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RESUMO
Diante do crescimento da demanda pelo transporte aéreo, aliado à necessidade de adequação da
infraestrutura dos aeroportos, surge a necessidade da elaboração e implantação de projetos de
melhorias para a gestão administrativa com eficiência e eficácia dos processos. A presente
dissertação tem como objetivo desenvolver uma proposta organizacional e operacional que visa
ao gerenciamento de projetos de melhoria de uma empresa aeroportuária de médio porte. O
estado da arte da literatura contemplou os temas: gerenciamento de projeto; escritório de
projetos; abordagens de melhoria; projetos de melhoria; e técnicas e ferramentas de apoio a
projetos de melhoria e de gerenciamento de projetos. O método de pesquisa é caracterizado
como estudo de caso, de natureza qualitativa. A validação da proposta foi realizada mediante
um focus group com a participação de doze representantes das áreas administrativas de um
aeroporto de médio porte brasileiro com o objetivo de validar a estrutura organizacional e
procedimentos operacionais propostos, bem como identificar as barreiras para implementação
da proposta. O resultado do trabalho apresenta uma proposta considerando a integração do
escritório de projetos com a estrutura organizacional da administração, a concepção do
escritório de projetos, os procedimentos operacionais, bem como as diretrizes para sua
implementação.

Palavras-chaves: Gerenciamento de projetos. Escritório de gerenciamento de projetos.
Abordagens de melhorias. Aviação civil. Aeroportos.
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ABSTRACT

Given the growth demand for air transport allied to the need of adequacy of the infrastructure
of the airports the need arises for the elaboration and Project Deployment enhancements to to
the administrative management with efficiency and effectiveness of processes. The present
dissertation aims to develop an organizational and operational proposal to management
improvement projects an airport midsize business. The state of art literature contemplated the
following topics: project management, project office; improvement approaches; improvement
projects and technical and support improvement projects and project management tools. The
research method is characterized as a case study of a qualitative nature. The validation of the
proposal was carried out through a focus group with the participation twelve representatives of
the administrative areas of an airport-sized Brazilian midfielder with the objective of validate
the proposed organizational structure and operational procedures and to identify the barriers to
implementation of the proposal. The result of the work presents an proposed considering the
integration of the project office with the organizational structure of the administration, the
conception of the project office, operating procedures and the directives for implementation
Keywords: Project management. Project management office, Approaches improvements;
Civil aviation. Airports.
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1.

INTRODUÇÃO
Escritório de gerenciamento de projetos (EGP) é um tema pouco conhecido em

empresas do setor público. Quando aplicado na busca por melhorias da organização tem se
mostrado vantajoso para empresas que o adotam. O EGP é um ambiente onde se desenvolvem
projetos com características inovadoras a fim de monitorar e acompanhar projetos internamente
na organização.
Neste capítulo, são apresentados os tópicos que descrevem: contextualização do
tema, objetivo da pesquisa, proposições para a pesquisa, justificativa, método da pesquisa e a
organização estrutural da dissertação.

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA
As dimensões de nosso país, somadas às dificuldades de implantação de uma
infraestrutura de transportes compatível com essas dimensões e com nossas necessidades,
fizeram com que a aviação desempenhasse, e ainda desempenhe um papel importante na
integração e no desenvolvimento nacional (MEDEIROS; MARTINELLI, 2000).
A necessidade de integração para o desenvolvimento nacional, diante do papel da
aviação brasileira, implica, diretamente, a necessidade de melhorias da infraestrutura
aeroportuária existente. A cada dia, mais e mais usuários passam a utilizar o transporte aéreo
para se deslocar ou transportar mercadorias, seja devido à redução dos custos no setor, ou pela
velocidade para realização do trajeto.
Com o crescimento da demanda pelo transporte aéreo, os aeroportos brasileiros
estão atingindo sua capacidade de operação, implicando desconforto para os passageiros e
atrasos nas operações.
Ao mesmo tempo que a sociedade utiliza mais o transporte aéreo, crescem as
cobranças por melhorias na infraestrutura dos aeroportos. É notável a necessidade da elaboração
e implantação de projetos com eficiência e eficácia visando à melhoria da infraestrutura dos
aeroportos.
A necessidade de desenvolvimento e implantação dos projetos de melhoria nos
aeroportos está diretamente ligada à participação da administração da infraestrutura
aeroportuária na identificação das necessidades, bem como da priorização das demandas.
Portanto a modalidade de gestão administrativa deverá permitir o gerenciamento dessas
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demandas transformando-as em projetos viáveis, eficientes e eficazes, visando atender ao
crescimento do transporte aéreo.
Um estudo da consultoria McKinsey encomendado pelo BNDES apontou que o
preço médio por quilômetro voado no Brasil caiu 48% em apenas cinco anos, o que contribuiu
para ampliar o acesso das classes C e D ao transporte aéreo. Esse declínio no preço auxilia o
consumidor, mas há o outro lado da questão: com o ritmo de crescimento anual próximo a 10%,
os aeroportos estão mais cheios, os funcionários das companhias aéreas se sentem pressionados
e os atrasos dos voos se tornaram mais frequentes (Anuário EXAME – Infraestrutura – 20102011, p. 136).
Segundo registro da Infraero, através do Anuário Estatístico Operacional 2012, o
crescimento no movimento anual de passageiros (embarcados e desembarcados) nos aeroportos
brasileiros administrado pela Infraero cresceu 71,05% (setenta e um vírgula zero cinco por
cento) nos últimos cinco anos, passando pelos aeroportos administrados pela empresa 192
milhões de passageiros em 2012 (Fig. 1.1). No Aeroporto Internacional de Natal – Augusto
Severo, localizado em Parnamirim/RN, o crescimento foi da ordem de 61,91% (sessenta e um
vírgula noventa e um por cento) nos últimos cinco anos, chegando a 2012 com um movimento
anual de 2.660.864 passageiros (Fig. 1.2).
AEROPORTO INTERNACIONAL
AUGUSTO SEVERO
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Fig. 1.1 – Movimento de embarque e desembarque
de passageiros - total Aeroportos Brasileiros sob a
administração da INFRAERO (INFRAERO, 2012)
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Fig. 1.2 – Movimento de embarque e desembarque de
passageiros - Aeroporto Internacional Augusto Severo
(INFRAERO, 2012)

Os números registrados no Anuário Estatístico Operacional denotam um
crescimento de mais de 50% (cinquenta por cento) no movimento aeroportuário no Brasil. Para
atender o crescimento no movimento de aeronaves (pouso e decolagens), embarque e
desembarque de passageiros, bem como movimentação de carga aérea, necessariamente,
dependem de uma infraestrutura aeroportuária com capacidade para atendimento dessa
demanda.
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De acordo com o estudo da McKinsey, a demanda de transporte aéreo de
passageiros no Brasil deve praticamente triplicar até 2030 e existem gargalos importantes em
13 dos 20 principais aeroportos do país. O desafio é realizar os investimentos planejados
visando acompanhar o ritmo da expansão, deixando a infraestrutura, de fato, preparada para
que o país sedie adequadamente a Copa do Mundo de 2014. Até lá, estão previstos
investimentos de cinco bilhões de reais em obras de ampliação e melhoria em 16 aeroportos
ligados às 12 cidades-sedes da Copa (Anuário EXAME – Infraestrutura – 2010-2011, p. 136).
Ainda, de acordo com o estudo da McKinsey (Anuário EXAME – Infraestrutura –
2010-2011, p. 137), os desafios apresentados para o segmento da aviação civil, são os seguintes:


Ampliar os aeroportos, uma urgência para acompanhar o ritmo de
crescimento do transporte aéreo no Brasil, estimado em 7% ao ano ao longo
da próxima década. Dos 20 principais aeroportos nacionais, 13 já apresentam
gargalos nos terminais de passageiros, o que, inevitavelmente, leva à piora na
qualidade dos serviços.



Aumentar a participação da iniciativa privada no setor aéreo brasileiro por
meio de concessões.



Estabelecer um plano de investimentos a longo prazo e definir, com clareza,
o órgão planejador.



Aprimorar a utilização dos ativos existentes. No Brasil, as receitas comerciais
representam, em média, 20% das receitas totais dos aeroportos, ante a média
mundial de 40%. Uma das causas são as áreas vazias resultantes de atrasos na
conclusão das obras.



Aprimorar o controle de tráfego aéreo para aumentar a produtividade e
reduzir o tempo de viagem e os custos – especialmente com combustíveis,
responsáveis por 37,8% das despesas das empresas aéreas.



Evitar que a limitação da capacidade diante do aumento da demanda resulte
em alta dos preços dos serviços aéreos, tanto no setor de passageiros quanto
no setor de cargas.

Ante os desafios colocados pelo estudo da consultoria McKinsey, a Infraero –
empresa responsável pela administração aeroportuária da maioria dos aeroportos brasileiros –
precisará realizar diversos projetos visando atender ao crescimento do transporte aéreo no
Brasil, seja relacionados à ampliação da infraestrutura aeroportuária, nos setores estratégicos
da empresa – comercial, operações e segurança, na melhoria do conforto aos usuários, no
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desenvolvimento dos profissionais que atuam na comunidade aeroportuária, na manutenção dos
ativos empresariais, entre outros que possam vir a surgir com o crescimento.
Segundo Holanda (2010), o ambiente competitivo atual tem sido regido pela
transformação tecnológica, globalização, competição acirrada e extrema ênfase na relação
custo-benefício, qualidade e satisfação do cliente, exigindo um foco muito maior na criatividade
e na inovação como competência estratégica das organizações.
O tema Escritório de Gerenciamento de Projetos - Project Management Office
(PMO) surge como uma inovação administrativa empresarial, com vistas ao desenvolvimento
de uma política que atendam aos anseios da sociedade quanto à disponibilização da
infraestrutura aeroportuária.
O PMO deve estar alinhado com as ações-chave da empresa. A estratégia passa por
tratar de projetos curtos e integrais em que os stakeholders podem acompanhar em todo
momento, e desde o início, os resultados da sua inversão, sem perder a perspectiva de um
processo sólido e evolutivo que capitalize sua experiência e conhecimento do negócio. De
acordo com Amendola (2009), um escritório de projetos é o coordenador dos diversos projetos
da organização, bem como cumpre a função de capacitar a organização no uso de técnicas e
métodos de gerenciamento de projetos.
Diante do apresentado, surge a pergunta: Como deveria ser a estrutura
organizacional e os procedimentos operacionais para um escritório de projetos que visa
ao gerenciamento de projetos de melhoria para uma empresa aeroportuária de médio
porte?
Para responder a esse questionamento, foram definidos objetivos que constam no
próximo tópico da dissertação.

1.2. OBJETIVOS DA PESQUISA
1.2.1. Objetivo Geral
Propor uma estrutura organizacional e procedimentos operacionais para a
implantação de um escritório de projetos que visa ao gerenciamento de projetos de melhoria de
uma empresa aeroportuária de médio porte.
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1.2.2. Objetivos Específicos
Os objetivos específicos deste trabalho visam enfatizar os pontos discriminados a
seguir:


Proceder a uma revisão bibliográfica atualizada sobre os temas: gerenciamento de projetos;
escritório de projetos; abordagens de melhoria; projetos de melhorias; e, técnicas e
ferramentas de melhoria.



Explicitar o modelo de produção de serviço de um aeroporto de médio porte no Brasil.



Elaborar a estrutura organizacional e procedimentos operacionais para um escritório de
gerenciamento de projetos.



Verificar e identificar os obstáculos internos e externos que possam dificultar ou impedir a
implantação de uma nova cultura organizacional.



Promover sessões para a análise crítica à proposta do escritório de projetos com principais
membros responsáveis dos setores de um aeroporto de médio porte.



Apresentar diretrizes para implantação do escritório de gerenciamento de projetos num
ambiente aeroportuária.

1.3. JUSTIFICATIVA
O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) indica que entre os 20
maiores aeroportos do país, responsáveis por 90% do movimento de passageiros, 12 operam
acima de sua capacidade e outros cinco encontram-se próximos ao limite. Adequar esses 20
aeroportos à demanda prevista para 2030 exigirá, segundo cálculos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), entre R$ 24,5 bilhões e R$ 33,6 bilhões.
Investimento esse que o governo federal optou por compartilhar com a iniciativa privada
(ZAPAROLLI, 2013).
Ainda segundo Zaparolli (2013), os aeroportos de Guarulhos e Viracopos, ambos
em São Paulo, e Brasília (DF) foram concedidos à gestão privada em 2012, com o compromisso
de investir R$ 16 bilhões até 2030, para recepcionar adequadamente 192 milhões de
passageiros. Recentemente, Galeão (RJ) e Confins (MG), também, foram concedidos à gestão
privada, com uma previsão de investimento de R$ 11 bilhões até 2030, sendo esses cinco
aeroportos responsáveis por 46% (quarenta e seis) por cento do tráfego aéreo. Outros cinco
aeroportos são candidatos naturais à privatização: Recife (PE), Fortaleza (CE), Salvador (BA),
Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS). Completam a lista dos 20 maiores aeroportos do Brasil:
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Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ), Manaus (AM), Florianópolis (SC), Vitória (ES), Belém
(PA), Natal (RN), Goiânia (GO), Cuiabá (MT) e Maceió (AL) dependem de análises específicas
de rentabilidade e podem também ser privatizados ou contar com soluções econômicas
alternativas para garantir investimentos, como a formação de Parcerias Público-Privadas
(PPPs).
Em dezembro de 2012, o governo federal anunciou o “Programa de Investimentos
em Logística: Aeroportos”, visando à melhoria da infraestrutura e da qualidade dos serviços
aeroportuários. Um dos objetivos é fortalecer e ampliar a malha de aeroportos regionais, onde
estão previstos R$ 7,3 bilhões para investimento na primeira etapa, contemplando 270
aeroportos regionais. Os projetos promoverão a melhoria, o reaparelhamento, a reforma e a
expansão da infraestrutura aeroportuária, tanto em instalações físicas quanto em equipamentos.
Os investimentos incluirão, por exemplo, reforma e construção de pistas, melhorias em
terminais de passageiros, ampliação de pátios, revitalização de sinalizações e de pavimentos,
entre outros (SAC, 2012).
Para atendimento à demanda prevista, visando à recepção dos clientes com
qualidade, necessariamente deverão ser elaborados projetos de melhorias para a infraestrutura
aeroportuária brasileira.
Apesar de o governo estar investindo mais de R$ 3 bilhões em obras de ampliação
e reforma nos aeroportos para a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016, nenhum
terminal brasileiro atendeu às exigências da consultoria britânica Skytrax, especializada em
aviação civil. O país ficou fora do ranking de 2013 contendo os cem melhores aeroportos do
planeta. O quadro 1.1 apresenta os dez melhores aeroportos do mundo avaliados nos últimos
três anos.
Em se tratando de América do Sul, o primeiro aeroporto brasileiro que aparece em
quarto colocado (Quadro 1.2), é o aeroporto de Guarulhos (SP), concedido à iniciativa privada
em 2012; em quinto lugar, o aeroporto do Galeão (RJ) teve seu leilão de concessão em
novembro de 2013. Os aeroportos de Recife (PE) e Congonhas (SP) são os únicos entre os dez
melhores da América do Sul que continuarão sendo operados pela Infraero.
Na última pesquisa realizada pela empresa Skytrax, onde foram observados itens
como cortesia das equipes, limpeza dos aeroportos, eficiência, compras e opções de lazer,
qualidade dos serviços, infraestrutura e facilidades de trânsito, foi aplicado questionário com
12 milhões de turistas avaliando aeroportos internacionais e companhias aéreas em mais de 40
critérios (SKYTRAX, 2013).
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2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2012

Singapore Changi Airport
Incheon International Airport
Amsterdam Schiphol Airport
Hong Kong International Airport
Beijing Capital International Airport
Munich Airport
Zurich Airport
Vancouver International Airport
Tokyo International Airport
(Haneda)
v
London Heathrow Airport

2011

Incheon International Airport
Singapore Changi Airport
Hong Kong International Airport
Amsterdam Schiphol Airport
Beijing Capital International Airport
Munich Airport
Zurich Airport
Kuala Lumpur International Airport
Vancouver International Airport
Central Japan International Airport

Hong Kong International Airport
Singapore Changi Airport
Incheon International Airport
Munich Airport
Beijing Capital International Airport
Amsterdam Schiphol Airport
Zurich Airport
Auckland International Airport
Kuala Lumpur International Airport
Copenhagen Airport

Quadro 1.1 – Melhores aeroportos do mundo (SKYTRAX, 2013)
2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lima Jorge Chavez International Airport (25)*
Guayaquil International Airport (45)*
Santiago International Airport
(SP) Guarulhos International Airport
(RJ) Galeão International Airport
Buenos Aires Ministro Pistarini International Airport
Recife Guararapes International Airport
Caracas Simón Bolívar International Airport
Buenos Aires Jorge Newbery Airpark
Congonhas/São Paulo National Airport

2012
Lima Jorge Chavez International Airport (30)*
Guayaquil International Airport (56)*
Santiago International Airport
(SP) Guarulhos International Airport
(RJ) Galeão International Airport
Buenos Aires Ministro Pistarini International Airport
Caracas Simón Bolívar International Airport
Recife Guararapes International Airport
Buenos Aires Jorge Newbery Airpark
Congonhas/São Paulo National Airport

Quadro 1.2 – Melhores aeroportos da América do Sul (SKYTRAX, 2013).
* colocação em relação aos 100 melhores aeroportos do mundo.

Diante da necessidade de implantação dos projetos, necessários à melhoria da
infraestrutura aeroportuária, com eficiência e eficácia, foi feito o estudo da implantação de um
Escritório de Gerenciamento de Projetos, baseado nos conceitos do PMI, partindo do princípio
da inovação, direcionado para uma mudança na cultura organizacional, dentro de uma empresa
de capital público, na área de administração da infraestrutura aeroportuária da aviação civil, em
aeroportos de médio porte, como uma ferramenta que possa dar o suporte necessário para o
gerenciamento dos projetos demandados, buscando, assim, atingir as metas relacionadas a
prazos e orçamento proposto, dentro da adequação às necessidades de segurança e saúde do
trabalho na realização dos projetos.
Embora haja inúmeros estudos sobre a implantação de Escritório de Gerenciamento
de Projetos, tais como os desenvolvidos por: ANDERSEN et al. (2007), AUBRY, et al. (2008),
Barcaui e Quelhas (2011), CARRILHO et al. (2010), CRAWFORD (2011), KERZNER (2006),
MANSUR (2009), SHEAFF (2011), entre outros, verifica-se que sempre é possível investigar
acerca do tema. Além disso, a implantação de EGP, dentro da administração aeroportuária
brasileira pode se tornar uma ferramenta importante na gestão dos aeroportos.
Essa pesquisa foi realizada com fundamentos nos conhecimento acadêmicos e
buscando propor um novo modelo de gestão administrativa para uma empresa de capital
público, visando ao crescimento acelerado da aviação civil brasileira, especificamente, para
aeroportos de médio porte. Presume-se que o objeto dessa pesquisa, possa contribuir para a
atividade acadêmica, e, como consequência, forneça à sociedade elementos que possam
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colaborar com um novo modelo de gestão administrativa para o setor público, especificamente,
voltado para a administração aeroportuária.

