deve haver uma verificação se existe algum 
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impacto em datas importantes do projeto. No cronograma visual esta atividade deve ser 

postergada e os impactos discutidos durante o planejamento do próximo ciclo de execução.  

A figura a seguir ilustra o cronograma visual no momento de planejamento inicial do 

segundo ciclo (Passo 2) de execução, onde o pacote em atraso é postergado, as discussões sobre 

o segundo ciclo serão aprofundadas e as atividades do cronograma do projeto do terceiro ciclo 

de execução serão inseridas pela equipe de planejamento e controle. 

As atividades inseridas de acordo com o cronograma do projeto são as seguintes: 

 Especificações de materiais de tubulação (27).  

 Diagramas de fluxos de processo (28). 

 Especificação geral para compressores (29). 

 Especificação geral para torre de resfriamento (30). 

 Especificação para proteção passiva de equipamentos (31). 

 

FIGURA 43: Cronograma visual resultante do passo 1 do 2° ciclo de execução. 

Fonte: Autoria própria 

Questões como alocação das equipes, levantamento de riscos e produtividade também 

podem ser tratadas nas reuniões previstas nesse modelo, porém não são o foco deste estudo.  
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5 ANÁLISE QUALITATIVA 

Neste capítulo serão apresentadas as análises léxica e de conteúdo desenvolvidas neste 

estudo baseada na pesquisa qualitativa aplicada nos profissionais envolvidos em projetos de 

engenharia multidisciplinar.   

 

5.1 ANÁLISE LÉXICA 
 

A etapa de análise de dados foi iniciada através da realização de uma análise léxica. 

Ela foi realizada visando obter um panorama inicial da opinião dos entrevistados em relação ao 

modelo proposto. O software NVivo® foi utilizado nesta etapa com grande valia, principalmente 

na análise de frequência de palavras e criação das nuvens de palavras. 

 

Inicialmente foi gerada uma lista de palavras mais frequentes das 12 (doze) 

transcrições da base de dados com no mínimo cinco letras, como pode ser visto na tabela a 

seguir.  
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Palavra Quantdade Peso Percentual (%) 

muito 116 1,99% 

então 102 1,75% 

projeto 93 1,60% 

gente 81 1,39% 

fazer 76 1,30% 

porque 70 1,20% 

também 66 1,13% 

reunião 64 1,10% 

escopo 60 1,03% 

equipe 53 0,91% 

comunicação 49 0,84% 

quando 47 0,81% 

cronograma 46 0,79% 

modelo 43 0,74% 

pessoas 43 0,74% 

mundo 36 0,62% 

problema 36 0,62% 

questão 36 0,62% 

assim 34 0,58% 

prazo 35 0,60% 

trabalho 34 0,58% 

coisa 33 0,57% 

mesmo 33 0,57% 

talvez 33 0,57% 

planejamento 32 0,55% 

vezes 32 0,55% 

ponto 31 0,53% 

reuniões 30 0,51% 

tempo 30 0,51% 

disciplina 29 0,50% 

disciplinas 29 0,50% 

exemplo 28 0,48% 

gestão 28 0,48% 

importante 28 0,48% 

atividades 27 0,46% 

 

TABELA 13: Análise léxica com as palavras mais frequentes da base de transcrições. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Em seguida foi realizada uma análise léxica, utilizando as palavras mais frequentes 

com no minimo cinco letras, porém considerando um agrupamento das palavras similares de 

acordo com seus radical. 
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Palavra Quantidade Peso Percentual (%) Palavras Similares 

muito 121 2,07% muito, muitos 

projeto 109 1,86% projeto, projetos 

então 102 1,74% então 

reunião 94 1,61% reunião, reuniões 

gente 81 1,38% gente 

fazer 76 1,30% fazer 

porque 70 1,20% porque 

também 66 1,13% também 

equipe 63 1,08% equipe, equipes 

pessoas 63 1,08% pessoa, pessoas 

escopo 60 1,03% escopo 

disciplina 58 0,99% disciplina, disciplinas 

coisa 49 0,84% coisa, coisas 

comunicação 49 0,84% comunicação 

problema 48 0,82% problema, problemas 

quando 47 0,80% quando 

cronograma 46 0,79% cronograma 

atividades 45 0,77% atividade, atividades 

modelo 44 0,75% modelo, modelos 

ponto 39 0,67% ponto, pontos 

prazo 38 0,65% prazo, prazos 

mundo 36 0,62% mundo 

TABELA 14: Análise léxica com as palavras mais frequentes da base de transcrições considerando um 

agrupamento das palavras similares. 