1.4. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO
Esta dissertação foi organizada em seis capítulos. O primeiro é um capítulo
introdutório, apresentando uma contextualização do tema, os objetivos da pesquisa, as
proposições do estudo, a sua justificativa, o método de pesquisa e a estruturação da dissertação.
No segundo capítulo, procurou-se realizar um embasamento teórico com os
assuntos para a dissertação, contemplando as temáticas ligadas à gestão de projetos – evolução
do gerenciamento de projetos, PMI e estruturação do PMBOK; escritório de projetos – conceito,
sua estruturação e implantação, maturidade em projetos, e, fatores de sucesso da implantação
de escritório de projetos; abordagens de melhoria, (incremental, kaizen, radical, reengenharia,
seis sigma); projetos de melhoria; técnicas e ferramentas de apoio a projetos de melhoria.
O embasamento teórico mostra-se necessário relacionando com o conceito e os
objetivos propostos nesta dissertação. Espera-se criar um arcabouço teórico com a temática
relacionada entre o gerenciamento de projetos, a estruturação de um escritório de projetos,
alinhada às abordagens de melhoria, para a proposta apresentada na pesquisa.
No terceiro capítulo, é apresentada a metodologia da pesquisa, caracterizando o
método da pesquisa, adotando o estudo de caso e a pesquisa-ação por se considerar mais
adequado para solução dos objetivos propostos. Para elaboração da pesquisa, foi definido o
problema a ser pesquisado, desenho da estrutura de coleta de dados e apresentação das
perguntas principais, além da definição da abrangência do estudo de caso.
Por se tratar de um estudo de caso, no quarto capítulo é caracterizada a empresa
onde se desenvolveu a pesquisa, apresentando a estrutura organizacional, identidade
corporativa e políticas empresariais, e enfatizando o Aeroporto Internacional Augusto Severo,
fazendo um breve histórico, características e estrutura organizacional.
No quinto capítulo, apresenta-se a descrição da proposta para o escritório de
projetos para implementação no Aeroporto Internacional Augusto Severo, suas características,
estrutura organizacional, e estrutura operacional de suporte para o desenvolvimento de projetos
de melhoria e inovação.
No sexto capítulo, são apresentadas as considerações finais da pesquisa.
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2.

GERENCIAMENTO DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS DE MELHORIA
Neste capítulo, busca-se desenvolver um estudo teórico sobre Escritório de

Gerenciamento de Projetos de Melhoria, fundamentando, inicialmente, através de temas como
Gerenciamento de Projetos – conceito, estruturação, PMBOK, e estruturas organizacionais; e
Escritório de Projetos – conceito, função, importância, implantação e fatores de sucesso. Em
seguida, são tratadas as abordagens de melhorias – melhoria contínua, melhoria revolucionária,
abordagem seis sigma; projetos de melhoria; e técnicas e ferramentas de apoio a projetos de
melhoria e gerenciamento de projetos.

2.1. GERENCIAMENTO DE PROJETOS
O gerenciamento de projetos é a disciplina de planejamento, organização, segurança,
gerenciamento e controle dos recursos para atingir determinados objetivos de um projeto (PMI,
2012). Até os anos 1980, utilizado com maior frequência em grandes projetos da área de
engenharia, esse tratamento sistêmico para a obtenção de resultados passou a fazer parte da
administração de esforços, nas mais diversas áreas de aplicação.
Segundo o PMI (2012), o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento,
habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos.
O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e da integração dos seguintes
processos de gerenciamento de projetos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e
controle e encerramento.
O gerenciamento de projetos é uma prática antiga, vindo desde os tempos das
pirâmides. No entanto, o conceito de projeto, como princípio de gestão e organização, com suas
técnicas, ferramentas e vocabulário, teve início com as forças armadas americanas durante a II
Guerra Mundial (CRAWFORD, 2011).
Para Kerzner (2006), a constante necessidade de mudanças e a pressão competitiva
por ser melhor, mais rápida e mais econômica, têm obrigado as organizações a lançar mão de
todas as metodologias que possam ajudar a sistematizar o trabalho para vencer os desafios, cada
vez maiores. Verifica-se que as técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos podem
ajudar muito na geração de resultados em prazos definidos e com recursos limitados.
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Projeto é um empreendimento com objetivo bem definido, que consome recursos e
opera sob pressões de prazos, custos e qualidade. Além disso, projetos são, em geral,
considerados atividades exclusivas de uma empresa (HELDMAN, 2006).
Peters (1992) considerou o gerenciamento de projetos um fator chave para a
sobrevivência das organizações no turbulento ambiente de mudanças onde operam. A expansão
dos usos tradicionais do gerenciamento de projetos define os gerentes de projeto como a nova
classe de administradores a preencher os nichos anteriormente ocupados pelos gerentes em nível
médio (STEWART, 1995). Para Cleland e Ireland (2002), os projetos constituem o principal
meio pelo qual a organização lida com mudanças. De fato, o crescente interesse das organizações
por gerenciamento de projetos comprova os resultados da aplicação das técnicas e ferramentas
para manter e aumentar seus diferenciais competitivos no atual mundo dos negócios.
Os gerentes de projetos, que, geralmente, iniciam suas carreiras nos quadros
técnicos, devem sofrer uma transformação, passando de profissionais técnicos a profissionais
generalistas (MEREDITH E MANTEL JR., 2000). Para Frame (2003), o gerente de projetos,
anteriormente considerado uma profissão acidental, passou a ser reconhecido pelas organizações
como uma competência específica, fazendo com que muitos profissionais tenham acesso a
treinamentos que reduziram, consideravelmente, o grau de empirismo com que os projetos eram
conduzidos. Kerzner (2006) coloca que, paralelamente à organização do gerenciamento de
projetos como uma disciplina à parte, nos últimos anos, houve um grande esforço para a
profissionalização do gerente de projetos.
Kerzner (2006) chama a atenção para a forma como muitas empresas estão
organizadas: as divisões em níveis hierárquicos ocasionam vazios administrativos; as divisões
em especialidades, por sua vez, acarretam vazios funcionais e a combinação desses vazios dá
origem a verdadeiras ilhas operacionais. Ainda segundo o autor, a responsabilidade do gerente
de projetos é justamente fazer com que essas ilhas se comuniquem interdisciplinarmente, para
atingir objetivos comuns.
Administrar envolve planejar e executar, ciência e arte, conhecimento e habilidade.
Ainda segundo os autores, planejamento consiste em decidir o que deve ser feito e como deve
ser feito, enquanto execução consiste em fazer e atingir o objetivo. Os autores também
evidenciam a dualidade do papel do gerente de projetos a quem, muitas vezes, cabe tomar
decisões (planejamento) e fazer acontecer (execução) (CLELAND; KING, 1975).
Uma gestão de projetos bem-sucedida exige planejamento e coordenação
extensivos. Assim, o fluxo de trabalho e a coordenação de projeto devem ser administrados
horizontalmente, não mais verticalmente, como ocorria na gerência tradicional. Na
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administração vertical, os trabalhadores são organizados em cadeias de comando de cima para
baixo, por isso, têm poucas oportunidades de interagir com outras áreas funcionais. Na gerência
horizontal, o trabalho é organizado ao longo dos vários grupos funcionais que trabalham em
interação permanente. Isso permite uma melhoria na coordenação e comunicação entre os
subordinados e os seus gerentes. A dificuldade das empresas em aceitar e implantar a gestão de
projetos tem como base o pensamento das empresas, onde entende que a lucratividade era
identificada pelo marketing e pelas vendas, sendo escassos os projetos que eram vistos como
geradores de lucros e perdas. Nos dias atuais, a gestão de projetos é exaltada, também, pelas
áreas de Marketing, de Engenharia e de Produção, e não apenas pelo departamento de projetos
(KERZNER, 2006).
O gerenciamento de projetos é responsável por supervisionar e gerir a mudança.
Uma das principais tarefas de gerenciamento de projetos é a resolução do conflito. A linha de
autoridade é, muitas vezes, confusa já que os recursos são provenientes de outras funções dentro
da organização e isso, geralmente, leva a conflitos (MAGNÚSDÓTTIR, 2012).
A empresa que pretende alcançar a excelência em gestão de projetos
necessariamente terá de desenvolver um processo de implantação bem-sucedido. A velocidade
dessa implantação irá definir a rapidez da concretização dos objetivos e benefícios da gestão de
projetos. A diferença entre a empresa comum e a que obtém a excelência em gestão de projetos
está na maneira pela qual as etapas de crescimento e maturidade do ciclo de vida da gestão de
projetos são implementadas. É nesse ponto que a aplicação prática dos conceitos tem seu maior
impacto na excelência em gestão de projetos (KERZNER, 2006).
Conforme o PMI (2012), os benefícios com a implantação da gestão de projetos são
comprovados na prática por empresas como a DirecTV que evidenciou uma melhoria na
capacidade de rastrear os objetivos estratégicos, redução de custos dos projetos, e melhoria no
atendimento ao cliente; a Intel reduziu a duração dos projetos, entrega do projeto dentro das
restrições orçamentárias, melhoria nas relações com clientes; a Suncorp-Metway apontou uma
melhoria no alinhamento estratégico dos projetos, maior relação custo benefícios, e uma
melhoria na análise das entregas dos projetos.
Kerzner (2006) relaciona as seis áreas nas quais as empresas bem sucedidas
alcançam a excelência na gestão de projetos: excelência comportamental, processos integrados,
cultura, gestão informal de projetos, treinamento e ensino e suporte gerencial. Dentre os
benefícios, citam-se: execução dos trabalhos com menos tempo e com redução de recursos,
aumento da lucratividade, melhor eficiência e eficácia quanto aos princípios de comportamento

26

organizacional, maior proximidade com os clientes, aumento da qualidade, produção de
soluções, e a equipe tomando as melhores decisões para a empresa.
2.1.1. O Gerenciamento de Projetos e a sua Estruturação
A abordagem sistêmica do gerenciamento de projetos com que Cleland e King
(1975) primeiro trataram o tema é uma forma de cientificar a arte, de tornar o mais objetivo
possível o que é subjetivo, reduzindo grande parte da complexidade de um problema através da
análise e tratamento individual de seus componentes sem perder, porém, a interação.
O gerenciamento de projetos é organizado, porém, de forma diferente por distintos
autores. Embora vários autores tenham se dedicado a abordar o gerenciamento de projetos de
maneira ampla, não houve, em nenhum deles, a preocupação de organizar esse conhecimento de
forma estruturada que pudesse ser considerada um padrão a ser seguido.
Segundo Cleland e Ireland (2002), a gerência de projetos é executada através de um
processo em que funções administrativas utilizam recursos para atingir as finalidades do projeto.
As funções administrativas, segundo esses autores, são: planejamento, organização, motivação,
direção e controle. Frame (2003) assinala os fatores ligados ao contexto dos projetos, passando,
em seguida, aos requisitos e, finalmente, ao planejamento e controle dos projetos, com ênfase
em prazos e recursos. Kerzner (2006), por sua vez, alinha as principais funções administrativas
necessárias ao gerenciamento de projetos com as funções clássicas da administração geral:
planejamento, organização, montagem da equipe, direcionamento e controle. O autor enfatiza as
funções de direcionamento e de controle, desdobrando-as em degraus definidos como:
direcionamento (montar a equipe, treinar, supervisionar, delegar, motivar, aconselhar e
coordenar) e controle (medir, avaliar e corrigir).
Resultado do trabalho voluntário de vários colaboradores, o Guide to the Project
Management Body of Knowledge PMBOK – Quinta Edição (Fig. 2.1) do Project Management
Institute – PMI, tem como um de seus objetivos, exatamente organizar e estruturar o
conhecimento disponível do gerenciamento de projetos, de modo a tornar-se uma referência
comum para todos aqueles que fazem uso desse conhecimento.

27

Fig. 2.1 – Guia PMBOK® - Quinta Edição

O PMI (2012) organiza o conhecimento do gerenciamento de projetos em dez, assim
chamadas, áreas de conhecimento: gerenciamento de integração do projeto; gerenciamento do
escopo do projeto; gerenciamento de tempo do projeto; gerenciamento de custos do projeto;
gerenciamento da qualidade do projeto; gerenciamento de recursos humanos do projeto;
gerenciamento das comunicações do projeto; gerenciamento de riscos do projeto; gerenciamento
das aquisições do projeto; gerenciamento das partes interessadas.
Segundo o PMI (2012), essas áreas de conhecimento estão relacionadas aos diversos
aspectos que devem ser cuidados no gerenciamento de qualquer projeto, com maior ou menor
intensidade em alguns desses aspectos, dependendo da área de aplicação do projeto.
Além dessas dez áreas de conhecimento, o PMI (2012) define, também, cinco grupos
de processos que imprimem um sequenciamento às ações de gerenciamento de projetos. Esses
cinco grupos de processos são: processos de iniciação; processos de planejamento; processos de
execução; processos de controle; processos de encerramento.
O PMI (2012) trata, então, as ações de gerenciamento relacionadas a cada uma das
dez áreas de conhecimento, através de processos, que podem ser organizados nesses cinco
grupos.
2.1.2. Conceito e Estruturação do PMBOK
O PMBOK (2012) é uma norma reconhecida para a profissão de gerenciamento de
projetos, é a soma dos conhecimentos intrínsecos à profissão de gerenciamento de projetos.
Inclui práticas tradicionais comprovadas e práticas inovadoras que estão surgindo.
O PMBOK (Project Management Body of Knowledge) é o guia de conjunto de
conhecimentos em gerenciamento de projetos e fornece uma visão geral sobre as boas práticas
de gerenciamento de projetos. Boa prática significa que existe um consenso de que a correta
aplicação dessas habilidades, ferramentas e técnicas pode aumentar as chances de sucesso em
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projetos. A boa prática é uma espécie de referência e não significa que a simples aplicação dela
resultará no sucesso do projeto.
A própria aplicação da boa prática, em um determinado projeto, deve ser avaliada
pelo gerente para um projeto específico.
De acordo com Heldman (2006, p. 2):
O PMBOK fornece um vocabulário comum para temas relacionados a projetos e
ajudou na criação da profissão Gerente de projetos. Na área de TI, por exemplo,
demanda por gerenciamento de grandes projetos com as implantações de sistemas
ERP viabilizaram a profissão de gerente de projeto e até a posição de CIO em grandes
organizações. Hoje é comum no governo, por exemplo, contratação de serviços de
tecnologia que tenham para a sua execução profissionais certificados em gerência de
projetos. Pode-se afirmar que o PMBOK é um subconjunto do conjunto de
conhecimentos em gerenciamento de projetos.

O PMI – Project Management Institute utiliza o guia PMBOK como base para seus
programas de desenvolvimento profissional.
O objetivo principal desse guia é: “Identificar o subconjunto do conjunto de
conhecimentos em gerenciamento de projetos que é amplamente reconhecido como boa prática”
(PMBOK, 2012).
O guia PMBOK (2012) é estruturado em três seções:


A estrutura do gerenciamento de projetos: Define termos-chave e fornece uma visão
geral do guia. Descreve o ambiente onde os projetos operam através do ciclo de vida e
organização do projeto.



A norma de gerenciamento de projetos de um projeto: Define todos os processos de
gerenciamento de projetos usados pela equipe de projeto para o gerenciamento do projeto,
bem como as entradas e saídas de cada processo. São cinco grupos de processos de
gerenciamento de projetos.



As áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos: Descreve as áreas de
conhecimento em gerenciamento de projetos; lista os processos de gerenciamento de
projetos e define as entradas, as ferramentas e técnicas e as saídas de cada área. Organiza
os 44 processos de gerenciamento de projetos dos grupos de processos em dez áreas de
conhecimento: integração; escopo; tempo; custo; qualidade; recursos humanos;
comunicações; riscos; aquisições; partes interessadas.
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De acordo com o PMBOK (2012), os cinco grupos de processos de gerenciamento
de projetos são:








Grupo de processos de iniciação – São os processos realizados para
definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto existente através
da obtenção de autorização para iniciar o projeto ou a fase.
Grupo de processo de 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.
Grupo de processos de execução – Os processos realizados para executar
o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer as
especificações do mesmo.
Grupo de processos de monitoramento e controle – Os processos
necessários para acompanhar, revisar e regular o progresso e desempenho
do projeto, identificar todas as áreas nas quais serão necessárias mudanças
no plano e iniciar as mudanças correspondentes.
Grupo de processo de encerramento – Os processos executados para
finalizar todas as atividades de todos os grupos de processos, visando
encerrar formalmente o projeto ou a fase.