Fonte: Autoria própria. 

Através da utilização de recursos visuais disponíveis no software NVivo® foi elaborada 

um conjunto de nuvens de palavras com variações de acordo com o número mínimo de letras. 

A nuvem de palavras com no mínimo 5 letras é apresentada a seguir. As demais nuvens estão 

disponíveis no item 9.2 desta dissertação. 
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FIGURA 44: Nuvem de palavras mais frequentes nas transcrições com no mínimo 5 letras gerada pelo 

NVivo®. 

Fonte: Autoria própria 

Através da análise das nuvens de palavras e tabelas de frequências, já foi possível ter 

uma visão geral preliminar, onde podem ser destacadas palavras como projeto, reunião, escopo, 

equipe, comunicação, cronograma, modelo, pessoas, problema, prazo e disciplina. 

As transcrições foram analisadas e alguns de seus trechos divididos nas categorias a 

seguir, visando gerar uma visão mais específica em relação aos objetivos propostos do modelo 

e em relação a identificação de melhorias e fragilidades.  

 Atendimento ao objetivo proposto 

 Melhorias e  

 Fragilidades.      

 

5.1.1 Atendimento ao objetivo proposto 

   

A seguir é apresentada a nuvem de palavras mais frequentes para os trechos das 

transcrições classificadas na categoria atendimento ao objetivo proposto. 
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FIGURA 45: Nuvem de palavras mais frequentes nas transcrições categorizada como atingimento ao 

objetivo proposto com no mínimo 6 letras gerada pelo NVivo®. 

Fonte: Autoria própria 

Através da análise das figuras apresentadas acima, foi possível ter uma visão 

preliminar em relação ao atingimento do objetivo proposto podendo ser destacadas palavras 

como escopo, gestão, comunicação, modelo, projeto, disciplinas e equipe. 

 

5.1.2 Identificação de Melhorias 

 

A seguir é apresentada a nuvem de palavras mais frequentes para os trechos das 

transcrições classificadas na categoria identificação de melhorias. 
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FIGURA 46: Nuvem de palavras mais frequentes nas transcrições categorizada como identificação de 

melhorias com no mínimo 6 letras gerada pelo NVivo®. 

Fonte: Autoria própria 

Através da análise da figura apresentada acima, foi possível ter uma visão preliminar 

em relação a identificação de melhorias, podendo ser destacadas palavras como projeto, 

indicador, cronograma, disciplina, atividade e reunião. 

 

5.1.3 Identificação de Fragilidades 
 

A seguir é apresentada a nuvem de palavras mais frequentes para os trechos das 

transcrições classificadas na categoria identificação de fragilidades. 
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   FIGURA 47: Nuvem de palavras mais frequentes nas transcrições categorizada como identificação 

de fragilidades com no mínimo 6 letras gerada pelo NVivo®. 

Fonte: Autoria própria 

Através da análise da figura apresentada acima, foi possível ter uma visão preliminar 

em relação a identificação de fragilidades, podendo ser destacadas palavras como reunião, 

minutos, reuniões, pessoas, quinze, equipe e cultura.  

 

5.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO 
 

De maneira a complementar a análise léxica, foi utilizada a técnica de análise de 

conteúdo nas transcrições, buscando identificar, interpretar e categorizar os elementos de 

acordo com os objetivos dessa pesquisa. Esta etapa também foi realizada com o auxílio do 

software NVivo®.  

Todas as transcrições foram interpretadas individualmente, utilizando-se a técnica da 

análise categorial. Através dessa técnica o texto é desmembrado em agrupamentos chamados 

de categorias que podem ser feitas considerando vários critérios diferentes. 

Nesta etapa foram criadas categorias e subcategorias. A primeira divisão em categorias 

foi definida de acordo com as questões utilizadas no roteiro de abordagem, sendo dividido em 

atingimento ao objetivo proposto, melhorias e fragilidades. A seguir são apresentadas todas as 

categorias e subcategorias consideradas neste estudo. 