Concernente às áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos, o guia
PMBOK (2012), as descreve:
Gerenciamento de integração do projeto: inclui os processos e as atividades
necessárias para identificar, definir, combinar, unificar, e coordenar os vários
processos de gerenciamento de projetos (desenvolver o termo de abertura do projeto,
desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, orientar e gerenciar a execução do
projeto, monitorar e controlar o trabalho do projeto, realizar o controle integrado de
mudanças, e, encerrar o projeto ou fase).
Gerenciamento do escopo do projeto: inclui os processos necessários para
assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para
terminar o projeto com sucesso (coletar os requisitos, definir o escopo, criar a EAP,
verificar o escopo e, controlar o escopo).
Gerenciamento de tempo do projeto: inclui os processos necessários para gerenciar
o término pontual do projeto (definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar
os recursos da atividade, estimar as durações da atividade, desenvolver o
cronograma, e, controlar o cronograma).
Gerenciamento dos custos do projeto: inclui os processos envolvidos em
estimativas, orçamentos e controle dos custos, de modo que o projeto possa ser
terminado dentro do orçamento aprovado (estimar os custos, determinar o orçamento,
e, controlar os custos).
Gerenciamento da qualidade do projeto: inclui os processos e as atividades da
organização executora que determinam as políticas de qualidade, os objetivos e as
responsabilidades, de modo que o projeto satisfaça às necessidades para os quais foi
empreendido (planejar a qualidade, realizar a garantia da qualidade, e, realizar o
controle da qualidade).
Gerenciamento de recursos humanos do projeto: inclui os processos que
organizam e gerenciam a equipe do projeto (desenvolver o plano de recursos
humanos, mobilizar a equipe do projeto, desenvolver a equipe do projeto, e, gerenciar
a equipe do projeto).
Gerenciamento das comunicações do projeto: inclui os processos necessários para
assegurar que as informações sejam geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas,
recuperadas e organizas de maneira oportuna e apropriada (identificar as partes
interessadas, planejar as comunicações, distribuir informações, gerenciar as
expectativas das partes interessadas, e, reportar o desempenho).
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Gerenciamento dos riscos do projeto: inclui os processos de planejamento,
identificação, análise, planejamento de respostas, monitoramento e controle de riscos
de um projeto (planejar o gerenciamento dos riscos, identificar os riscos, realizar a
análise qualitativa dos riscos, realizar a análise quantitativa dos riscos, planejar as
respostas aos riscos, e monitorar e controlar os riscos).
Gerenciamento de aquisições do projeto: inclui os processos necessários para
comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto
(planejar as aquisições, realizar as aquisições, administrar as aquisições, e, encerrar
as aquisições) (PMBOK, 2012)

A Figura 2.2 apresenta um mapa dos processos de gerenciamento de projetos com
a integração da etapa do gerenciamento e as respectivas áreas de conhecimento.

Fig. 2.2 – Mapa de processos (PMBOK, 2012)
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De acordo com Possi (2006), o Guia PMBOK foi criado pelo Instituto PMI.
Estabelecido, em 1969, e sediado na Filadélfia, o Project Management Institute é a principal
associação mundial sem fins lucrativos de Gerenciamento em Projetos, contando, atualmente,
com mais de 250.000 associados em todo o mundo.
2.1.3. Estruturas Organizacionais e Gestão de Projetos
Assim como os projetos são únicos, as organizações em que são executados também
o são, já que possuem estilo e cultura próprios que influenciam no modo como o trabalho do
projeto é conduzido. O segredo para determinar o tipo de organização onde você trabalha é
avaliar quanta autoridade a alta diretoria pretende delegar aos gerentes de projeto. Embora a
singularidade seja a regra nas culturas empresariais, todas as organizações são estruturadas
segundo uma dessas três modalidades: funcional, por projetos ou matricial. Existem variações e
combinações das três, tal como uma estrutura por projetos dentro de uma organização funcional,
ou organizações matriciais fracas, equilibradas ou sólidas (HELDMAN, 2006).
Segundo o PMBOK (2012), a organização funcional clássica é uma hierarquia em
que cada funcionário possui um superior bem definido. Em nível superior, os funcionários são
agrupados por especialidade, como produção, marketing, engenharia e contabilidade. As
especialidades podem ser subdivididas em organizações funcionais (Fig. 2.3), como engenharia
mecânica e elétrica. Cada departamento, em uma organização funcional, fará o seu trabalho do
projeto de modo independente dos outros departamentos.

Fig. 2.3 – Organização funcional (PMBOK, 2012, p. 22)

As organizações matriciais são uma combinação de características das organizações
funcionais e projetizadas. As matrizes fracas (Fig. 2.4) mantêm muitas das características de uma
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organização funcional e o papel do gerente de projetos é mais parecido com a de um coordenador
ou facilitador do que com o de um gerente de projetos propriamente dito. As matrizes fortes (Fig.
2.5) possuem muitas das características da organização projetizada e podem ter gerentes de
projetos em tempo integral com autoridade considerável e pessoal administrativo trabalhando
para o projeto em tempo integral. Enquanto a organização matricial balanceada (Fig. 2.6)
reconhece a necessidade de um gerente de projetos, ela não fornece a ele autoridade total sobre
o projeto e sobre seu financiamento (PMBOK, 2012).

Fig. 2.4 – Organização matricial fraca (PMBOK, 2012, p. 23)

Fig. 2.5 – Organização matricial forte (PMBOK, 2012, p. 24)
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Fig. 2.6 – Organização matricial balanceada (PMBOK, 2012, p. 24)

Na extremidade oposta do espectro para a organização funcional está a organização
projetizada. Em uma organização projetizada (Fig. 2.7), os membros da equipe são, geralmente,
colocados juntos. A maior parte dos recursos da organização está envolvida no trabalho do
projeto e os gerentes de projetos possuem grande independência e autoridade. As organizações
projetizadas em geral possuem unidades organizacionais denominadas departamentos, mas esses
grupos se reportam diretamente ao gerente de projetos ou oferecem serviços de suporte aos
vários projetos (PMBOK, 2012).

Fig. 2.7 – Organização projetizada (PMBOK, 2012, p. 25)

Muitas organizações envolvem todas essas estruturas em vários níveis, conhecida
como organização composta (Fig. 2.8). Por exemplo, mesmo uma organização,
fundamentalmente funcional, pode criar uma equipe de projeto especial para cuidar de um
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projeto crítico. Essa equipe pode ter muitas das características de uma equipe de projeto em uma
organização projetizada. A equipe pode incluir pessoal de diferentes departamentos funcionais
trabalhando em tempo integral, desenvolver seu próprio conjunto de procedimentos operacionais
e, ainda, operar fora da estrutura hierárquica formal padrão (PMBOK, 2012).

Fig. 2.8 – Organização composta (PMBOK, 2012, p. 26)

A seguir (Quadro 2.1), é apresentado um comparativo das características de cada
modelo de estrutura organizacional:
Funcional
Hierarquia bem definida
Independência entre
departamentos
Integração entre
departamentos
Funcionários agrupados
por especialidade
Funcionários agrupados
por projetos
Coordenador de projetos
atua sobre gerentes
Coordenador de projetos
atua sobre equipe
Área específica de gestão
de projetos
Gerente de projetos com
autonomia total
Gerente de projetos com
autonomia parcial

Matricial
Fraca

Estruturas Organizacionais
Matricial
Matricial
Forte
Balanceada

















Projetizada


















Composta























Quadro 2.1 – Características das estruturas organizacionais adaptada (PMBOK, 2012)
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Para Kerzner (2006), a cultura de gestão de projetos que apresenta melhores
resultados é aquela baseada em confiança, comunicação, cooperação e trabalho em equipe.
Quando a base da gestão de projetos é sólida, a estrutura organizacional se torna quase
irrelevante. Reestruturar uma organização somente para adicionar a gestão de projetos é
desnecessário e, talvez, até mesmo arriscado. As organizações com excelência em gestão de
projetos podem assumir qualquer formatação. Muitas empresas seguem ainda o gerenciamento
por matriz. Qualquer formatação pode dar certo, desde que tenha as seguintes características:


sejam organizadas em torno de equipes de projeto não-exclusivas;



tenham hierarquia organizacional horizontal;



pratiquem gestão de projetos informal;



não considerem decisiva a quantidade de relatórios dos gerentes de projetos.

Segundo o PMBOK (2012), muitas organizações compreendem os benefícios de
desenvolver e implementar um PMO. Isso, geralmente, é verdadeiro nas organizações que usam
uma estrutura organizacional matricial e quase sempre verdadeiro nas que usam uma estrutura
organizacional por projeto, especialmente quando a matriz está envolvida com o gerenciamento
simultâneo de vários projetos e/ou projetos sequenciais. Um PMO pode existir em qualquer uma
das estruturas organizacionais, inclusive nas que apresentam uma organização funcional. A
função de um PMO, em uma organização, pode variar de uma assessoria, limitada à
recomendação de políticas e procedimentos específicos sobre projetos individuais, até uma
concessão formal de autoridade pela gerência executiva. Nesses casos, o PMO pode, por sua
vez, delegar sua autoridade ao gerente de projetos específico. O gerente de projetos terá apoio
administrativo do PMO através de funcionários dedicados ou de um funcionário compartilhado.
Os membros da equipe do projeto serão dedicados ao projeto ou poderão incluir funcionários
compartilhados com outros projetos e que, por sua vez, são gerenciados pelo PMO. Os membros
da equipe do projeto se reportarão diretamente ao gerente de projetos ou, se forem
compartilhados, ao PMO. O gerente de projetos se reporta diretamente ao PMO. Além disso, a
flexibilidade do gerenciamento centralizado do PMO pode oferecer ao gerente de projetos maior
oportunidade de promoção dentro da organização. Membros da equipe do projeto especializados
também podem estar expostos a opções alternativas de carreira na área de gerenciamento de
projetos em organizações com PMOs.
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2.2. ESCRITÓRIO DE PROJETOS
Projetos se tornaram instrumentos importantes para mudança e desenvolvimento em
organizações (BALCK, 1990). Gareis (1990) e Lundin (1990) sugerem que a utilização mais
alargada de projetos requer uma nova orientação em gestão de projetos (GP) e um novo modelo
para operações mais eficazes em projetos orientados por organizações. Munns e Bjeirmi (1996)
mostraram que a GP mais eficaz oferece grande potencial para melhorar o desempenho global
da organização aumentando as perspectivas de desempenho do projeto e minimizando o risco de
fracasso.
Devido ao ambiente competitivo de mercado, uma revolução vem ocorrendo na
introdução e desenvolvimento de novas estruturas organizacionais. Os executivos perceberam
que as organizações devem ser mais dinâmicas, ou seja, elas devem ser capazes de se
reestruturar rapidamente conforme as necessidades do mercado (KERZNER, 2006).
A literatura sobre gestão do portfólio de projetos (PPM) vem evoluindo, bem como
o interesse, nessa área, tem se intensificado. O aumento da taxa de publicações com foco em
PPM; citações em jornais relacionados apresentam, em seu banco de dados, um crescimento,
aumentando de duas em 2000-2001 para 35 em 2004-2005 (EBSCO, 2006). A evolução no
interesse tem sido atribuída à crescente importância da inovação tecnológica, e do
reconhecimento de que a inovação bem-sucedida depende efetivamente da seleção e gestão do
núcleo de pesquisa e desenvolvimento (NPD) de novos produtos, carteira de projetos. Processos
de PPM são responsáveis pelo alinhamento dos projetos com a estratégia de inovação,
manutenção de um equilíbrio de tipos de projeto, e garantir que o portfolio se encaixe com a
capacidade de recursos para que a organização possa obter o máximo de retorno do investimento
do NPD (KILLEN; HUNT; KLEINSCHMIDT, 2007).
Gerenciar múltiplos projetos simultaneamente ARTTO é um desafio que as
organizações têm que dominar, a fim de atingir seus objetivos estratégicos (DIETRICH, 2004;
DIETRICH; LEHTONEN, 2005).
Embora a literatura de gerenciamento de projetos ainda se concentre,
principalmente, em projetos individuais, as pesquisas realizadas, nos últimos cinco anos, têm,
cada vez mais, reconhecido que a gestão de múltiplos projetos tornou-se fundamental para todas
as organizações, independentemente da realização de projetos para clientes externos ou internos.
O Escritório de Projetos tem surgido dentro da necessidade de gerenciamento desses
multiprojetos como um dispositivo importante para desenvolver com competência em gestão de
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projetos, a gestão do desempenho de um único projeto, bem como coordenar vários projetos e
os envolvidos nesses (UNGER; GEMÜNDEN; AUBRY, 2012).
2.2.1. Conceitos de Escritórios de Projetos
O conceito de escritório de gerenciamento de projetos, ou simplesmente escritório
de projetos, às vezes conhecido como PMO (Project Management Office), já existe há alguns
anos. O PMO, geralmente, é a unidade organizacional centralizada que supervisiona o
gerenciamento de projetos e programas da organização e a razão mais comum para uma empresa
criar um desses escritório é estabelecer e manter procedimentos e padrões para as metodologias
de gerenciamento de projetos (HELDMAN, 2006).
Os escritórios de gerenciamento de projetos (EGP) recebem denominações diversas,
como escritório de projetos (EP), escritório de gerenciamento de programas, escritório de suporte
a projetos, centro de excelência em gerenciamento de projetos, dentre outras (ALVES et al.,
2012).
Um escritório de projetos (EP) é uma entidade organizacional criada para gerir um
projeto específico ou uma série de projetos relacionados, geralmente liderado por um gerente de
projeto. O Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP, também, chamado de um centro de
excelência ou centro de especialização) é uma entidade organizacional estabelecida para ajudar
os gerentes de projetos, equipes e vários níveis de gestão sobre questões estratégicas e funcionais
de toda a organização na implementação de princípios, práticas, metodologias, ferramentas e
técnicas de gerenciamento de projetos (WARD, 2000).
O PMBOK (2012) coloca que “um escritório de projetos (Project Management
Office, PMO) é um corpo ou entidade organizacional à qual são atribuídas várias
responsabilidade relacionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sob seu
domínio. As responsabilidades de um PMO podem variar desde fornecer funções de suporte ao
gerenciamento de projetos até ser responsável pelo gerenciamento direto de um projeto”.
Com o reconhecimento das empresas do efeito favorável que a gestão de projetos
exerce sobre a lucratividade, mais ênfase passa a ser dada ao profissionalismo nessa área com a
utilização do conceito de departamento de projetos. O conceito de um escritório de projetos (PO
– Project Office) ou de escritório de gestão de projetos (PMO – Project Management Office)
poderá ser a mais importante atividade no campo de gestão de projetos nesta década
(KERZNER, 2006).
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Patah et al. (2009) colocam que uma estrutura que pretende fazer uma ponte entre
o projeto e a organização como um todo é o escritório de gestão de projetos (Project
Management Office – PMO). Consiste numa estrutura voltada para a aplicação dos conceitos
de gerenciamento de projetos dentro da organização, podendo assumir diferentes funções junto
a ela: desde um simples setor para o auxílio no controle de projetos, até um departamento da
empresa por que passam todos os projetos gerenciados pela organização. Segundo Dai (2001),
o PMO pode ser definido com uma entidade organizacional estabelecida para auxiliar os
gerentes de projeto e os times da organização na implementação dos princípios, práticas,
metodologias, ferramentas e técnicas do gerenciamento de projetos.
Segundo Kerzner (2006), entre as décadas de 50 e 90, o escritório de projetos
funcionou como uma equipe de gestão de projetos dedicada a trabalhar com um projeto
específico. Para Crawford (2011), a ideia de um centro organizacional de gerenciamento de
projetos, durante anos, foi posta à margem. Nos últimos anos, as organizações passaram a
perceber que a implantação de escritórios de gestão de projetos pode exercer um impacto
significativo e favorável nas bases corporativas, evoluindo da ideia de gerenciar projetos
individuais para um centro de gerenciamento de múltiplos projetos.
O escritório de projetos tem a responsabilidade de manter toda a propriedade
intelectual relativa à gestão de projetos e de, ativamente, sustentar o planejamento estratégico da
corporação (KERZNER, 2006).
Singh et al. (2009) descreveram PMO como um fenômeno recente organizacional
dentro de uma organização que define, implementa e mantém os princípios de gerenciamento de
projetos, normas, processos, metodologias, ferramentas e técnicas. O PMO, geralmente, está
localizado entre a administração e gerenciamento de projetos dentro da organização.
A razão mais comum para uma empresa criar um escritório de gestão de projetos é
estabelecer e manter procedimentos e padrões para as metodologias de gerenciamento de
projetos. O PMO pode existir em qualquer tipo de estrutura organizacional (funcional, matricial
ou por projetos) e ter autoridade total para supervisionar projetos e, inclusive, cancelá-los, ou
pode atuar na função de conselheiro (HELDMAN, 2006).
Através da revisão bibliográfica, pode-se verificar que alguns autores tratam o
Escritório de Projetos quando esse vem a gerenciar projetos, podendo ser desde um único projeto
a vários projetos. Quando é tratado como Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO), sua
função passa por gerenciar projetos, e atuar sobre as questões estratégicas da organização,
implantando novos princípios, metodologias, práticas, e ferramentas de gerenciamento de
projetos. No entanto, percebe-se que essa diferenciação pode existir nos conceitos, já na prática
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independente da nomenclatura, para gerenciar projetos, o Escritório de Projetos, também, poderá
e deverá atuar no que tange às questões estratégicas, e utilizar as melhores práticas para o
gerenciamento de projetos, apresentadas no PMBOK.
2.2.2. Função de um Escritório de Projetos
A função do escritório de projetos pode ser definida de acordo com a adequação à
estrutura organizacional e a nível de gerenciamento de projetos que a empresa se propõe a
realizar.
Crawford et al. (2005) colocam que as tarefas desempenhadas pelos Escritórios de
Projetos podem variar, consideravelmente, de acordo com a natureza dos projetos que estão
sendo geridos.
Block e Frame (1998) sugerem que uma abordagem pontual ao gerenciamento de
projetos leva à ineficiência e pode até ser perigoso, enquanto estabelecimento de um EGP pode
promover consistência e profissionalismo nutrir a GP. Propõem as seguintes características
como forma de ajudar a melhorar a eficácia da organização em gestão de projetos:
•

Apoio a projetos para descarregar os encargos administrativos.

•

Consultoria e orientação, o profissional de GP utiliza a sua experiência para o
desenvolvimento da proposta e planejamento do projeto.

•

Desenvolvimento e aplicação de normas e métodos para alavancar as melhores
práticas e garantir que os membros da organização falem o mesmo idioma.

•

Treinamento para melhorar as habilidades individuais e encorajar a
certificação profissional.

•

Exploração da alta tecnologia de apoio do projeto, permitindo reuniões virtuais
dos escritórios de projeto a distância.

Bates (1998) ainda acrescenta que os escritórios de projetos devem, também, assumir
tarefas, tais como: o fornecimento de avaliação de risco do projeto, execução de serviços de pósprojeto de avaliação e, finalmente, liderando a transição organizacional para um ambiente eficaz
de projeto.
Verzuh (2000) apresenta as seguintes responsabilidades para um PMO:
•

Manutenção de padrões

•

Organização de treinamentos

•

Mentoring e Consultoria

•

Análise de Cronogramas e Orçamento

•

Preparação de informações de projetos
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•

Tomada de decisões em gerenciamento de projetos

•

Cumprimento dos objetivos do projeto

•

Fornecimento de gerentes de projetos para a organização

•

Participação no gerenciamento do portfólio de projetos

O autor observa que dependendo da estrutura de PMO escolhida, algumas
responsabilidades podem ou não ser exercidas.
Segundo Valle et al. (2008), os papéis desenvolvidos para atendimento aos objetivos
do PMO nas organizações são:
•

Identificação e resolução de problemas

•

Apoio e consultoria às áreas da organização

•

Redução de custos

•

Atualização das partes interessadas com informações precisas

•

Apoio à melhoria contínua na gestão de projetos

•

Apoio à alta administração na gestão do planejamento estratégico das
organizações

•

Desenvolvimento de metodologia, elaboração de relatórios, ferramentas,
técnicas, modelos e formulários

•

Planejamento do projeto e programação, análise de risco e acompanhamento
de projetos

•

Alinhamento da entrega do projeto com os objetivos de negócios estratégicos
e prioritários

•

Exigência para que cada projeto tenha um gerente de projeto eficiente

•

Implementação de uma metodologia adequada de gerenciamento de projetos

•

Gestão consistente e supervisão da carteira de projetos

•

Obtenção e manutenção da liderança da empresa

Os escritórios de projeto são estruturados em uma organização e o que eles fazem
varia de organização para organização. Contudo, entre as funções dos escritórios de projeto,
existem três principais áreas: desenvolvimento, suporte e controle. As funções de
desenvolvimento são aquelas que envolvem o recrutamento, o treinamento e o desenvolvimento
dos gerentes de projeto. As funções de suporte são aquelas que ajudam os gerentes de projeto a
fazer seu trabalho de uma maneira melhor através do oferecimento de assistência e clareza com
os processos do gerenciamento de projetos. As funções de controle são aquelas da gerência
funcional e incluem: a avaliação de gerentes de projeto, a alocação de gerentes de projeto a
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projetos, a garantia de que os deliverables dos projetos são produzidos e se apresentam com uma
qualidade adequada e o estabelecimento de padrões (PATAH et al., 2009).
Para Maylor (2010), os quatro papéis principais de PMO nas organizações são:
1.

Monitoramento e controle do desempenho do projeto

2.

Desenvolvimento de métodos de gerenciamento de projetos

3.

Gestão estratégica

4.

Desenvolvimento organizacional

Block e Frame
(1998)
•

•
•

•

•

Apoio a projetos
para descarregar os
encargos
administrativos
Consultoria
e
orientação
Desenvolvimento e
aplicação
de
normas e métodos
para alavancar as
melhores práticas e
garantir
os
membros
da
organização estão
todos falando o
mesmo idioma.
Treinamento
Exploração da alta
tecnologia de apoio
do projeto

Verzuh (2000)
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Manutenção de
padrões
Organização de
treinamentos
Mentoring
e
Consultoria
Análise
de
Cronogramas e
Orçamento
Preparação de
informações de
projetos
Tomada
de
decisões
Cumprimento
dos objetivos do
projeto
Fornecimento de
gerentes
de
projetos
Participação no
gerenciamento
do portfólio

Crawford et
al. (2005)
•

Varia
de
acordo com
a função dos
projetos que
estão sendo
geridos

Valle et al. (2005)
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

Identificar e resolver
problemas;
Fornecer apoio e
consultoria as áreas da
organização;
Reduzir os custos;
Atualizar as partes
interessadas
com
informações precisas;
Apoiar à melhoria
contínua na gestão de
projetos;
Apoiar
à
alta
administração
na
gestão
do
planejamento
estratégico
das
organizações;
Desenvolver
metodologia, elaborar
relatórios,
ferramentas, técnicas,
modelos e formulários;
Planejamento
do
projeto e programação,
análise de risco e
acompanhamento de
projetos;
Alinhamento
da
entrega do projeto com
os
objetivos
de
negócios estratégicos e
prioritários;
Exigir
que
cada
projeto tenha um
gerente de projeto
eficiente;
Implementar de uma
metodologia adequada
de gerenciamento de
projetos;
Gestão consistente e
supervisão da carteira
de projetos;
Obter e manter a
liderança da empresa.

Maylor (2010)
•

•

•
•

Monitoramento e
controle
do
desempenho
do
projeto;
Desenvolvimento
de métodos de
gerenciamento de
projetos
Gestão estratégica;
Desenvolvimento
organizacional

Quadro 2.2 – Funções dos Escritórios de Projetos (BLOCK e FRAME, 1998; VERZUH, 2000; CRAWFORD et al.,
2005; Valle et al., 2008; Maylor, 2010)
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As funções apresentadas (Quadro 2.2) quanto ao Escritório de Gerenciamento de
Projetos, não é, necessariamente, verdade que todos os papéis sejam adequados para diferentes
tipo de organizações. Cada uma tem seus problemas e necessidades. É pouco provável que o
PMO implemente todas essas funções, considerando ainda que esse está em constante processo
de melhoria. Podemos afirmar que é importante que o PMO tenha seus papéis definidos e que
todos que façam parte da organização tenha conhecimento de sua função.
Kerzner (2006) apresenta os tipos de escritórios de projetos que, comumente, são
utilizados nas empresas:






Escritório de Projetos Funcional: utilizado em uma área ou divisão funcional
de uma organização, tais como sistemas de informação. A principal
responsabilidade desse tipo de escritório de projetos é gerenciar um conjunto
crítico de recursos (gerenciamento de recursos);
Escritório de Projetos de Grupos de Clientes: objetiva um melhor
gerenciamento e comunicação com os clientes. Clientes ou projetos comuns
são agrupados para possibilitar um melhor gerenciamento e melhores
relações. Podem existir vários escritórios de projetos de grupos de clientes ao
mesmo tempo e eles podem acabar funcionando como uma organização
temporária. Na prática, atua como uma empresa dentro de uma empresa.
Escritório de Projetos Corporativos: atende a toda a corporação e se
concentra em questões estratégicas e corporativas, e não em assuntos
funcionais.

Para Crawford (2011), um escritório pode ser tão simples como umas poucas pessoas
preparando e mantendo cronogramas, até várias pessoas efetivando planejamento, comunicação,
monitoramento de projetos etc. O PMO cresce com as necessidades da organização.
Crawford (2011) classifica os escritórios de projetos em 3 níveis:


Nível 1 – Escritório de controle de um projeto único, geralmente de grande
porte e complexidade.



Nível 2 – O PMO pode fornecer suporte para projetos da área, porém
seu foco é a integração de múltiplos projetos de diferentes portes e
complexidade.



Nível 3 – O PMO é encarregado: a) selecionar, priorizar e garantir a integração
dos projetos que estejam alinhados à estratégia da organização, inclusive no
que se refere ao uso de recursos; b) desenvolver, atualizar e divulgar a
metodologia de gerenciamento de projetos, bem como divulgar o
conhecimento em gerenciamento de projetos; c) tornar-se um centro de gestão

43

do conhecimento, através do armazenamento de informações dos projetos na
forma de lições aprendidas; d) validar as estimativas de recursos feitas pelos
projetos, baseado nas experiências de projetos anteriores.
Crawford (2011) e Kerzner (2006) trazem conceitos semelhantes de tipos de
escritórios de projetos, podendo ser adequado à necessidade e ao interesse de implantação da
empresa.
Dinsmore (1998) propõe cinco modelos de PMO:


Equipe Autônoma de Projeto



Project Support Office (PSO)



Project Management Center of Excellence (PMCOE)



Program Management Office (PrgMO)



Chief Project Office (CPO)

Quando uma organização conduz projetos de forma autônoma, a função de
gerenciamento de projetos permanece dentro do próprio projeto. As informações sobre as
práticas de gerenciamento de projetos vêm da experiência com projetos anteriores e da
experiência dos próprios gerentes de projeto. Todas as funções de gerenciamento de projeto são
realizadas pela própria equipe do projeto. A função desse tipo de PMO é gerenciar o projeto
como um todo, cabendo ao gerente de projeto a responsabilidade pelo sucesso do mesmo.
O Project Support Office (PSO) apoia diversos projetos simultaneamente. Suas
principais funções são: fornecer suporte, ferramentas e serviços de planejamento, determinar
padrões de qualidade, custo e prazo para os projetos, fornecer recursos técnicos e estabelecer
metodologias de gerenciamento de projetos. A responsabilidade pelo sucesso dos projetos não
reside no PSO e sim nos gerentes de projetos que utilizam seus serviços. O PSO é considerado
um centro de competência em projetos.
O Project Management Center of Excellence (PMCOE) é o ponto focal da
experiência em projetos, mas não assume a responsabilidade pelos seus resultados. A principal
tarefa do PMCOE é disseminar a disciplina de gerenciamento de projeto pela organização,
divulgando metodologias, técnicas e práticas.
O Program Management Office (PrgMO) gerencia os gerentes de projeto e é o
responsável pelo sucesso dos projetos. Em grandes corporações, o PrgMO concentra suas
atividades nos projetos estratégicos, sendo os outros projetos gerenciados por departamentos ou
unidades, recebendo o apoio do PrgMO quando necessário. O PrgMO compreende as funções
de um PMCOE e, em alguns casos, de um PSO.
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A principal responsabilidade de um Chief Project Office (CPO) consiste em
controlar o portfólio de projetos da organização, desde a fase de iniciação do projeto até o seu
fechamento. Entre as atividades do CPO, pode-se destacar: alinhamento das estratégias de
negócio com os projetos, acompanhamento dos projetos em âmbito empresarial,
desenvolvimento da conscientização e da competência em gerenciamento de projetos dos
membros da organização, desenvolvimento de padrões, políticas e procedimentos em
gerenciamento de projetos e avaliação periódica dos projetos incluindo a decisão de descontinuálos.
Crawford et al. (2011)
•
•

•

Nível 1 – Escritório de controle
de um projeto único
Nível 2 – pode fornecer
suporte para projetos da área,
porém seu foco é a integração
de múltiplos projetos
Nível 3 – encarregado de
selecionar, priorizar e garantir
a integração dos projetos que
estejam alinhados à estratégia
da organização

•
•

•

Kerzner (2006)
Escritório de Projetos Funcional
– utilizado em uma área ou
divisão funcional
Escritório de Projetos de Grupos
de Clientes – objetiva um melhor
gerenciamento e comunicação
com os clientes
Escritório de Projetos
Corporativos – atende a toda
corporação (assuntos estratégicos)

•
•
•
•
•

Dinsmore (1998)
Equipe Autônoma de Projeto
Project Support Office (PSO)
Project Management Center of
Excellence (PMCOE)
Program Management Office
(PrgMO)
Chief Project Office (CPO)

Quadro 2.3 – Tipos de Escritórios de Projetos (CRAWFORD et al., 2011; KERZNER, 2006; DINSMORE, 1998)

Os modelos de Escritório de Gerenciamento de Projetos (Quadro 2.3) propostos por
Crawfrod et al. (2011), Kerzner (2006) e Dinsmore (1998), apresentam diferentes
nomenclaturas. No entanto, os conceitos propostos são semelhantes.

2.2.3. A Importância do Escritório de Projetos
Segundo Aubry et al. (2007), existem dois tipos de literatura para tratar a
importância do PMO: econômico e pragmático. No primeiro tipo, os pesquisadores tentam
demonstrar a contribuição econômica direta da gestão do projeto (DAI; WELLS, 2004; IBBS et
al., 2004). Interessantemente, nenhum desses investigadores tem sido capaz de demonstrar, de
modo convincente, o valor econômico do investimento em gerenciamento de projetos. Os
resultados da pesquisa por IBBS et al. (2004), não são estatisticamente significativas
(THOMAS; MULLALY, 2005). A demonstração clara da influência direta da gestão de projetos
sobre o retorno sobre o investimento (return on investiment – ROI) não é facilmente realizada.
Ademais, analisando a redução de valor econômico do gerenciamento de projetos,
exclusivamente a indicadores financeiros, subestima as grandes contribuições que a gestão de
projeto traz para o sucesso organizacional, por exemplo, a inovação (TURNER; KEEGAN,
2004), o processo (WINGH, 2004) e as pessoas (THAMHAIN, 2004).
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O segundo tipo de literatura é o pragmático. Concentra-se nas propostas globais
emitidas por consultores visando indicar o caminho para o sucesso na implementação e gestão
do PMO (CRAWFORD, 2002; KENDALL; ROLLINS, 2003; BENKO; McFARLAN, 2003).
Alguns títulos, às vezes, promovem esperança para rápidos resultados econômicos ligados ao
PMO, “Gestão Avançada do Portfolio de Projetos e do PMO, Multiplicando o ROI em alta
velocidade”. No entanto, ainda parece difícil para demonstrar o valor da PMO.
Para Killen et al. (2007), a importância das atividades do Escritório de Projetos é
destacada por um estudo Delphi em 84 universidades e especialistas do setor (SCOTT, 2001).
Planejamento estratégico, a ligação entre tecnologia e estratégias corporativas, e seleção de
projetos para novos produtos foram classificados de acordo com a importância na solução dos
problemas. Esses resultados sublinham a importância de PMO. Além disso, o PMO ganhou
atenção nos últimos anos, com o crescimento dos projetos e da adequação à estratégia das
organizações, o uso dos métodos de gerenciamento de projetos está sendo estendido a toda a
organização.
A projetização das organizações é resultado de um aumento da quantidade de
atividades organizacionais acontecendo como parte de um projeto e ocorre devido a fatores, tais
como: a crescente complexidade dos projetos e as pressões competitivas, bem como a maior
disponibilidade e o sucesso de ferramentas de gerenciamento de projetos (CLELAND, 1999;
WEBB, 1994).
Organizações de diversas áreas estão se movendo em direção do gerenciamento de
projetos dentro dos programas ou carteiras (MAYLOR et al., 2006). Pesquisa e
Desenvolvimento (P e D) e as funções do NPD têm sido, tradicionalmente, focalizadas em
projetos, e o NPD tem uma forte identidade na literatura como um tipo específico de Escritório
de Projetos. No entanto, as ferramentas básicas e métodos para gerenciamento de projetos são
aplicáveis a diversos tipos de projetos.
Kerzner (2006) apresenta que os benefícios para os níveis executivos da
administração com a utilização de um escritório de projetos tornam-se evidentes, citando entre
eles: padronização de operações, decisões baseadas na corporação como um todo, melhor
capacidade de planejamento, acesso mais rápido a informações com maior qualidade, eliminação
ou redução de redutos individuais na empresa, operações mais eficientes e eficazes, menor
necessidade de reestruturação, menos reuniões que consomem um tempo precioso dos
executivos, priorização mais realista do trabalho, e desenvolvimento de futuros gerentes gerais.
De acordo com uma pesquisa efetivada por Barcaui e Quelhas (2003), entre os
principais motivos para que uma empresa buscasse a implementação de um escritório de projetos
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estão: necessidade de alinhamento com melhores práticas de gerência de projeto do mercado;
ausência total ou parcial de metodologia, processos e padrões de gerenciamento; ausência total
ou parcial de controle do portfólio sentida pela gerência executiva; atraso nos projetos
empreendidos; ausência total ou parcial do devido planejamento prévio à execução de projetos;
estouro de orçamento dos projetos, não entrega ou entrega parcial do escopo de projetos
empreendidos, insatisfação constante de clientes, utilização inadequada da equipe, ausência total
ou parcial de treinamento dos gerentes de projeto, e ausência total ou parcial da manutenção das
lições aprendidas com projetos.
Ainda de acordo com a pesquisa realizada por Barcaui e Quelhas (2003), os
principais ramos de atividades das empresas que buscam a implantação do PMO são: Tecnologia
de Informação – TI, Telecomunicações, e Engenharia, podendo citar empresas do ramo de
Energia, Manufatura, Serviços e Química, e, em menor escala, Finanças, Governo, Pesquisa,
Educação, Consultoria, Siderurgia e Seguros.
Um estudo particular mostrou que 46% de todos os projetos de TI ultrapassaram o
orçamento e o cronograma, sendo que 28% desses foram interpretados como fracassados.
Citando como exemplo, a empresa Robbins–Gioia, verificou que 90% dos seus projetos de TI
foram subestimados em tamanho e complexidade. Quase metade, ou seja, 44% tiveram excesso
de custos da ordem de 10 a 40%, enquanto que, apenas 16% acompanharam fielmente o plano
de projeto. Em resposta a isso, muitas organizações se voltam para soluções como escritório de
gestão de projetos (ANDERSEN, 2007).
Mansur (2009)
•
•
•
•
•

melhoria da produtividade dos
projetos.
redução dos custos dos
projetos.
visão sistêmica e detalhada do
gerenciamento de projetos.
aumento da satisfação dos
clientes ou usuários internos.
aumento da satisfação dos
clientes ou usuários externos.

Kerzner (2006)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

padronização de operações
decisões baseadas na corporação
como um todo
melhor capacidade de planejamento
acesso mais rápido a informações
eliminação ou redução de redutos
individuais na empresa
operações mais eficientes e eficazes
menos reuniões
priorização do trabalho
desenvolvimento de gerentes

Barcaui e Quelhas (2003)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alinhamento com melhores práticas
de gerência de projeto do mercado
evitar ausência total ou parcial de
metodologia, processos e padrões
de gerenciamento
evitar ausência total ou parcial de
controle do portfólio
evitar atraso nos projetos
empreendidos
evitar estouro de orçamento
entrega do escopo de projetos
empreendidos
reduzir insatisfação de clientes
treinamento dos gerentes
registrar lições aprendidas

Quadro 2.4 – Importância de Escritórios de Projetos (MANSUR, 2009; KERZNER, 2006; BARCAUI; QUELHAS,
2003)

Os benefícios apresentados com a implantação do Escritório de Gerenciamento de
Projetos (Quadro 2.4), identificados por Mansur (2009), Kerzner (2006), e Barcaui e Quelhas
(2003), remetem a melhoria da gestão empresarial em suas principiais áreas (produtividade,
custos, prazo, qualidade e recursos humanos).
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No livro intitulado The Strategic Project Office, Crawford (2011) apresenta como
três principais motivos para o desenvolvimento dos escritórios de projetos:
1.

O tamanho dos projetos tende a diminuir, tornando-se menos complexos

2.

Melhor gestão dos projetos

3.

Utilização mais ampla de procedimentos padrão de projetos

Com base na exposição dos diversos autores, observar a necessidade de
desenvolvimento de projetos, atrelado ao alinhamento estratégico da organização, tem
estimulado as empresas a melhorar a gestão de seus projetos, e a forma encontrada passa pela
implantação de Escritórios de Projetos.
2.2.4. Implantação de Escritório de Gestão de Projetos
Para Aubry et al. (2008), o PMO pode ser visto como uma participação positiva na
melhoria contínua da organização. Deve-se passar do ponto “o que está errado” para “o que o
PMO deve mudar”. A implantação do PMO passa por períodos de mudança, quando cada novo
período destrói bens anteriores e, ao mesmo, tempo substitui com novas maneiras de fazer as
coisas, que não teria sido possível sem os ativos do período anterior. Assim, os PMOs devem
ser estudados em uma visão mais holística. Esse papel deve ser centrado na história de PMOs
no contexto de sua organização.
O esforço de reforçar ou eliminar processos exige que as pessoas realizem as suas
tarefas de forma diferente, ou seja, a base do sucesso da implementação de um escritório de
projetos é o correto gerenciamento das mudanças culturais (MANSUR, 2009).
Segundo Mansur (2009), os principais benefícios obtidos no mercado pela
implementação do escritório de projetos são:
1.
2.
3.
4.
5.