119 

 

1. Atingimento ao objetivo proposto – Esta categoria foi dividida em função dos 

objetivos propostos do modelo. 

a. Prazo 

b. Escopo 

c. Comunicação 

d. Coordenação de atividades 

2. Identificação de melhorias – Esta categoria foi dividida em relação a temas 

criados em função das respostas dos entrevistados. 

a. Prazo  

b. Escopo 

c. Estratégia de execução 

d. Processo de gestão sugerido pelo modelo proposto 

i. Disseminação das informações 

ii. Produtividade das reuniões 

e. Riscos, oportunidades e lições aprendidas 

3. Identificação de fragilidades- Esta categoria foi dividida em relação a temas 

criados em função das respostas dos entrevistados. 

a. Apoio dos níveis mais altos da organização 

b. Pessoas 

c. Processo de gestão sugerido pelo modelo proposto 

i. Análise de impactos 

ii. Disseminação das informações 

iii. Excesso de atividades manuais 

iv. Gestão visual 

v. Produtividade das Reuniões 

d. Questões culturais 

No próximo capítulo dessa dissertação serão apresentados os resultados relacionados 

a análise de conteúdo mencionado neste item.  
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6 RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos neste estudo. Ele tem como 

objetivos: validar se o modelo proposto atinge os objetivos estabelecidos e analisar as melhorias 

e fragilidade citadas pelos entrevistados. O modelo proposto será revisado para considerar a 

opinião dos profissionais com experiência em projetos de engenharia multidisciplinar.  

   

6.1 VERIFICAÇÃO DO ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS DO MODELO PROPOSTO 

 

Neste item foi verificado se o modelo proposto atinge seus objetivos de acordo com as 

abordagens realizadas. A seguir será apresentada uma conclusão em relação a cada um dos 

objetivos definidos para o modelo. Os entrevistados confirmaram a similaridade do cenário 

problemático de projetos ilustrado na pesquisa com a realidade profissional vivenciada por eles. 

 

6.1.1 Objetivo 1: Melhorar a gestão de prazos dos projetos de engenharia multidisciplinar   
 

Todos os entrevistados informaram que acreditam que o modelo proposto pode 

melhorar a gestão de prazos em projetos de engenharia multidisciplinar. Este item não 

apresentou discordância entre os entrevistados.  Um dos entrevistados reforçou que a forma de 

trabalho proposta pelo modelo de tornar o cronograma visível aos envolvidos e gerar discussões 

em relação aos prazos faz com que o modelo melhore a gestão de prazos. 

Outro entrevistado coloca que o modelo melhora a gestão de prazos pois fica fácil de 

identificar o que deve ser feito e quando deve ser feito através da utilização de post-its e cores. 

Alguns entrevistados citaram que o modelo é eficiente, principalmente, na gestão de prazos e 

da comunicação. 

 

6.1.2 Objetivo 2: Melhorar a gestão de escopo dos projetos de engenharia multidisciplinar 
 

O único objetivo proposto pelo modelo que gerou divergência entre os entrevistados 

foi a melhoria da gestão de escopo em projetos de engenharia multidisciplinar. Para um dos 

entrevistados, o modelo permite identificar documentos não previsto no escopo 

(atividades/pacotes) que está sendo executado e ajuda a nivelar o conhecimento dos envolvidos 

em relação ao escopo contratado. Para outros entrevistados o modelo ajuda as pessoas a 

saberem e entenderem o que deve ser feito. 
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Um entrevistado considerou que o modelo não ajuda a gestão de escopo pois o escopo 

envolve discussões profundas que não devem ser feitas nas reuniões propostas no modelo. Para 

ele, o escopo deve ser discutido em reuniões específicas com o gestor do contrato. Já para outro 

entrevistado, o modelo não é eficiente na gestão de escopo porque o foco do mesmo é garantir 

que as atividades sejam feitas conforme planejado. E que somente apresentar as atividades não 

é suficiente para melhorar a gestão de escopo. 

Ao analisar todas as entrevistas o pesquisador concluiu que o modelo melhora a gestão 

de escopo ao apresentar as atividades que precisam ser realizadas, ao criar um ambiente onde 

as dúvidas de escopo podem ser apresentadas e ajudar no nivelamento do conhecimento dos 

envolvidos em relação ao escopo do projeto. E discussões mais profundas em relação a escopo 

ou a outros assuntos devem ser feitas em reuniões específicas a serem marcadas conforme 

necessidade visando não comprometer o andamento das reuniões diárias de quinze minutos. No 

item 6.3 desta dissertação, será apresentado um conjunto de melhorias no modelo proposto, 

sendo uma delas, um descritivo que visa apresentar todas as entregas e o que cada uma deve 

conter.  

 

6.1.3 Objetivo 3: Melhorar a comunicação entre os envolvidos nos projetos de engenharia 

multidisciplinar   

 

Todos os entrevistados informaram que acreditam que o modelo proposto pode 

melhorar a gestão da comunicação em projetos de engenharia multidisciplinar. Este item não 

apresentou discordância entre os entrevistados.   