Melhoria da produtividade dos projetos.
Redução dos custos dos projetos.
Visão sistêmica e detalhada do gerenciamento de projetos.
Aumento da satisfação dos clientes ou usuários internos.
Aumento da satisfação dos clientes ou usuários externos.

Os projetos de implementação de um escritório de projetos, de forma geral,
atravessam quatros etapas:
1.
2.

Etapa de iniciação – Desenvolvimento, estabelecimento e aprovação da
estrutura lógica organizacional do escritório de projetos.
Etapa de crescimento intenso – Endereçamento e obtenção de resultados com
as iniciativas de curto prazo.
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3.
4.

Etapa de controle e integração – Endereçamento e obtenção de resultados com
as soluções de médio e longo prazo.
Etapa de maturidade – Evolução contínua das melhores práticas com as
experiências anteriores e aprendizado com o mercado.

Na etapa de iniciação, são definidas as atribuições e atividades, os papéis e
responsabilidades, a avaliação das habilidades, identificação dos problemas e necessidades de
negócio de curto, médio e longo prazo e no desenvolvimento e aprovação do planejamento da
evolução do escritório de projetos.
A etapa de crescimento intenso consiste no endereçamento das iniciativas e
necessidades de curto prazo do negócio, incluindo as atividades de treinamento, “coaching”,
desenvolvimento e comunicação das normas e padrões.
A etapa de controle e integração consiste nas soluções de médio e longo prazos, cujo
resultado final é a melhoria e otimização dos processos e recursos. A etapa de integração e
controle tem como fatores-chave de sucesso a condução da mudança organizacional, o conteúdo
programático adequado dos treinamentos e a consolidação das métricas (devendo ser relevantes,
mensuráveis e realistas).
A etapa de maturidade consiste, basicamente, na evolução contínua das práticas,
através do aprendizado com as experiências anteriores e com o mercado. Nesse momento, o
escritório já alcançou a excelência operacional do dia-a-dia e o caminho a seguir é o de melhorar,
otimizar, evoluir e crescer.
Para Crawford (2011), a implantação de escritórios de projetos apresenta desafios,
principalmente, por estar lidando com pessoas, mudando cultura, criando processos, novas
abordagens, integrando esses elementos em todas as unidades de negócios, e coordenando
equipes de diferentes tamanhos, tecnologias, complexidade e de interesses comerciais. O PMO
é uma função projetada para facilitar a gestão dos projetos, melhorando a gestão de toda a
empresa através da gestão de portfólio de projetos ligados à estratégia empresarial. Mais do que
um escritório e criação de relatórios, está infundindo numa mudança cultural de toda a
organização. A premissa básica para implementação de um PMO é agir de forma rápida, mostrar
resultados dentro de seis meses, começar, de fato, a mudar a cultura dentro do primeiro ano, e
apontar resultados corporativos dentro de um prazo máximo de dois anos. Vale ressaltar, que é
provável que a implantação total do PMO leve de dois a cinco anos.
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2.2.5. Fatores de Sucesso na Implantação de Escritórios de Gestão de Projetos
O sucesso do escritório de projetos está diretamente relacionado com a definição, a
adoção e o suporte do escritório pela alta administração da empresa. Dessa forma, é importante
a definição do escopo de atuação do PMO, iniciando pelas atividades operacionais, geralmente
aceitas pela organização, por apresentarem baixo risco, pois não alteram a cultura
organizacional. Entre essas atividades, estão: o desenvolvimento de metodologias e padrões, os
treinamentos e o gerenciamento dos stakeholders (CRAWFORD, 2011).
Visando ao estabelecimento de um Escritório de Gestão de Projetos numa
organização, é importante evitar que o PMO se torne, apenas, um repositório de projetos já
existente e definidor de modelos.
Embora, hoje, PMO seja um recurso bem-sucedido na gestão de projetos da
organização, a lógica subjacente que leva à implementação bem-sucedida ainda não é
compreendido (AUBRY et al., 2010). A implementação de um PMO, dentro das organizações,
é uma decisão que tem que ser bem fundamentada, considerando que ela muda a estrutura
organizacional da empresa. De acordo com Stanleigh (2006), a taxa de fracasso nas
implementações de PMO é muito alta, superior a 75%. E, a principal razão para o fracasso na
implementação deve-se ao fato de que o PMO não consegue demonstrar a importância para as
organizações. Eles são vistos como muito caro e têm contribuído pouco para o desempenho de
projetos.
A implementação de um PMO bem-sucedido pode resultar na entrega do projeto
com o custo reduzido, melhoria da qualidade no resultado do projeto, bem como da gestão e
resultados mais efetivos para as organizações. Ele fornece uma visão geral dos projetos e
programas dentro de toda a organização (SHEAFF, 2011).
Segundo Carrillo (2010), alguns fatores contribuem para o sucesso na implantação
de PMO nas organizações:
1.

Criação do PMO voltado para os objetivos de negócios da organização,
devendo se ater a alguns critérios:
a) Estabelecer o papel do PMO
Devido as grandes mudanças necessárias à implementação do escritório de
projetos nas organizações, deve-se adotar uma metodologia ou padrão que
estabeleça as estratégias de negócios.
Dentro do papel do escritório de projetos, estão: o monitoramento e
controle; metodologia e controle dos recursos; orientação e treinamento;
gestão e alinhamento estratégico de suporte a TI; benefícios e valor
agregado; e a gerência das relações.
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b) Estabelecer a estrutura e o modelo das comunicações
É necessário definir uma estrutura capaz de suportar as funções
estabelecidas, dividida em três áreas: a primeira está na estrutura da equipe
do projeto; a segunda, na formação de um comitê do projeto – pessoa em
que os indivíduos, tomadores de decisão, devem se reportar com relação
ao alinhamento do projeto com os objetivos do negócio; e a terceira referese à estrutura do PMO.
c) Adotar um modelo de maturidade
Os modelos de maturidade são válidos porque permitem ao PMO evoluir
para modelos mais eficientes com altos níveis de padronização e melhoria
contínua.
d) Estabelecer um processo de gerenciamento de projetos
Vale lembrar que existem vários tipos de metodologias disponíveis,
podendo ser aplicadas a diferentes tipos de projetos. Alguns exemplos
comuns são a RUP, SCRUM e XP.
Entre as metodologias genéricas, aplicáveis a vários tipos de projetos,
existem a PRINCE e PMBOK. A característica principal do PMBOK é o
desenvolvimento das áreas de conhecimento que são aplicáveis durante as
diferentes fases do projeto.
e) Definir métricas e indicadores orientados para o negócio
A utilização de métricas e indicadores é essencial para determinar o
desempenho do projeto, programa e portfólio. A utilização dos indicadores
tradicionais pode mostrar resultados que não facilitem a tomada de
decisão.
f) Adoção de metodologia
É importante estabelecer fatores reais de acordo com as características
principais inerentes ao projeto.
g) Avaliação dos resultados
A implementação de uma metodologia é um processo que leva tempo, por
isso, deve-se acompanhar, de perto, o processo de adoção. Concluído um
determinado período de tempo, é possível avaliar os resultados e
estabelecer quais os aspectos que podem agregar valor ao negócio.
2.

Definição do mapeamento

Outro aspecto que merece ser destacado é elaborar um mapeamento permitindo que
os elementos sejam adicionados numa base incremental, tornando o PMO mais eficaz.
3.

Implementar um processo de melhoria contínua

Um processo de melhoria contínua, baseado na avaliação dos resultados e nas
oportunidades de melhoria obtida a partir de novas experiências, permitirá que o PMO
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permaneça viável ao longo do tempo. Por essa razão, é fundamental que o PMO esteja sempre
alinhado com os objetivos e estratégia da organização.
Singh et al. (2009) apresentam alguns desafios e ações que podem ser tomadas para
a obtenção do sucesso na implementação de um PMO:
1.

Com uma cultura organizacional rígida, deve-se ter a capacidade de gerir a
resistência a mudanças:


Ter um forte defensor do PMO que consiga apresentar o valor do PMO.



Iniciar com pequenos projetos visando conseguir demonstrar o valor do
PMO.



Identificar e buscar o apoio de formadores de opinião dentro da
organização que favorecem a implementação PMO.

2.

Falta de gerentes de projeto experientes e de líder do PMO:


Contrate um gerente de projetos experiente, que entenda as relações
cultura e poder dentro da organização.



Busque os gerentes de projeto mais talentosos para a equipe de
implementação do PMO.

3.

Falta de estratégia de gestão de mudança apropriada:


Adotar uma estratégia de gestão da mudança flexível, que se adapte às
necessidades organizacionais.



Empregar o processo de normalização antes da implementação do PMO.

Quanto às barreiras e desafios na implantação de PMO (Quadro 2.5), o pensamento
é ponto pacífico quando se trata da resistência a mudanças da cultura organizacional, além de
outros pontos relevantes como a falta de apoio da alta direção, falta de profissionais experientes
em gestão de projetos e falta de alinhamento com a estratégia organizacional.
Singh et al. (2009)
Andrés (2010)
resistência a mudanças da
•
resistência a mudanças da
cultura organizacional
cultura organizacional
•
• falta de profissionais
•
não se encaixa no contexto
experientes em gestão de
organizacional
•
projetos
•
falta de apoio à gestão
• falta de estratégia para gestão
de mudança
Quadro 2.5 – Barreiras e desafios na implantação de PMO (AUBRY et al. (2008); SINGH et al. (2009); ANDRÉS
(2010).
•

Aubry et al. (2008)
resistência a mudanças da
cultura organizacional
falta de alinhamento com a
estratégia organizacional
falta de apoio da alta direção

•
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Segundo Alves et al. (2012), não há Melhores Práticas (MPs) amplamente aplicadas
quando da implantação de escritório de projetos. No entanto, algumas MPs são fortemente
aplicadas: reconhecer a implantação como uma mudança cultural; não reinventar a roda – utilizar
as lições aprendidas, conhecimento e procedimentos existentes; não esquecer nenhuma das
partes interessadas (stakeholders) chave; alocar no EGP profissionais sêniores e experientes;
destaque para obter patrocínio da alta administração. A forte aplicação das MPs aumenta a
probabilidade de sucesso na implantação de escritório de projetos, sendo essas as MPs: obter
patrocínio da alta administração; conduzir projetos piloto com a metodologia desenvolvida;
alocar no EGP profissionais sêniores e experientes; gerar o maior valor possível no menor
intervalo de tempo; integrar os sistemas de informação e os processos/procedimentos existentes
na empresa; reconhecer a implantação como uma mudança cultural; entender, atender e
compartilhar as necessidades e expectativas das diferentes partes interessadas; elaborar e
controlar o plano de implantação do EGP; manter a implantação o mais simples possível;
estabelecer objetivos incrementais, divididos em fases ao longo da implantação; fornecer apoio
especializado aos projetos e não somente recursos; não demandar serviços antes de prover; não
reinventar a roda – utilizar as lições aprendidas, conhecimento e procedimentos existentes; não
esquecer nenhuma das partes interessadas (stakeholders) chave.

2.3. ABORDAGENS DE MELHORIAS
O dinamismo do ambiente competitivo, das exigências dos consumidores, inclusive
das normas e regulamentações impõe às empresas pressões para melhoria constante da qualidade
dos produtos existentes. Assim, a capacidade para conseguir manter os produtos atualizados, em
face das exigências do ambiente econômico e tecnológico, tem-se tornado uma relavante fonte
de vantagem competitiva. O desempenho, nessa área, depende da capacidade das empresas para
gerir o processo de desenvolvimento e de aperfeiçoamento dos produtos e interagir com o
mercado e com as fontes de inovação tecnológica (TOLEDO, 1994).
A Melhoria da Qualidade é uma atividade que deve estar presente nas rotinas de toda
a empresa. Isto significa que todos os processos empresariais – produtivos ou administrativos –
podem e devem ser continuamente avaliados e melhorados (TOLEDO, 2008).
Para Slack et al. (2009), mesmo quando uma operação produtiva é projetada e suas
atividades planejadas e controladas, a tarefa do gerente de produção não está acabada. Todas as
operações, não importa quão bem gerenciadas, são capazes de melhoramentos. Assim, existem
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abordagens e técnicas que podem ser adotadas para aprimorar os processos de produção ou
administrativos e de negócios.
A melhoria da produção deve ser tratada de forma completa, requerendo
balanceamento e integração dos sistemas técnicos e sociais. Isso conduz à necessidade de
atuação em diferentes áreas e da consideração de aspectos como habilidades e motivação
(HARRISON, 2000); o que também pode ser confirmado nos trabalhos de Brannen et al. (1998)
e Harrison e Storey (1996).
É possível verificar, em muitas empresas ou organizações, atividades de melhoria
que, muitas vezes, são chamadas de “melhoria contínua”, como, por exemplo, nas empresas com
sistema da qualidade com base nos requisitos da ISO 9000. Entretanto, não se pode afirmar que
essas atividades são, realmente, de melhoria contínua. Uma possível explicação seria o fato de
ressaltar a aplicação de técnicas e ferramentas sem entendimento básico dos comportamentos
relacionados à cultura da empresa, que afetam o desempenho da atividade (RODRIGUES,
1998).
Slack et al. (2009) trazem uma abordagem mais genérica, importante para
contextualizar a melhoria contínua da produção em termos pragmáticos, que estabelecem passos
a serem seguidos para se chegar à melhoria. Pode-se observar, nas organizações, que: o
desempenho é medido e acompanhado (com diferentes níveis de estruturação); chega-se, então,
aos pontos que merecem especial atenção e precisam ser melhorados. Assim, se escolhe por
melhoria contínua ou revolucionária (ou inovação), ou uma combinação das duas (nesse ponto
já não há grande clareza por parte das organizações). Melhoria contínua e inovação constituem
dois conceitos que, apesar de opostos, caminham juntos, pois são formas diferentes de tratar a
melhoria de um padrão, não deixando de ser melhorias. Há, portanto, a necessidade de serem
analisadas conjuntamente.
Segundo Carneiro (1995), inovação científica e tecnológica é a transformação de
uma ideia em um produto vendável novo ou melhorado ou em um processo operacional na
indústria ou no comércio, ou em um novo método de serviço social. A empresa é o agente de
introdução da inovação, lançando novos produtos no mercado e utilizando-se de novos processos
de produção ou organização (STAUB, 2001). A inovação tecnológica é a introdução no
mercado, com êxito, de novos produtos ou tecnologias no processo de produção ou nas próprias
organizações (REIS, 2004).
Dentre algumas classificações das inovações tecnológicas, as mais utilizadas na
literatura são as inovações em produtos e processos e as inovações incrementais e radicais, ou
disruptive innovation (CHRISTENSEN, 2002). Especificamente dentro de um processo de
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inovação, essas inovações incrementais estão inseridas em um contexto peculiar de
investimentos, tempo e necessidades, em que gradualmente a empresa promove melhorias e
aperfeiçoamentos em seus produtos, equipamentos e métodos de fabricação (LARANJA;
SIMÕES; FONTES, 1997).
A inovação é um processo contínuo. As empresas realizam constantemente
mudanças em produto e processo e buscam novos conhecimentos, e vale lembrar que é mais
difícil medir um processo dinâmico do que uma atividade estática (OCDE, 2004).
O Manual de Oslo (2004) define quatro tipos de inovações que encerram um amplo
conjunto de mudanças nas atividades das empresas:


Inovações de produto envolvem mudanças significativas nas potencialidades
de produtos e serviços. Incluem-se bens e serviços totalmente novos e
aperfeiçoamentos importantes para produtos existentes.



Inovações de processo representam mudanças significativas nos métodos de
produção e de distribuição.



As inovações organizacionais referem-se à implementação de novos métodos
organizacionais, tais como mudanças em práticas de negócios, na organização
do local de trabalho ou nas relações externas da empresa.



As inovações de marketing envolvem a implementação de novos métodos de
marketing, incluindo mudanças no design do produto e na embalagem, na
promoção do produto e sua colocação, e em métodos de estabelecimento de
preços de bens e de serviços.

A inovação é considerada uma fonte de vantagem competitiva (COUTINHO;
FERRAZ, 1995; PORTER,1992). Consiste em uma melhoria incremental ou radical feita pelas
organizações em seus produtos, tecnologias ou processos, e é produto da interação dos
conhecimentos de vários agentes internos e externos à organização (FREEMAN, 1988;
LUDVALL, 1992).
Para Slack et al. (2009), a abordagem ou estratégia que será utilizada no processo
deverá ser baseada na prioridade de melhoramento. Essa prioridade é influenciada pelas
necessidades e preferência dos consumidores, ou ainda, pelo desempenho e atividades dos
concorrentes. Tomando por base as necessidades dos consumidores, o propósito fundamental
das operações será criar bens e serviços, visando atingir as necessidades dos consumidores
(redução de custos, flexibilidade de produtos ou serviços). Já quando se considera o papel dos
concorrentes, deve-se concentrar nos pontos de comparação com a concorrência, o nível de
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desempenho que deve ser alcançado em relação ao nível de desempenho do concorrente.
Definida a prioridade, duas estratégias são colocadas: melhoramento contínuo e melhoramento
revolucionário.
O quadro 2.6 apresenta um comparativo com as características do melhoramento
revolucionário e do contínuo.
Melhoramento revolucionário
Efeito

Curto prazo, mas dramático

Passo
Armação de tempo
Mudança
Envolvimento

Melhoramento contínuo
Longo prazo de longa duração, mas não
dramático
Passos pequenos
Contínuo e incremental
Gradual e constante
Todos
Coletivismo, esforços de grupo e
abordagem de sistemas

Passos grandes
Intermitente e não incremental
Abrupta e volátil
Seleciona alguns “campeões”
Individualismo, ideias e esforços
Abordagem
individuais
Inovação tecnológica, novas intenções,
Estímulos
Know-how tradicional e estado da arte
novas teorias
Concentrados, “todos os ovos em uma
Riscos
Dispersos, muitos projetos simultaneamente
cesta”
Requer grande investimento, mas
Requer pequeno investimento, mas grande
Requisitos práticos
pequeno esforço para mantê-lo
esforço para mantê-lo
Orientação de esforços
Tecnologia
Pessoas
Critérios de avaliação
Resultados por lucro
Processo e esforços por melhores resultados
Quadro 2.6 – Algumas características de melhoramento contínuo e revolucionário (SLACK et al., 2009, p.600)

2.3.1. Melhoramento Contínuo
Segundo Bessant et al. (1994), a melhoria contínua pode ser definida como um
processo de inovação incremental, focada e contínua, envolvendo toda a organização. Seus
pequenos passos, alta frequência e pequenos ciclos de mudanças vistos separadamente têm
pequenos impactos, mas, somados, podem trazer uma contribuição significativa para o
desempenho da empresa. Para Slack et al. (2009), o melhoramento contínuo adota uma
abordagem de melhoramento de desempenho que presume mais e menores passos de
melhoramento incremental. O melhoramento contínuo vê os pequenos melhoramentos como
tendo uma vantagem significativa sobre os grandes – eles podem ser seguidos de uma forma
relativamente indolor por outros menores.
A equipe deve promover melhorias incrementais contínuas nos processos de
produção através da inspeção e da adaptação. A melhoria incremental contínua aparece no
princípio Ágil “em intervalos de tempo regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais
eficaz, para então aprimorar e ajustar seu comportamento de acordo” (FOWLER; HIGHSMITH,
2001).
Juran (1990) denomina de “combate a incêndios” algumas atividades que visam ao
restabelecimento do desempenho em nível crônico anterior, caracterizando, apenas, um caráter
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de controle de processo em um nível reativo. Contudo, as atividades de melhoramento não se
restringem ao controle do processo; muito pelo contrário, segundo o autor, são ações que visam
à criação organizada de mudanças benéficas; à obtenção de níveis inéditos de desempenho, mais
perto da perfeição como jamais havia acontecido, sendo um sinônimo de inovação. Curado
(2006), Teare e Monk (2002) e Garvin (1993) destacam que, para vencer a cultura de “apagar
incêndios”, a organização deve desenvolver uma cultura interna que promova a aprendizagem
por meio de ações que visem à melhoria contínua dos processos. Para Jager et al. (2004), as
organizações devem trabalhar na área da implementação da melhoria contínua, desenvolvendo
cultura e estrutura interna que fomente sua prática, ao invés de apenas dar ênfase às ferramentas
e técnicas de solução de problemas. E, Alstrup (2000) e Chapman e Hyland (2000) também
enfatizam os aspectos que envolvem cultura, estrutura e forma de organização do trabalho como
elementos habilitadores da melhoria contínua. É possível observar que todos os autores dispõem
sobre as atividades de melhoramento contínuo como uma mudança da cultura organizacional,
visando à melhoria dos processos e produtos.
Está implícita, no conceito de foco nos processos, a ideia de que qualquer atividade
pode ser aprimorada se, sistematicamente, o aperfeiçoamento é planejado, se a prática corrente
é entendida, se as soluções são planejadas e implementadas, se os resultados e suas causas são
analisados e se são desencadeadas, ações corretivas no sentido de estabilizar ou otimizar o
processo (SHIBA et al., 1993).
Irani et al. (2004) destacam dois grupos de características essenciais para a prática
da melhoria contínua: o primeiro grupo refere-se às características individuais, ou seja,
habilidades e condutas intrínsecas a cada funcionário. O segundo grupo consiste nas
características organizacionais, isto é, estrutura e cultura interna à empresa que habilitam a
prática da melhoria contínua.
Para Shiba et al. (1993), a melhoria contínua pode ser vista sob três aspectos:
1.

Controle do processo ou disposição, que tem por objetivo a manutenção do
processo dentro de um padrão predeterminado de desempenho. O processo deve
ser monitorado e, caso esteja fora de controle, ações corretivas devem ser
desencadeadas para que o padrão de desempenho retorne ao estado original ou
esperado. Geralmente, o controle do processo é considerado um componente do
“daily-routine-work”.

2.

Melhoria reativa ou ação corretiva, que tem por objetivo a melhoria dos
processos que apresentam, sistematicamente, grande variabilidade. A ação de
melhoria é realizada no sentido de eliminar as causas da variabilidade.
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3.

Melhoria proativa ou ação preventiva, que tem por objetivo melhorias
inovadoras e drásticas nos processos, visando satisfazer os clientes e eliminar,
reduzir ou ultrapassar vantagens competitivas da concorrência. Está associado
ao conceito de “breakthrough”.

As três abordagens citadas são desenvolvidas considerando fatos e dados. No
melhoramento contínuo não importa se melhoramentos sucessivos são pequenos, o que, de fato,
importa é que todo mês (ou semana, ou trimestre, ou qualquer que seja o período adequado)
algum melhoramento tenha, de fato, acontecido (SLACK et al., 2009).
O melhoramento contínuo também é conhecido como kaizen. Kaizen é uma palavra
japonesa, cuja definição é dada por Masaaki Imai (1986):
“Kaizen significa melhoramento. Mais: significa melhoramento na vida pessoal, na
vida doméstica, na vida social, e na vida de trabalho. Quando aplicada para o local de trabalho,
kaizen significa melhoramentos contínuos envolvendo todo mundo – administradores e
trabalhadores igualmente”.
Esse melhoramento (Fig. 2.9) deve se dar constantemente, ainda que se caminhe em
passos curtos. Nesse aspecto, a filosofia japonesa traz uma visão diferenciada em relação ao
conceito ocidental. Shingo (1985) afirma que existem dois ângulos em relação aos progressos:
um deles é a melhoria progressiva, e o outro está relacionado a grandes saltos ou etapas. As
empresas japonesas apoiam-se na melhoria gradual, e as empresas ocidentais são a favor dos
grandes saltos, mediante as invenções.

Fig. 2.9 – Melhoria contínua (ZUMBACH; MORETTI, 2012).

A melhoria contínua pode ser operacionalizada nas empresas por meio do kaizen
(WOMACK, 1992).
Kaizen busca o melhoramento contínuo em todos os aspectos, refletindo na
produtividade, na qualidade sem gasto ou com mínimo investimento. Watson (1992) contribui
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ressaltando que o estudo da metodologia Kaizen é importante, uma vez que toda organização
tem a oportunidade de melhorar a qualidade dos seus produtos e serviços, garantindo a satisfação
de seus clientes, colaboradores, sócios e fornecedores. Sob essa óptica, o empregado pensa em
desenvolver seu trabalho melhorando-o sempre, continuamente, reduzindo custos para a
empresa e alimentando a ideia de mudanças positivas e continuadas. O trabalho coletivo
prevalece sobre o individual. O ser humano é visto como o bem mais valioso das organizações,
e deve ser estimulado a direcionar seu trabalho para as metas compartilhadas da empresa,
atendendo às suas necessidades humanas e se realizando por meio do trabalho.
Segundo Syverson (2001), Kaizen é um processo de aprendizagem bem como uma
disciplina. O conceito Kaizen atribui valor à criatividade individual assim como à criatividade
coletiva. A estratégia de negócio de Kaizen incorpora todos os colaboradores de uma empresa,
trabalhando em conjunto para alcançar a melhoria contínua a todos os níveis. De acordo com
Armbruster (2005), Kaizen tem sido principalmente considerado como uma técnica de produção.
O esforço, para alcançar melhoria contínua, deve ser o alvo de todos os colaboradores de uma
organização, desde os gestores de topo até aos operacionais (ARMBRUSTER, 2005). Para
Chapman (2006), os processos Kaizen são caracterizados como sendo pequenas atividades que
são utilizadas para a resolução de um problema específico ou para alcançar um objetivo
específico dentro de um curto período de tempo.
De acordo com a perspectiva de Imai (1986), Kaizen é um conceito guarda-chuva
que cobre a maior parte das práticas japonesas que alcançaram nas décadas de 1980, enorme
fama em nível mundial. O Kaizen é composto por alguns conceitos e técnicas: orientado para o
consumidor, Total Quality Control (TQC), Círculos de Controle de Qualidade (CQ), sistema de
sugestões, automação, disciplina no local de trabalho, MPT (Manutenção Produtiva Total),
Kanban, melhoramento da qualidade (zero defeitos), Just-in-Time, atividades em grupos
pequenos, relações cooperativas entre administração e mão de obra, melhoramento da
produtividade e desenvolvimento de novos produtos e processos.
A visão macro da filosofia kaizen aborda questões estratégicas para a manufatura
como qualidade, custo e entrega. Essa abordagem leva-se em conta como melhorar a qualidade,
como controlar o custo e como garantir a entrega dos pedidos. A filosofia kaizen está focada na
estratégica em função do tempo das operações. Sendo assim, uma redução no tempo resulta em
prazo de entrega reduzido, melhoria na reação da manufatura, melhoria no desempenho da
entrega e mínima obsolescência do estoque (SHARMA; MOODY, 2001).
Liker (2005) aponta que o kaizen pode ser operacionalizado por meio do ciclo
Planejar, Fazer, Verificar, Agir (PDCA) proposto por Deming, e, que esse método incentivou
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diversas indústrias japonesas a adotar uma abordagem sistemática de melhoria contínua,
realizada por meio dos kaizens. Além disso, destaca que os esforços de kaizen devem ser
realizados por meio de pequenos grupos de indivíduos que trabalham em equipes, com o intuito
de discutir problemas específicos, coletar e analisar dados, tomar decisões de forma conjunta,
além de documentar e melhorar processos.
Complementando essa percepção, para que um evento kaizen obtenha êxito e
mantenha-se com credibilidade em uma empresa, é necessária a formação de um time
multifuncional, que possua o suporte da alta administração, tendo a rápida implementação de
uma melhoria, em uma área particular e em um curto período de tempo seu objetivo principal
(SÁNCHES; PEREZ, 2001; ARAUJO; RENTES, 2005).
2.3.2. Melhoramento Revolucionário
O melhoramento revolucionário (melhoramento baseado em “inovação”) presume
que o principal veículo para melhoramento é uma mudança significativa e dramática na forma
como a operação trabalha. O impacto desses melhoramentos é relativamente repentino, abrupto
e representa um degrau de mudança na prática. É raramente barato, usualmente demandando
grandes investimentos de capital, com frequência interrompendo ou perturbando os trabalhos
em curso na operação, e, frequentemente, envolvendo mudanças nos produtos/serviços ou na
tecnologia do processo. Esses grandes melhoramentos são, na prática, difíceis de fazer
rapidamente e impossíveis de realizar instantaneamente (SLACK et al., 2009).
Para Gonzales (2006), o melhoramento revolucionário, ou reengenharia, trata de
uma melhoria que provoca uma mudança radical e dramática no processo produtivo, gerando
impactos relativamente rápidos demandando investimento considerável.
Um conceito relacionado é o de inovação radical ou disruptiva. Dessa forma, podese definir essa inovação como aquela que causa um impacto significativo em um mercado e na
atividade econômica das empresas nesse mercado. Esse conceito é centrado no impacto das
inovações, em oposição a sua novidade. O impacto pode, por exemplo, mudar a estrutura do
mercado, criar novos mercados ou tornar produtos existentes obsoletos (CHRISTENSEN,
1997).
As inovações radicais induzem a grandes transformações nas regras competitivas,
no processo produtivo, nos produtos e serviços ofertados, e nas preferências do consumidor. O
surgimento de uma inovação radical pode provocar uma mudança na liderança de um setor,
destruindo competências e fazendo surgir novos competidores. A inovação radical transforma
as regras do jogo, altera o relacionamento com fornecedores, distribuidores e clientes, reestrutura
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a economia de determinados mercados, aposenta produtos vigentes e, eventualmente, cria
categorias inteiramente novas de produtos, provendo base para o crescimento. Assim, inovações
radicais acabam criando mudanças significativas em produtos, processos e serviços que mudam
os mercados e indústrias existentes ou criam outros absolutamente novos (SCHERER;
BIGNETTI; CARLOMAGNO, 2008).
Melhoramentos grandes e radicais podem ser implementados se e quando eles
parecerem significar passos de melhoramentos significativos e necessários para a
competitividade. Porém, entre esses eventos de inovações radicais, os processos podem
continuar passando por melhorias contínuas, discretas e de menor magnitude, sendo essa uma
forma de combinar as duas abordagens, em momentos diferentes e adequados. É comum a
empresa tratar um melhoramento radical como um projeto específico. Alguns exemplos de
melhoria radical são: reengenharia, introdução de uma nova linha de fabricação; reestruturação
organizacional; substituição do sistema de informação; inovação tecnológica significativa na
produção; entre outros (TOLEDO, 2008).
Segundo Robbins et al. (1998), reengenharia é um redesenho radical de todos ou de
parte dos processos de trabalho de uma empresa para melhorar a produtividade e performance
financeira. De acordo com Maximianon (2000), de todos os novos conceitos de administração,
a reengenharia é um dos mais populares. A ideia básica da reengenharia é o redesenho dos
processos. Fazer a reengenharia é reinventar a empresa, desafiando suas doutrinas, práticas e
atividades existentes, para, em seguida, redesenhar seus recursos de maneira inovadora, em
processos que integram as funções departamentais. Essa reinvenção tem como objetivo otimizar
a posição competitiva da organização, seu valor para os acionistas e sua contribuição para a
sociedade. Para Slack et al. (2009), “típico da forma radical ‘revolucionária’ de atacar
melhoramentos é a abordagem da reengenharia do processo de negócios (BPR – business
process re-engineering). O BPR é uma mistura de ideias que foram correntes no gerenciamento
de produção por algum tempo. Os conceitos just in time, os fluxogramas de processos, o exame
crítico no estudo de método, o gerenciamento de rede de operações e as operações focalizadas
no consumidor, todos contribuem para o conceito BPR. Foi o desenvolvimento do potencial das
tecnologias de informação, possibilitando o reprojeto fundamental de processos, todavia, que
atuou como catalisador na junção dessas ideias”.
A reengenharia de processos significa repensar, fundamentalmente, e reestruturar
radicalmente os processos empresariais para alcançar melhorias drásticas em indicadores críticos
e contemporâneos de desempenho (HAMMER; CHAMPY, 1993). Hammer e Champy (1994)
tratam, ainda, a Reengenharia como mudar a forma com que o trabalho é feito, começar
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novamente da estaca zero, rejeitar os critérios convencionais e suposições recebidas do passado,
inventar novas abordagens para a estrutura do processo que tolerem pequena ou nenhuma
semelhança com abordagens de situações anteriores.
Para Davenport (1994), a reengenharia combina uma estrutura para realização de
trabalho com uma preocupação com resultados visíveis e drásticos. Envolve um distanciamento
do processo para que se indague qual o seu objetivo geral e, em seguida, uma maneira criativa e
radical para realizar melhorias de grande vulto na maneira pela qual esse objetivo é alcançado.
Segundo Valeriano (1998), “reengenharia” é uma das vigorosas propostas que tem
procurado questionar as tradicionais organizações, os métodos gerenciais e os processos
internos. As organizações industriais (e, por assimilação, a quase totalidade das outras
organizações) foram estruturadas de forma que o trabalho devesse ser decomposto em suas
tarefas mais simples, agrupando-as em “departamentos” ditos funcionais. Atualmente, devido a
inúmeros fatores, esse modelo organizacional tem sido questionado por causa da dificuldade e
mesmo impossibilidade de atender às exigências correntes e à mutabilidade e imprevisibilidade
do ambiente que cerca as organizações. Esses efeitos são decorrentes de três forças que, agindo
combinada e separadamente, impelem as atuais empresas para um território desconhecido para
a maioria dos seus executivos e gerentes. São elas:


As clementes, que, atualmente assumiriam o controle, devido à legislação mais
elaborada e que os defende, ao maior volume de informações que têm sobre o
mercado, a maior disponibilidade de produtos e diversidade de preços etc.



A concorrência, cada vez mais acirrada, como consequência da globalização
da economia, de grande interação de empresas (sinergismo), do aparecimento
de outras formas de concorrência (atendimento pós-venda, brindes como a
“milhagem”, por exempla) etc.



A mudança, cada vez mais constante, decorrente da grande pluralidade e
produtos, rapidez da evolução tecnologia, ciclo de vida de produtos cada vez
mais curtos etc.

Para Valeriano (1998), as organizações baseadas no princípio da divisão de trabalho
em tarefas simples, segundo o enfoque da reengenharia, cumpriam seu papel em um mundo
menos evolutivo, mais livre de imprevistos e que dispunha de outros valores. A reengenharia
objetiva organizar as empresas em torno da ideia da reunificação de tarefa em processos
empresariais coerentes. Todos os demais aspectos administrativos subordinam-se a esses
princípios, subvertendo aqueles estranhamente existentes nas organizações de até então.
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No processo de implantação da reengenharia, é possível identificar etapas que
partem da visão estratégica e da definição da equipe pelo líder, que coordenará todos os esforços
do processo. As principais etapas são:


Identificação dos processos através de nomes que exprimam os seus estados
inicial e final, que, em seguida, permitirá a elaboração de um mapa do negócio
onde estão articulados todos os processos identificados. Ela também
possibilitará a elaboração dos mapas de subprocessos separados, com o nível
de detalhe que for necessário.



Priorização dos processos em função de sua disfunção, sua importância para
os resultados e exequibilidade. Cada um desses critérios envolvendo vários
aspectos que não devem ser desprezados.



Compreensão dos processos atuais: o que eles fazem, seu desempenho e que
questões críticas governam seu desempenho. Essa compreensão deve ser
iniciada na ponta representada pelo cliente, seja ele interno ou externo, com o
objetivo de colher ideias, desprendidas até da aplicação técnica de
benchmarking.



Redefinição dos processos. Para isso não há receitas prontas, apenas alguns
princípios sugeridos pelos autores, o que não impede que a própria equipe de
reengenharia possa traçar os seus.



Planejamento de todo o processo de transição, da implementação e de todas
as ações de apoio necessárias, incluindo campanhas maciças de comunicação,
que proporcionem mensagens claras a respeito do processo.