Um entrevistado informou que considera que o modelo gera ganhos na comunicação 

ao colocar os envolvidos em um mesmo ambiente para execução do projeto. Já um outro 

entrevistado considera que o maior ganho do modelo é em relação a comunicação, porque o 

modelo coloca todo mundo para conversar todo dia, e no final de cada ciclo, para fazer uma 

reavaliação para o próximo ciclo. Outro entrevistado valoriza o ciclo de reuniões, que para ele 

essas reuniões servem para a troca de informações relacionadas ao projeto. 

Em uma abordagem, um participante citou a dificuldade que as pessoas possuem em 

sentar e conversar. E que acha que o modelo ajuda a comunicação pois reúne as pessoas para 

conversar sobre o projeto. A equipe fica mais próxima para dialogar. 

Para um outro entrevistado, a comunicação se torna muito mais ativa e proativa 

tornando a equipe muito mais produtiva, no sentido de que a troca de experiência e de 
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necessidades ocorrem diariamente em um ciclo periódico, onde as pessoas podem olhar o 

escopo e analisar o risco de atrasar o projeto.  

 

6.1.4 Objetivo 4: Melhorar a coordenação das atividades nos projetos de engenharia 

multidisciplinar   

 

Todos os entrevistados informaram que acreditam que o modelo proposto pode 

melhorar a coordenação de atividades em projetos de engenharia multidisciplinar. Este item 

não apresentou discordância entre os entrevistados.   

Um dos entrevistados informou que o modelo ajuda na coordenação de atividades pois 

ajuda na verificação de pontos críticos para melhorar a interface entre as disciplinas. Outro 

entrevistado citou que o ambiente gerado pelas reuniões compartilhado pelas equipes permite 

que os problemas entre disciplinas sejam identificados e seus impactos levantados. 

Outro entrevistado citou que o modelo cria um ambiente de projeto em que todas as 

equipes fiquem envolvidas, não pensando somente no seu sucesso. Em uma outra abordagem 

foi colocado que o modelo deixa claro o prazo de outras disciplinas e áreas, o que facilita a 

coordenação de atividades. 

Dessa forma, conclui-se que o modelo proposto atende os objetivos do mesmo, 

melhorando a gestão de prazos, escopo, comunicação e coordenação de atividades em projetos 

de engenharia multidisciplinar. Alguns entrevistados também apresentaram que acreditam que 

a exposição gerada pela discussão do cronograma visual com a presença de todas as disciplinas, 

gera um comprometimento de cada um dos participantes com os prazos em discussão, o que 

aumenta o engajamento e a colaboração entre os envolvidos.  

 

6.2 IDENTIFICAÇÃO DE FRAGILIDADES DO MODELO PROPOSTO 
 

Apesar do modelo atender os objetivos propostos foram identificadas fragilidades e 

dificuldades que podem impactar na aplicação do modelo proposto, logo estas serão 

apresentadas e devidamente analisadas para posteriormente gerarem melhorias no modelo 

proposto. 

 Questões Culturais – Necessidade de mudanças culturais dentro das empresas, onde 

sejam respeitados os ciclos de reuniões (horários) com a efetiva participação dos 

líderes de disciplinas e gerência do projeto. 

 Produtividade das Reuniões – Dificuldade em manter o foco dos participantes nos 

objetivos das reuniões, que é verificar o andamento das atividades e levantar 
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pendências, mantendo as reuniões diárias com a duração de 15 minutos. Discussões 

mais profundas devem ser feitas em reuniões específicas.  

Necessidade de um mediador com autoridade para manter as discussões das reuniões 

dentro dos seus propósitos. 

A alta frequência de reuniões também foi apresentada por alguns entrevistados como 

uma dificuldade. Alguns acreditam que não há a necessidade de reuniões diárias. 

Outros acreditam que as pessoas não priorizariam esse calendário de reuniões em 

sua rotina de trabalho. E outros acreditam que as empresas não estão dispostas a 

pagar pelo custo que envolve reuniões diárias.  

A produtividade das reuniões foi o item mais citado pelos entrevistados dentro do 

tema fragilidades do modelo proposto. 

 Gestão Visual – Apresentar somente dois ciclos de execução no cronograma visual, 

o mês atual e o próximo mês, foi colocado como uma fragilidade por um 

entrevistado, pois no ponto de vista do entrevistado todas as datas já foram 

oficializadas com o cliente e deveriam ser expostas. Já um outro entrevistado 

mostrou preocupação com o excesso de atividades no cronograma visual que pode 

levar a dificuldade em enxergar o que precisa ser realizado, ocasionando os mesmos 

problemas enfrentados hoje nos softwares de gestão de projetos.    

 Excesso de atividades manuais – Um entrevistado mostrou a sua preocupação com 

o excesso de atividades manuais, que pode dificultar a implantação do modelo e sua 

atualização no dia a dia devido ao esforço e ao custo envolvidos. 

 Disseminação das informações - Necessidade de garantir que as informações sejam 

transmitidas a todos os participantes do projeto. Elas não devem ficar restritas aos 

participantes diretos do modelo (líderes de disciplinas, coordenadores e equipe de 

planejamento e controle). As datas discutidas durante as reuniões do modelo são 

enviadas pela equipe de planejamento e controle a todos os membros do projeto. 

 Análise de impactos – Alguns entrevistados mostraram a preocupação com a análise 

de impactos gerado pelas discussões no cronograma visual. Os impactos não são 

analisados com o mesmo rigor do que em software como em softwares de gestão de 

projetos. 

 Pessoas – Pelo modelo proposto estar focado diretamente na atuação das pessoas, 

alguns entrevistados apresentaram as seguintes preocupações: 
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o A necessidade de treinar a equipe no modelo proposto para que todos 

entendam os objetivos e consigam agregar ao processo de gestão sugerido. 

o  A falta de engajamento ou comprometimento pode inviabilizar o modelo, 

logo as pessoas devem ser estimuladas a participarem das reuniões. A 

empresa deve valorizar o envolvimento das pessoas pois elas são essenciais 

para o sucesso do modelo. 

 Apoio dos níveis mais altos das organizações – Necessidade de apoio dos níveis 

mais altos das organizações para o sucesso da implementação do modelo proposto. 

Esse apoio deve ocorrer financeiramente, devido ao custo envolvido, 

principalmente, das horas dos profissionais. E um apoio político, mostrando que os 

níveis mais altos apoiam a implementação do modelo ajudando em possíveis 

mudanças culturais. 

 

6.3 IDENTIFICAÇÃO DE MELHORIAS DO MODELO PROPOSTO 

 

Neste item serão apresentadas as melhorias sugeridas pelos entrevistados que foram 

incorporadas no modelo proposto.  

 Inclusão de indicadores por disciplina e para todo o projeto mostrando o progresso 

dos pacotes de trabalho/atividades em função do que foi acordado com o cliente 

(linha de base). Este item deve ser estruturado considerado a métrica de quantidade 

de documentos entregues dividido pela quantidade de documentos planejados até a 

data de corte de medição (toda sexta-feira). O indicador deve ser calculado 

semanalmente, no primeiro dia da semana, e atualizado no cronograma visual. O 

valor planejado é referente as datas acordadas com o cliente. Através desse indicador 

é possível acompanhar se o que está sendo realizado através do cronograma visual 

está cumprindo o que foi definido com o cliente. O cálculo do indicador fica sob 

responsabilidade da equipe de planejamento e controle. 

 Inclusão de indicadores por disciplina e para todo o projeto mostrando o a 

quantidade de pendências resolvidas no prazo. Este item deve ser estruturado 

considerado a métrica de quantidade de pendências resolvidas dividido pela 

quantidade de pendências que deveriam ser resolvidas até a data de corte de medição 

(toda sexta-feira). O indicador deve ser calculado semanalmente, no primeiro dia da 

semana, e atualizado no cronograma visual. O valor planejado é referente as datas 

de resolução de pendências mapeada no momento de identificação das pendências. 
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Através desse indicador é possível acompanhar se as pendências estão sendo 

resolvidas conforme planejamento inicial das pendências. A divisão das pendências 

por disciplina é feita em função da disciplina responsável por resolver as pendências. 

O cálculo do indicador fica sob responsabilidade da equipe de planejamento e 

controle. 

A seguir, é apresentado o painel de indicadores a ser colocado na sala de guerra 

junto com o cronograma visual e com a lista de pendências mostrando os dois 

indicadores citada anteriormente que foram incluídos no modelo proposto. 