A argumentação de Hammer e Champy (1993), vê o início da reengenharia como
resultado da visão estratégica proporcionada pelo planejamento estratégico. Uma vez delineada
a visão estratégica do negócio que se deseja alcançar, o que vai apontar ou não para a
reengenharia é principalmente a defasagem detectada no desempenho da empresa, em relação
às suas concorrentes. Quanto mais defasada estiver, mais enfática será a indicação para que se
arrisque no processo de reengenharia, como única para conseguir se manter no negócio.
Com a implantação do processo de reengenharia, algumas mudanças dentro da
organização são necessárias. Os tipos de mudanças, resultantes da reengenharia de processos na
empresa, podem ser assim resumidos:


As unidades de trabalho mudam de departamentos funcionais para equipes de
processos, favorecendo o trabalho de equipe.
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Os serviços mudam de tarefas simples para trabalhos multidimensionais, em
que cada membro da equipe terá, pelo menos, familiaridade básica com todas
as etapas do processo.



Os papéis das pessoas mudam de controlados para autorizados, adquirindo
maior autonomia para a tomada de decisões.



A preparação para os serviços muda de enfoque, do treinamento para a
educação, aumentando sua visão e compreensão e ensinando o porquê para
pessoas que deverão decidir e empreender.



O enfoque das medidas de desempenho e da remuneração se altera para os
resultados, levando à remuneração flexível através da participação nos
resultados alcançados.



Os critérios de promoção mudam do desempenho para a habilidade. Sua
distinção é claramente traçada, sendo a promoção função da habilidade. Tratase de uma mudança e não de um prêmio por desempenho.



Os valores mudam de protestos para produtivos. As pessoas trabalham pelos
seus clientes, desaparecendo as discussões internas.



Os gerentes mudam de supervisores para instrutores, capacitadores,
facilitadores do trabalho de equipe.



As estruturas organizacionais mudam de hierárquicas para niveladas. As
pessoas se comunicam com quem for preciso.



Os executivos mudam de controladores do resultado para líderes.

Genericamente, espera-se que um processo de reengenharia se inicie na redefinição
dos processos, estenda-se para a reorganização dos cargos e estruturas, para os sistemas de gestão
e avaliação e, finalmente, provoque a internalização de novos valores e crenças na cultura
organizacional.
Para Hammer e Champy (1993), os processos que sofreram reengenharia
apresentam as seguintes características:


Vários serviços são combinados em um



Os trabalhadores tomam decisões



As etapas do processo são efetivadas em uma ordem natural



Os processos têm múltiplas versões



O trabalho é realizado onde faz mais sentido



Verificações e controles são reduzidos
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A reconciliação é minimizada



Um gerente proporciona um único ponto de contato com o cliente



Operações centralizadas/descentralizadas híbridas prevalecem

A reengenharia operacionaliza a meta de transformar o negócio em uma empresa
empreendedora. Ela começa na visão do cliente, aproxima as pessoas do resultado e considera o
cliente. A reengenharia é, acima de tudo, uma ferramenta para a reorganização dos processos.
Todavia, a estrutura de processos, depois da reengenharia, pode estar adequado hoje, e obsoleta
amanhã, caso não se realize o constante questionamento de estado de coisas, caso a inovação
não se torne um estado de espírito da nova cultura da empresa. Por isso, pode-se colocar a cultura
empreendedora como objetivo maior da reengenharia. O que se depreende da argumentação é
que a cultura empreendedora seria o estágio final de um processo de reengenharia bem-sucedido,
principalmente para as empresas de grande porte.
2.3.3. Abordagens Seis Sigma
Outra abordagem de melhoria é conhecida como o programa Seis Sigma. Em 1997,
quando o presidente da GE, John Welch, anunciou o maior faturamento nos 105 anos de história
da empresa e um lucro fenomenal, houve uma grande surpresa. Não pelos números, mas por
creditar parte dos resultados ao programa de qualidade adotado dois anos antes, denominado de
Seis Sigma (CAMPOS, 1999)
Segundo Mitchell (1992), quando foi difundido pela Motorola, no final da década
de 80, o Seis Sigma tinha como propósito ser uma iniciativa voltada para o controle da qualidade
total, com ênfase na satisfação dos clientes e na eliminação de erros e falhas nos processos
produtivos. Desde então, o Seis Sigma evoluiu, conceitualmente, e garantiu mais abrangência,
principalmente, no que tange às ações gerenciais e estratégicas necessárias para sua
implementação. O enfoque em dados e fatos e os benefícios reportados sobre aumento da
eficiência dos processos de produção; redução dos custos associados com inspeção, retrabalho,
insatisfação dos clientes e desperdício; foco em processos; melhoria contínua; foco no cliente;
mudança de cultura; redução drástica da variação; e comprometimento tornaram o tema atraente
e suscitaram a curiosidade e questionamentos sobre sua contribuição efetiva (SULLIVAN, 1984;
KLEFSJÖ et al., 2001; GOH; XIE, 2004; CORONADO; ANTONY, 2002; SCHROEDER et
al., 2002).
Harry e Schroeder (2000) sinalizam que, desde o início da década de 1980, o Seis
Sigma vem sendo apontado como uma metodologia eficaz no combate à variação de processos.
A aplicabilidade da metodologia é extensa e bons resultados estão sendo obtidos por diversas

65

empresas, não só nos setores produtivos, como também nos administrativos (serviços). Para
Linderman (2003), Seis Sigma trata de um método organizado e sistemático para melhoria dos
processos e do desenvolvimento de produtos e serviços, baseado em técnicas estatísticas e
científicas, com o objetivo de reduzir defeitos definidos pelos clientes. Bertels e Patterson (2003)
apontam a qualidade na seleção de projetos como principal fator diferencial entre os programas
Seis Sigma bem-sucedidos e os demais.
Segundo Carvalho (2002), uma das principais questões nos programas Seis Sigma é
a definição e escolha dos projetos que receberão aporte de recursos da organização. É de extrema
importância que o processo de seleção assegure a alocação ideal de recursos em projetos
prioritários, que tenham seus objetivos alinhados à estratégia do negócio com impacto não só na
melhoria da eficiência, mas, sobretudo, na eficácia da empresa, favorecendo, assim, a garantia
da obtenção de vantagem competitiva. Antony e Banuelas (2002) alertam que um processo pobre
de seleção e definição de projetos Seis Sigma favorece o atraso da obtenção dos resultados
positivos proporcionados pela metodologia, o que acarreta, inevitavelmente, um forte sentimento
de frustração em toda organização. Ainda acrescentam, Bertels e Patterson (2003) que, durante
os primeiros anos de desenvolvimento da metodologia, o número de projetos propostos,
geralmente, excede a quantidade de Green Belts e Black Belts disponíveis para gerenciá-los. No
entanto, nos anos seguintes, a quantidade de projetos de melhoria com forte impacto positivo ao
negócio tende a diminuir, a menos que exista uma boa estratégia estabelecida, voltada à seleção
de projetos.
Seis Sigma é um programa de melhoria da qualidade que tem por objetivo reduzir a
variabilidade dos processos por meio da aplicação de métodos estatísticos e ferramentas da
gestão da qualidade (GRYNA, 2001; CORONADO; ANTONY, 2002; PANDE et al., 2002).
Para Schoroeder et al. (2007), os métodos e técnicas não são inéditos e já vinham sendo
utilizados em outras abordagens de gestão da qualidade.
Seis Sigma é uma abordagem que impulsiona a melhoria do desempenho do negócio
e a valorização da satisfação dos clientes, por meio do enfoque estratégico de gerenciamento; da
aplicação do pensamento estatístico em todos os níveis de atividades; do uso de indicadores de
desempenho; da utilização de uma metodologia sistematizada que integre técnicas variadas para
se avaliar e otimizar processos; e da aprendizagem decorrente da capacitação e
comprometimento das pessoas (SANTOS, 2006)
As características que distinguem Seis Sigma de outros programas de melhoria são:
estrutura de treinamento; definição ampla de valor para os clientes que inclui não somente
qualidade, mas também serviço e entrega; e ligação clara entre os processos a serem melhorados
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e os ganhos financeiros (SCHROEDER et al., 2007; ARNHEITER e MALEYEFF, 2005;
HARRY e SCHROEDER, 2000; ECKES, 2001).
As atividades de melhoria são conduzidas por projetos, denominados projetos seis
sigma. Snee (2001, p. 66) define um projeto seis sigma como “um problema agendado para
solução que tem um conjunto de indicadores que podem ser usados para selecionar os objetivos
e metas do projeto e monitorar o progresso”.
Os projetos são conduzidos por pessoas denominadas de Belts, que recebem
treinamento intensivo em métodos estatísticos e ferramentas de gestão da qualidade.
Dependendo do perfil, nível de treinamento e habilidades, os belts podem ser Champions,
Master Black Belts, Black Belts e Green Belts.
De acordo com Goldman (2005), os Belts são:


Champion: usualmente é um dos executivos ou gerentes que apoia o programa
Seis Sigma. Ele também tem a habilidade de identificar os projetos adequados,
selecionar e guiar as pessoas



Master Black Belt: é um especialista nas técnicas e métodos estatísticos e de
gestão da qualidade, e também na implementação de projetos. Ele também
treina pessoas e ajuda a remover barreiras que afetam o desenvolvimento dos
projetos



Black Belt: é um indivíduo treinado nas técnicas e métodos estatísticos e de
gestão da qualidade. Ele lidera as equipes no desenvolvimento dos projetos e
tem dedicação integral ao programa



Green Belt: é um funcionário treinado em técnicas e métodos estatísticos e de
gestão da qualidade com dedicação parcial que fornece suporte na
implementação e aplicação dos métodos e técnicas nos projetos

Uma atividade crítica é a seleção de projetos seis sigma. Devido à escassez de
recursos financeiros e humanos, é primordial selecionar bem os projetos. Três classes de critérios
podem ajudar na seleção e priorização. A primeira classe é relacionada aos resultados ou
benefícios para a organização. Os critérios são impacto na satisfação dos clientes, realização da
estratégia do negócio, desenvolvimento de competências fundamentais e resultados financeiros.
A segunda classe é relacionada à viabilidade do projeto. Os critérios são complexidade, custo,
conhecimento requerido, suporte e probabilidade de sucesso. Finalmente, a última classe
relaciona-se ao impacto organizacional. Os critérios são a aprendizagem organizacional e quebra
de barreiras entre os departamentos (PANDE et al., 2002).
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2.3.3.1.

Critérios para Seleção de Projetos Seis Sigma
Carvalho (2002) apresenta que, para se assegurar que os recursos estão sendo bem

alocados, nos programas Seis Sigma, deve-se procurar o que é crítico para a qualidade. Esses
parâmetros devem ter forte impacto no objetivo que se pretende atingir. Nem sempre é possível
conduzir vários projetos Seis Sigma simultaneamente, uma vez que, em geral, existem limitações
de recursos. Desse modo, deve-se estabelecer alguns critérios para a seleção de projetos.
Os critérios à seleção de projetos Seis Sigma encontram-se a seguir:
(a) Seleção de projetos quanto aos resultados potenciais:


Foco no cliente

A razão principal de qualquer projeto Seis Sigma a ser executado, segundo Goh e
Xie (2004), deve ser a satisfação do cliente.
Antony e Banuelas (2002) apontam a importância do envolvimento das necessidades
dos clientes no processo de seleção de projetos Seis Sigma, minimizando a possibilidade de
obtenção de resultados frustrantes.
O envolvimento dos clientes e de outras partes interessadas durante a fase de
iniciação dos projetos aumenta a probabilidade de propriedade compartilhada, aceitação da
entrega e satisfação do cliente e das outras partes interessadas (PMBOK, 2012).
Segundo Bertels e Patterson (2003), uma das mais importantes etapas do processo
de seleção de projetos Seis Sigma é a coleta de informações dos clientes. Essa abordagem força
a equipe envolvida no trabalho a responder, continuamente, às seguintes questões:
 Qual é a visão do cliente quanto ao principal problema a ser resolvido, e que,
portanto, proporcionaria o maior impacto positivo aos resultados esperados
por ele?
 Que processo deve ser melhorado para que se possa atuar exatamente nesse
problema apontado pelo cliente?
A seleção de projetos Seis Sigma, segundo Carvalho (2002), deve ter forte
orientação para o cliente, demonstrando preocupação em compreender suas necessidades e
expectativas, bem como identificando as características críticas para a qualidade.


Ligação com a estratégia do negócio

Toda organização deve possuir, definida de forma clara, sua estratégia gerencial, que
se traduz basicamente, no “norte” a ser seguido por todos os membros da empresa, pertencentes
a qualquer nível hierárquico. Deseja-se que toda e qualquer ação a ser realizada por cada um dos
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membros da organização, de alguma forma, venha a convergir com a estratégia do negócio
(FERNANDES; TURRIONI, 2007)
Smith et al. (2002) colocam que, entre os critérios a serem observados à seleção de
projetos Seis Sigma, tem-se a ligação com a estratégia da organização. Deve-se sempre priorizar
projetos de acordo com os KPIs (key performance indicators) da empresa, garantindo o suporte
da liderança e contribuindo, estrategicamente, para o negócio.
É de extrema importância, de acordo com Carvalho (2002), que os projetos Seis
Sigma sejam encarados como atividades de melhoria da qualidade segundo uma visão mais
ampla de projetos que tenham impacto no negócio e estejam alinhados às estratégias
organizacionais das empresas.
Existem alguns pressupostos para a seleção de projetos Seis Sigma. Dentre eles,
destaca-se o alinhamento com a estratégia, isto é, os projetos devem ser identificados nos
objetivos e no direcionamento da empresa (HARRY; SCHROEDER, 2000).
Snee e Rodebaugh (2002) apresentam, de forma explícita, a necessidade de se
examinar cuidadosamente o portfólio de projetos Seis Sigma a serem iniciados, visando à
garantia de que sejam desenvolvidas as propostas de trabalho que estão em linha com as
necessidades estratégicas de melhoria da organização.
Um portfólio refere-se a um conjunto de projetos ou programas e outros trabalhos,
agrupados para facilitar o gerenciamento eficaz desse trabalho a fim de atingir os objetivos de
negócios estratégicos. O gerenciamento de portfólios inclui a identificação, priorização,
autorização, gerenciamento e controle de projetos, programas e outros trabalhos, concentrando
em garantir que os projetos e programas sejam analisados a fim de priorizar a alocação de
recursos, e que o gerenciamento do portfólio seja consistente e esteja alinhado às estratégias
organizacionais (PMI, 2012).


Retorno financeiro

Segundo Carvalho (2002), o sucesso dos programas Seis Sigma não pode ser
explicado, apenas, pela utilização exaustiva de ferramentas estatísticas, mas também pela
harmoniosa integração do gerenciamento por processo e por diretrizes, mantendo o foco nos
clientes, nos processos críticos e nos resultados da empresa. Entre outros aspectos, essa nova
abordagem tem feito com que, diferentemente de outros programas da qualidade, as empresas
que utilizam o Seis Sigma divulguem cifras milionárias de ganhos obtidos com seus projetos.
Harry e Schroeder (2000) apresentam de forma clara o potencial de ganhos
financeiros como um dos pressupostos para a seleção adequada de projetos Seis Sigma. Devese ter de forma explícita qual a expectativa mais provável de retorno monetário, a ser obtido com
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o desfrute dos resultados finais do projeto, antes do início do planejamento e alocação de
recursos para a realização do trabalho.
Para Young e Frank (2004), os projetos Seis Sigma devem ser cuidadosamente
selecionados, visando à maximização dos benefícios financeiros a serem obtidos pela
organização.
(b) Seleção de projetos quanto ao problema a ser resolvido:


Problemas estruturais de causas desconhecidas

Outro ponto relevante a ser observado, no processo de seleção de projetos Seis
Sigma, de acordo com Pande et al. (2001), é o conhecimento da origem do problema. Deve-se
evitar projetos nos quais a causa do problema já está definida ou a solução é predeterminada.
Isso é reforçado por Snee e Rodebaugh (2002), quando indicam, claramente, que projetos Seis
Sigma devem abordar problemas cuja solução seja desconhecida.


Proporcionalidade com os recursos disponíveis

Dentre alguns pressupostos para a seleção adequada de projetos Seis Sigma, segundo
Harry e Schroeder (2000), tem-se a importância de se avaliar todos os recursos necessários para
a condução do projeto e a sua quantidade.
Carvalho (2002) aponta as seguintes questões a serem respondidas à seleção de um
projeto Seis Sigma, quanto a este critério:
 O projeto tem apoio e recursos adequados proporcionados pelas partes
interessadas?
 Os recursos são suficientes para concluir com sucesso o projeto?
 Existem muitas áreas envolvidas no projeto?
 Os “donos” dos processos envolvidos participam do projeto?
Segundo Pande et al. (2001), dentre as orientações para a seleção de um projeto Seis
Sigma, consta o cuidado para se evitar projetos com escopo muito amplo, uma vez que os
recursos disponíveis podem não ser suficientes para o desenvolvimento do trabalho de forma
adequada. Bengt et al. (2001) reforçam a importância de se selecionar projetos Seis Sigma
corretos para as pessoas certas e com as ferramentas adequadas.


Potencial de término em curto período de tempo

Snee e Rodebaugh (2002) apontam a importância da obtenção dos resultados finais
do trabalho tão logo quanto possível. Existe, portanto, um grande interesse em projetos que
apresentem potencial de término em curto período de tempo, pois os benefícios aos processos
da organização serão desfrutados mais cedo. Ademais, os projetos longos apresentam um
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potencial à perda de recursos disponibilizados pela organização. A duração para
desenvolvimento e conclusão de um projeto Seis Sigma deve ser de três a seis meses.
Harry e Schroeder (2000) colocam que, dentre alguns pontos a serem observados
para a seleção adequada de projetos Seis Sigma apresentam o tempo necessário para conclusão
do trabalho. Deve-se evitar projetos com duração excessiva, isto é, que superem seis meses.
Fundin e Cronemyr (2003) apontam a importância de se selecionar projetos Seis Sigma que
possam ser finalizados em até seis meses e tenham alta probabilidade de sucesso.


Problemas mensuráveis.

Para se usufruir a metodologia Seis Sigma da forma mais completa possível, devese realizar, como primeira etapa, um bom investimento de tempo e energia para a definição das
variáveis mensuráveis de saída para a identificação das áreas a serem melhoradas (BERTELS;
PATTERSON, 2003). Na etapa de seleção de projetos Seis Sigma é válida a identificação das
características mais significativas da qualidade. É importante garantir a melhoria claramente
sentida pelo cliente e as variáveis de resposta, isto é, se o que está sendo melhorado, é facilmente
mensurável (FUNDIN; CRONEMYR, 2003).
Snee (2001) reforça a importância de se tratar problemas que possam ser medidos,
e isso é claramente observado em sua definição de metodologia Seis Sigma: um problema
identificado a ser solucionado, cujas métricas possam ser usadas para estabelecer suas metas e
monitorar seu progresso.
Lynch et al. (2003) apresentam, entre os pontos relevantes à escolha de um projeto
Seis Sigma, a necessidade em se ter dados para quantificar o problema a ser tratado no projeto.
Caso não exista tal informação, sugere-se que uma coleta de dados seja implementada
anteriormente à execução do trabalho.
2.3.3.2.