 

   

FIGURA 48: Painel de indicadores 

Fonte: Autoria própria 

 Inclusão de um espaço ao lado do cronograma visual e da lista de pendências para o 

mapeamento de riscos, oportunidades e lições aprendidas que possam surgir durante 

as reuniões diárias. O objetivo desse espaço é só o mapeamento, ter um local onde 

os participantes do modelo possam mapear riscos, oportunidades e lições aprendidas 

utilizando os post-its. As discussões sobre esses itens deverão ocorrer na reunião de 

encerramento de ciclo e lições aprendidas. Dessa forma, a reunião de encerramento 

de ciclo que inicialmente abrangia somente lições aprendidas, também abrangerá 

riscos e oportunidades. 
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FIGURA 49: Lista de riscos, oportunidades e lições aprendidas 

Fonte: Autoria própria 

 Definição de um moderador com autoridade para liderar as reuniões previstas neste 

modelo. Este moderador pode ser tanto um coordenador de planejamento, 

coordenador técnico ou o próprio gerente do projeto. O importante é que o 

moderador tenha autoridade para tomadas de decisão referentes ao projeto. Este 

moderador deve identificar quando discussões devem ser encaminhadas para 

reuniões específicas visando não comprometer a dinâmica das reuniões previstas 

neste modelo. 

 Definição de um horário fixo para realização das reuniões diárias para facilitar a 

rotina dos envolvidos. Para os entrevistados é interessante que sejam realizadas no 

início do dia. Exemplo: Diariamente de 8 as 8:15 da manhã. 

 Alguns entrevistados apresentaram uma preocupação em relação ao excesso de 

reuniões devido as diferentes fases de um projeto de engenharia. Em certas fases, as 

demandas são pequenas e não existem muitas atualizações que justifiquem reuniões 

diárias. Exemplo: períodos exclusivos de assistência a obra. Dessa forma, o modelo 

passa a permite uma flexibilização das reuniões diárias de 15 minutos para reuniões 

com frequência de duas a três vezes por semana a ser definido pelo gerente do 

projeto. 

 Criação de um descritivo incluindo os documentos a serem gerados em cada pacote 

de trabalho utilizado no cronograma visual para ficar disponível para as disciplinas 

em um ambiente digital e facilitar o conhecimento do escopo do projeto.   

Riscos Oportunidades

Lições Aprendidas

- Risco A
- Risco B
- ...

- Oportunidade A
- Oportunidade B
- ...

- Lição aprendida A
- Lição aprendida B
- ...
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A seguir é apresentada uma visão geral de todos os recursos previstos no modelo 

que estarão disponíveis na sala de guerra após a implementação das melhorias 

citadas anteriormente. 

 

FIGURA 50: Visão geral dos recursos previstos no modelo sugerido após melhorias. 

Fonte: Autoria própria 

A seguir são apresentadas as melhorias sugeridas pelos entrevistados ao modelo 

proposto que não foram incorporadas ao modelo com sua devida justificativa.  

 

 Exposição de uma lista específica para os marcos contratuais no cronograma visual. 

Este item não foi incorporado ao modelo pois os marcos contratuais já estão 

expostos no modelo através da utilização dos post-its verdes. A inclusão dessa lista 

específica poderá gerar uma poluição visual devido ao excesso de informações. 

  

 Colocar todo o cronograma do projeto, em sua totalidade de meses, no 

cronograma visual do projeto, desde o primeiro ciclo de execução. Esta sugestão não 

foi inserida no modelo pois gera uma poluição visual, tirando o foco das atividades 

que precisam ser realizadas no momento. A apresentação de marcos e atividades 

críticas fora dos dois ciclos de execução que estão sendo mostrados no cronograma 

visual já estão previstos no modelo e já ajuda na construção de uma visão 

consolidada de todo o projeto. 

 Implementação de uma forma de gestão das atividades das disciplinas com base no 

modelo proposto. Essa sugestão surgiu com o objetivo de garantir que as definições 

que ocorram nas reuniões previstas no modelo cheguem a todas as pessoas 

envolvidas no projeto. Não foi incluído no modelo nenhuma forma específica de 

como o líder da disciplina deva gerenciar seus recursos e disseminar as informações, 
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pois esse não era o objetivo do modelo proposto. Porém, é essencial que o líder de 

disciplina repasse para sua equipe o que está acontecendo no projeto. A sala de 

guerra deve estar sempre disponível para que o líder de disciplina leve a sua equipe 

e apresente o cronograma visual e tudo que está envolvido neste modelo. Um 

modelo de gestão das disciplinas alinhado ao modelo sugerido neste estudo será 

citado como um possível estudo futuro no fim desta dissertação.    

 Disponibilização do modelo (cronograma visual e demais listas) a todos os membros 

do projeto através de ferramentas computacionais inclusive em outras localidades. 

Uma das definições consideradas no modelo foi a centralização das equipes em uma 

mesma localidade, e a disponibilização para outras localidades não foi tratada neste 

estudo. Esta sugestão será citada como um possível estudo futuro no fim desta 

dissertação.    

  A sugestão de divisão do cronograma (pacotes e atividades) por áreas de execução 

é uma sugestão válida que deverá ficar sob responsabilidade do gerente do projeto 

definir a forma de execução do projeto que poderá ser refletida no cronograma visual 

proposto neste estudo. 

 

De maneira complementar, foi salientado pelos entrevistados a importância da 

discussão do cronograma de projeto na presença de todas as áreas, que para eles, pode gerar 

ganhos de produtividade, facilitar a priorização de atividades conforme necessidade do 

projeto e aumentar o engajamento dos envolvidos.    
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7 CONCLUSÕES 

7.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do que foi desenvolvido neste estudo, é possível perceber a importância de 

pensar em novas formas de gestão que melhorem a execução dos projetos de engenharia 

multidisciplinar. Nem sempre é necessário desenvolver novos conceitos. Trazer conceitos, 

como por exemplo, do SCRUM e da gestão visual, e aplicá-los em uma realidade diferente 

como de execução de projetos de engenharia pode ser um caminho para que se tenha melhores 

resultados nesta área. 

Compreender melhor as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da área e estar 

aberto a novas formas de trabalho pode ser um caminho para o desenvolvimento de novas 

práticas que gerem ganhos efetivos. É necessário aproximar conceitos e ferramentas 

tradicionais do dia a dia de quem executa os projetos. Tornar um cronograma de muitas linhas 

em algo que esteja no dia a dia das equipes, que realmente mostre o rumo para a execução do 

projeto. 

Para que se tenha sucesso em um ambiente de projetos é essencial o desenvolvimento 

de um ambiente que estimule a comunicação, a colaboração e o comprometimento de todos. O 

modelo de execução proposto neste estudo foi desenvolvido pensando em uma melhor troca 

das informações onde os envolvidos se sintam como essenciais para o sucesso do projeto e que 

colaborem com as demais áreas para o que sucesso seja alcançado.   

Pensar em novas formas, complementares ou não, é necessário para que a evolução 

continue ocorrendo. O modelo proposto se baseou em vários momentos na simplicidade de 

como algumas coisas podem ser feitas para ser estruturado. Uma discussão futura a ser 

desenvolvida é adicionar uma variável tecnológica ao modelo proposto, pensando em projetos 

executados em um ambiente descentralizado onde os executores podem estar a quilômetros de 

distância.   

A utilização do modelo sugerido de execução de projetos de engenharia 

multidisciplinar busca a melhor gestão de prazos, de escopo, de comunicação e a coordenação 

das atividades. Mas pode ser extrapolado para outros fins, como por exemplo, a gestão de riscos. 

O gestor de projetos tem o papel fundamental de conhecer as ferramentas disponíveis e adaptá-

las a sua realidade visando o sucesso do projeto.  
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7.2 LIMITES DA PESQUISA 
 

Em relação às limitações da pesquisa, convém destacar que o presente estudo tem 

como objetivo propor um modelo de execução de projetos de engenharia multidisciplinar. Este 

modelo foi proposto com base em uma pesquisa bibliográfica e seus objetivos foram validados 

através de abordagens a profissionais da área. O modelo foi validado por profissionais 

específicos das áreas técnicas e gerenciais com vivência em projetos de engenharia na realidade 

brasileira. Logo, ele reflete a necessidade dos profissionais desse nicho abordado, onde os 

projetos são executados no Brasil, e onde a cultura brasileira é dominante.  

A proposição do modelo apresentado neste estudo não temo como objetivo suplantar 

práticas tradicionais do gerenciamento de projetos, ela visa complementar formas de gestão e 

ferramentas utilizadas atualmente. 

E em relação a metodologia de pesquisa, ressalta-se que pela utilização de uma 

pesquisa qualitativa, onde a reflexão do pesquisador a respeito de sua pesquisa é parte do 

processo de produção de conhecimento, as interpretações feitas por pessoas diferentes podem 

gerar resultados diferentes. Logo, o modelo resultante deste estudo é fruto de abordagens a um 

nicho específico de profissionais e interpretações do pesquisador responsável por este estudo, 

sendo possíveis interpretações diferentes por pesquisadores diferentes. 

    

7.3 ALCANCE DOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A revisão bibliográfica foi bem-sucedida ao identificar os problemas recorrentes em 

projetos, as necessidades e dificuldades enfrentadas hoje pelos gerentes e equipes de projetos e 

as formas, ferramentas e técnicas capazes de incrementar as metodologias tradicionais de gestão 

de projetos. Adicionalmente, a pesquisa qualitativa utilizando a técnica do incidente crítico para 

obtenção de dados e as análises de léxico e de conteúdo para interpretação dos dados foram 

eficazes para a validação do modelo sugerido neste estudo e identificação de melhorias e 

fragilidades. 

Dessa forma, esse estudo alcançou seu objetivo ao propor um modelo de execução de 

projetos de engenharia multidisciplinar que melhora a gestão de prazos, escopo, comunicação 

e coordenação de atividades, sendo desenvolvido de maneira incremental as práticas atuais e 

estimulando a criação de um ambiente colaborativo. Estas melhoras foram confirmadas através 

da pesquisa qualitativa realizada para validar os objetivos do modelo e mapear melhorias e 

fragilidades. 
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7.4 ESTUDOS FUTUROS 
 

Em decorrência do desenvolvimento deste trabalho, podem ser identificados estudos 

futuros visando complementar os assuntos aqui abordados. Nesse sentido, a seguir são 

apresentadas algumas sugestões de continuidade para este estudo. 

 Desenvolvimento de um modelo complementar ao modelo sugerido nesta pesquisa 

visando planejar e acompanhar as atividades diárias de cada equipe técnica de um 

projeto de engenharia multidisciplinar alinhado ao modelo proposto e suas 

discussões. 

 Estudo de soluções tecnológicas que permitam uma migração do modelo proposto 

de um ambiente físico para um ambiente digital. E por consequência a utilização do 

modelo em um ambiente descentralizado, onde o projeto é executado por pessoas 

em localidades distantes. 

 Aplicação do modelo sugerido em um ambiente real de execução de projetos para 

verificação de sua eficácia. 

 Desenvolvimento de estudos que aplique o modelo proposto em projetos de áreas 

diferentes da engenharia. 

Sendo assim, é possível notar que o tema aqui abordado ainda pode ser mais explorado, 

existindo diversas possibilidades de continuidade desse estudo que podem acrescentar valor ao 

tema aqui tratado. 
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9 APÊNDICES 

9.1 ROTEIRO DE ABORDAGEM EM FORMATO DE APRESENTAÇÃO 
 

 

FIGURA 51: Apresentação do roteiro de abordagem – Slide 1. 

Fonte: Autoria própria 

 

FIGURA 52: Apresentação do roteiro de abordagem – Slide 2. 

Fonte: Autoria própria 
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FIGURA 53: Apresentação do roteiro de abordagem – Slide 3. 

Fonte: Autoria própria 

 

FIGURA 54: Apresentação do roteiro de abordagem – Slide 4. 

Fonte: Autoria própria 
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FIGURA 55: Apresentação do roteiro de abordagem – Slide 5. 

Fonte: Autoria própria 

 

FIGURA 56: Apresentação do roteiro de abordagem – Slide 6. 

Fonte: Autoria própria 
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Fonte: Autoria própria 

 

FIGURA 58: Apresentação do roteiro de abordagem – Slide 8. 

Fonte: Autoria própria 
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Fonte: Autoria própria 
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Fonte: Autoria própria 
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Fonte: Autoria própria 
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Fonte: Autoria própria 
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Fonte: Autoria própria 
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Fonte: Autoria própria 
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Fonte: Autoria própria 
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Fonte: Autoria própria 
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Fonte: Autoria própria 

 

FIGURA 68: Apresentação do roteiro de abordagem – Slide 18. 

Fonte: Autoria própria 
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FIGURA 69: Apresentação do roteiro de abordagem – Slide 19. 

Fonte: Autoria própria 
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9.2 NUVENS DE PALAVRAS 

A seguir são apresentadas as demais nuvens de palavras geradas no início da análise 

léxica deste estudo onde não foi considerada nenhuma categorização das transcrições. 

 

 

FIGURA 70: Nuvem de palavras mais frequentes nas transcrições com no mínimo 7 letras gerada pelo 

NVivo®. 

Fonte: Autoria própria 
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FIGURA 71: Nuvem de palavras mais frequentes nas transcrições com no mínimo 9 letras gerada pelo 

NVivo®. 

Fonte: Autoria própria 

 

FIGURA 72: Nuvem de palavras mais frequentes nas transcrições com no mínimo 11 letras gerada 

pelo NVivo®. 

Fonte: Autoria própria 