Gestão de Projetos na Abordagem Seis Sigma
Pande, Neuman e Cavanagh (2001) descrevem o processo de implementação da

metodologia Seis Sigma na gestão de projetos, visando conduzir mudanças significativas na
empresa.
Segundo Calia e Guerrini (2005), o Seis Sigma é uma abordagem abrangente que
prescreve: a) uma estrutura organizacional matricial para a condução de projetos; b) uma
abordagem de se modelar os processos de negócio para a definição de projetos de melhoria; c)
fases de estruturação de projetos; d) uma sequência estruturada de um conjunto de ferramentas
analíticas e organizacionais.
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O programa define um redesenho na estrutura organizacional da empresa. Essa
estrutura é centralizada em um departamento de especialistas na abordagem Seis Sigma (FaixasPreta) alocados em cargos temporais de dois a três anos. O departamento Seis Sigma opera como
um Escritório de Gestão de Projetos ou PMO (KENDALL; ROLLINS, 2003), que interage
intensamente com a diretoria da empresa para transformar suas estratégias em resultados, pela
gestão de projetos. Em alusão às artes marciais, os papéis exercidos, na estrutura organizacional
Seis Sigma, indicam o grau de presteza na condução da metodologia:
Faixa-Preta – O papel-chave é o do gerente do projeto, que é um funcionário
capacitado em todas as ferramentas da metodologia Seis Sigma e que comprovou ter um
desempenho de carreira diferenciado e alta habilidade de comunicação.
Patrocinador – Os gerentes de área exercem o papel de patrocinadores, ou seja, são
responsáveis por remover quaisquer barreiras que o time venha a ter no projeto.
Faixa-Verde – Os funcionários das áreas funcionais recebem um treinamento menos
intenso do que os Faixa-Preta, porém com conteúdo suficiente para liderar projetos Seis Sigma.
Proprietário de Processo – É o funcionário designado para garantir o cumprimento
dos novos procedimentos de trabalho definidos pelo projeto Seis Sigma. Trata-se do usuário
final (DVIR, 2005), o qual participa do desenvolvimento do projeto liderado pelo Faixa-Preta
ou pelo Faixa-Verde para garantir a obtenção dos resultados do projeto.
Os projetos Seis Sigma passam por cinco fases: Definição, Mensuração, Análise,
Melhoria e Controle. Essas fases são mais conhecidas pela sigla DMAIC (Define, Measure,
Analyse, Improve e Control). A cada fase, são utilizadas as seguintes ferramentas:
Fase de Definição – Nessa fase, a ferramenta utilizada é o Contrato de Projeto, no
qual as partes envolvidas definem os papéis de cada membro do time, as métricas do projeto,
escopo e prazo.
Fase de Mensuração – São utilizadas ferramentas estatísticas para se medir a variável
dependente (Y), que expressa o desempenho do processo de negócio, e para se quantificar a
confiabilidade dos dados.
Fase de Análise – Nessa fase, se descreve o processo de negócio, por meio do
Diagrama de Processo (fases do processo, variáveis de entrada e variáveis de saída). A partir do
Diagrama de Processo, obtêm-se todas as variáveis independentes (X), que contribuem para
causar mudança em Y.
Fase de Melhoria – O time utiliza ferramentas como Simulação ou Desenho de
Experimentos com técnicas estatísticas para definir os pontos ótimos de cada X selecionado, de
modo a otimizar o desempenho do Y para atingir os objetivos do projeto.
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Fase de Controle – Por fim, a fase de controle é concluída com ferramentas
estatísticas de monitoramento dos Ys e dos X melhorados. Também fazem parte dessa fase,
documentos para os novos procedimentos que garantem o controle dos Xs, conforme
especificado na fase de Melhoria (PANDE, NEUMAN e CAVANAGH, 2001).

2.4. PROJETOS DE MELHORIAS
Segundo Slack et al. (2009), a prioridade de melhoramento deve tomar por base duas
principais influências:


as necessidades e preferências de consumidores

O propósito fundamental das operações é criar bens e serviços de tal forma a atingir
as necessidades dos consumidores. As necessidades e preferência definem a importância dentro
da operação. O propósito fundamental das operações é criar bens e serviços para alcançar as
necessidades dos consumidores. As necessidades e preferência definem a importância dentro da
operação.


o desempenho e as atividades dos concorrentes.

Os concorrentes são pontos de comparação em relação aos quais a operação pode
julgar seu desempenho. O papel dos concorrentes é a determinação do nível de desempenho a
ser atingido.
Ainda segundo Slack et al. (2009), tanto a importância como o desempenho
precisam ser considerados em conjunto antes que qualquer julgamento possa ser feito quanto às
prioridades relativas para melhoramento. Somente porque algo é particularmente importante
para seus consumidores não significa que, necessariamente, uma operação deveria dar-lhe
imediata prioridade para melhoramento. Pode ser que a operação já seja consideravelmente
melhor do que seus concorrentes no servir os consumidores nesse aspecto.
Segundo Harrington e Harrington (1997), não há consenso sobre como uma
organização deve implantar um processo de melhoria contínua, porém alguns princípios são
citados por diversos autores:


motivar os indivíduos, documentar seus compromissos e medir o progresso
por meio do uso do custo da qualidade (Crosby).



valorizar o Conhecimento Profundo, fundamentado nos seus 14 princípios que
abrangem a natureza da variação, a teoria estatística da falha até a psicologia
da mudança (Deming).
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atentar aos seus 10 marcos de referência para o Sucesso da Qualidade que
englobam o conceito de cliente e de melhoria contínua (Feigenbaum).



usar o princípio de Pareto para definir os poucos problemas críticos e designar
equipes para resolver esses problemas e incutir a perspectiva de que um
esforço de melhoria é impulsionado por muitas melhorias pequenas, passo a
passo (Juran).



desenvolver a autonomia dos colaboradores para gerenciar a organização,
buscar a qualidade e melhorar o desempenho (Ishikawa).

Segundo Gobers et al (1999), os projetos de melhoria devem descrever o tema de
cada projeto, os objetivos práticos estabelecidos, utilização de ferramentas de qualidade, e prazo
de conclusão do projeto. As razões para iniciar um projeto de melhoria também devem ser
informadas. Ainda segundo Gobers et al (1999), pode-se utilizar três indicadores para avaliar a
qualidade do projeto de melhoria:


utilização de ciclo de qualidade no desenvolvimento de projetos de melhoria
– devendo ser considerada a definição metas para o projeto de melhoria, a
designação de um coordenador para o projeto de melhoria, metodologia para
coleta de dados, análise de processos reais, planos de mudança e de sua
introdução, e avaliação do projeto.


a pontuação de uma auditoria Oxford – a pontuação classifica a melhoria
dos projetos como completa, parcial, em planejamento, potencial, ou não
auditado, adotando critérios específicos que existem para cada nível. Esses
incluem critérios para o sucesso, coleta de dados e análise; fazer planos para
mudar com o resultado de discussões entre os participantes, na medida em
que os objetivos foram atingidos, e repetição do melhoramento das
atividades.



conclusão dos projetos de melhoria – à medida que os projetos de melhoria
vão sendo concluídos, onde foram atingidos os objetivos, deve-se comparar
os dados que haviam sido coletados com os objetivos concluídos.

As razões para iniciar um projeto de melhoria partem de um problema ou um gargalo
em práticas de gestão, implementação de diretrizes genéricas, e, provocados por resultados de
auditorias.
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Daniel (1961) coloca que o problema do grande volume de informações que gerentes
e executivos precisa manipular para controlar o bom funcionamento dos negócios, são
desestruturadas, inadequadas, incompletas ou irrelevantes para definição de objetivos,
elaboração de alternativas estratégicas e tomada de decisão.
Rockart (1979) evidenciou o termo Fator Crítico de Sucesso (FCS) para indicar
aqueles fatores que deveriam exigir maior atenção gerencial. Seu estudo apresentou que as
organizações possuem diferentes FCS’s e concluiu que eles são particulares para cada ramo e
empresa, principalmente devido aos seguintes aspectos:


Ambiental, como mudanças políticas, econômicas e populacionais.



Temporal, que são aspectos que afetam a organização por um período
determinado.



Estratégia competitiva se relaciona com a posição da organização com
relação aos seus concorrentes, o mercado que atua, o porte da empresa e a
sua localização geográfica.



Ramo de negócio, naturalmente cada ramo de negócio possui a sua
particularidade na qual são determinados os seus respectivos FCS’s.

Segundo Thompson Jr. e Strickland III (2004), deve-se resistir à tentação de incluir
fatores de pequena importância na lista dos fatores críticos de sucesso, os quais poderão anular
a concentração da atenção dos gerentes nos fatores verdadeiramente cruciais para o sucesso
competitivo de longo prazo.
Alves, Souza e Ferraz (2007), baseados em revisão de literatura, indicam 5 fatores
críticos (FCA) que influenciam o sucesso dos projetos de melhoria:


Liderança, que é o compromisso da gerência com a implantação de um
programa de melhoria. Esse compromisso é traduzido em comunicação,
planejamento, execução e controle da mudança.



Motivação, que se refere à manutenção do engajamento dos envolvidos e se
relaciona com o incentivo à participação e à responsabilidade dos mesmos.



Equipe e Treinamento, que engloba cinco aspectos: líder da equipe;
composição da equipe; existência de um facilitador; existência de um grupo
externo coordenando e apoiando as equipes para alcançar os resultados do
programa de melhoria.



Metas e constância de propósito, que enfoca a busca de resultados.
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Disponibilidade, que se refere à dedicação dos envolvidos para a realização
das atividades.

Identificar, corretamente, os FC(S)´s no negócio é um dos primeiros passos para um
bom planejamento. É essencial não só para a determinação das informações necessárias para o
correto gerenciamento, mas também para priorizar os critérios para avaliação dos resultados
(TANAKA; MUNIZ JR.; NETO, 2012).

2.5. TÉCNICAS E FERRAMENTAS DE APOIO A PROJETOS DE MELHORIAS E
GERENCIAMENTO DE PROJETOS
Para apoio aos projetos de melhoria, algumas técnicas e ferramentas podem ser
utilizadas. Slack et al. (2009) colocam que algumas técnicas são particularmente úteis para
melhorar operações genericamente. Outras técnicas podem ajudar o melhoramento das
operações particularmente, no caso têm-se, como exemplo, os fluxogramas.
Algumas técnicas e ferramentas de apoio a projetos de melhorias são apresentadas,
tais como: Ciclo PDCA, Brainstorm, Benchmarking, Análise Entrada-Saída, Fluxogramas,
Diagramas de Ishikawa, Diagrama de Pareto, Análise Porque-Porque, e, Plano de Ação são
técnicas que podem ser aplicadas em qualquer gerenciamento de atividades. Já o Termo de
Abertura de Projeto (TAP), Estrutura Analítica do Projeto (EAP), Gráfico de GANTT, e, Análise
de Valor Agregado são mais utilizadas para a Gestão de Projetos.
2.5.1. Ciclo PDCA
O ciclo PDCA (ou roda de Deming – assim chamado em homenagem ao famoso
“guru” de qualidade, W. E. Deming). O PDCA é a sequência de atividades que são percorridas
de maneira cíclica para melhorar as atividades (SLACK et al, 2009).
O ciclo começa com o estágio P (de planejar), que envolve o exame do atual método
ou da área problema. Isso envolve coletar e analisar dados visando formular um plano de ação
que, melhore o desempenho. Uma vez que o plano de melhoramento tenha sido concordado, o
próximo estágio é o estágio D (de do, fazer). Este é o estágio de implementação durante o qual
o plano é tentado na operação. Esse estágio pode em si envolver um miniciclo PDCA para
resolver os problemas de implementação. A seguir, vem o estágio C (de checar), em que a
solução nova implementada é avaliada, para ver se resultou no melhoramento de desempenho
esperado. Finalmente, pelo menos, para esse ciclo, vem o estágio A (de agir). Durante esse
estágio, a mudança é consolidada ou padronizada, se foi bem-sucedida. Alternativamente, se a
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mudança não foi bem-sucedida, as lições aprendidas da “tentativa” são formalizadas antes que
o ciclo comece novamente (SLACK et al., 2009).

Fig. 2.10 – Ciclo PDCA

O PDCA (Fig. 2.10) é um ciclo e, portanto, deve “rodar” continuamente. Para que
“rode” de maneira eficaz, todas as fases devem acontecer. A supressão de uma fase causa
prejuízos ao processo como um todo. Ao implementar o Ciclo PDCA, portanto, deve evitar:


Fazer sem planejar



Definir as metas e não definir os métodos para atingi-las



Definir metas e não preparar o pessoal para executá-las



Fazer e não checar



Planejar, fazer, checar e não agir corretivamente, quando necessário;



Parar após uma volta

Quando implementado corretamente, um verdadeiro processo de melhoria contínua
se instala nos estabelecimentos (Programa MLT – Formação de Multiplicadores para atuação no
local de trabalho, SEBRAE).
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2.5.2. Brainstorming
Brainstorming pode ser traduzido como tempestade de ideias. A técnica foi
desenvolvida com o objetivo de gerar ideias para romper com eventuais paradigmas e bloqueios
existentes. Um brainstorming é reflexo de uma atividade mental em que se busca identificar
junto a um grupo diversas opiniões sobre um determinado assunto (ou problema), conseguindose desencadear conceitos e ideias dos demais a partir de colocações feitas (HEGEDUS, 2003).
Uma fonte de geração de ideias pode partir de uma prévia sessão de geração de ideias
com os mesmos indivíduos / grupos ou podem ser de outros indivíduos / grupos, e a fase de
agregação das ideias pode ser feita individualmente ou em grupo (KOHN; PAULUS; CHOI,
2011).
Osborn (1957) alegou que um indivíduo em um grupo de brainstorming interativo
iria produzir ideias quase duas vezes mais do que o brainstorming sozinho. Sua afirmação levou
a um enorme número de estudos experimentais indicando forte evidência de que grupos de
brainstorming interativos tendem a gerar menos ideias do que grupos de brainstorming sozinho
(grupos compostos por igual número de indivíduos que trabalham sozinhos) (DIEHL e
STROEBE, 1987; MULLEN, JOHNSON e SALAS, 1991; STROEBE e DIEHL, 1995).
Brainstorming simultânea é quando todos os tópicos a ser discutidos ocorrem de
uma só vez no início da sessão; Brainstorming sequencial é quando cada tópico de discussão é
dada em um momento diferente (COSKUN; YILMAZ, 2009).
Segundo Hegedus (2003), os cuidados a serem tomados durante uma reunião de
brainstorming são:


Nunca criticar uma ideia, por mais absurda que possa parecer. A separação
deve ser feita em etapas posteriores da solução do problema.



Escrever as ideias sugeridas em local onde todos os participantes possam ler.



Escrever exatamente as palavras e termos colocados pelo participante. Não
cabe ao coordenador interpretar o que foi dito.



Ao final, fazer uma breve avaliação do que foi colocado, fazendo uma rápida
classificação e agrupamento de ideias, pedindo que cada um explique, se
necessário, o que ele colocou, para que todos possam apreender o sentido,
evitando-se mal entendidos futuros.



Elaborar a lista final e encaminhar aos participantes.
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Coloca também que, para o brainstorming funcionar melhor, alguns outros cuidados
devem ser tomados:


Ter um problema claramente definido.



Ter um número razoável de pessoas compondo o grupo, isto é, nem muito
pequeno, nem em demasia, algo em torno de 4 a 8 pessoas.



Incentivar que as pessoas trabalhem sobre as ideias apresentadas por outros,
assim como evitar críticas dos demais a alguma ideia apresentada.

2.5.3. Benchmarking
Uma abordagem que algumas companhias usam para comparar suas operações com
aquelas de outras companhias é chamado de benchmarking. Em 1989, a Xerox Corporation usou
o termo “benchmarking concorrente” competitivo para descrever um processo: “usado pela
função produção para revitalizar-se comparando suas características, conjuntos e componentes
de seus produtos com os dos concorrentes” (SLACK et al., 2009).
O benchmarking (avaliação comparativa) é o processo de comparação de uma
organização particular, planta ou processo com seus "pares", ou seja, uma tentativa de descobrir
se desempenho é bom ou ruim quando comparado com outros que efetivam idênticas atividades.
Pode-se, também, identificar as "melhores práticas" e usar isso como base de melhoria.
Obviamente, é difícil fazer a identificação dos "pares" e obter dados em detalhes suficientes para
servir de base uma comparação eficaz – especialmente quando as organizações podem ser seus
concorrentes! Uma saída é a utilização de uma empresa de consultoria com experiência e acesso
em um intervalo de organizações em seu setor particular (DANIELS, 1996).
Para Slack et al. (2009), há muitos tipos diferentes de benchmarking, conforme
descrito a seguir:


Benchmarking interno é uma comparação que ocorre dentro da própria
organização.



Benchmarking externo é uma comparação entre diferentes organizações.



Benchmarking não competitivo é o benchmarking contra organizações
externas que não concorrem diretamente nos mesmos mercados.



Benchmarking competitivo é uma comparação direta entre concorrentes no
mesmo mercado ou mercadorias similares.



Benchmarking de desempenho é uma comparação entre níveis de
desempenho atingido entre diferentes operações.
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Benchmarking de práticas é uma comparação entre as práticas de operação
de uma organização com aquelas adotadas por outra operação.

O benchmarking preocupa-se, entre outras coisas, em verificar como vai a operação,
estabelecendo o padrão realístico de desempenho. Porém, se preocupa também, com a pesquisa
de novas ideias e práticas, que podem estar aptas para ser copiadas ou adaptadas.
2.5.4. Análise Entrada-Saída
Slack et al. (2009) colocam um pré-requisito para entender que qualquer
oportunidade de melhoramento significa compreender o contexto em que a operação entradaprocesso-saída está estabelecida. Três tarefas estão envolvidas na formulação do modelo
entrada-saída:


Identificar as entradas e saídas do processo – Esse procedimento deve listar
todas as entradas do processo. Ex.: informações necessárias ao processo,
materiais necessários ao processo, pessoas que tomam parte no processo,
instalações e equipamentos usados no processo. E, todas as saídas do
processo. Ex.: produtos e bens tangíveis, físicos, informação fornecida, e,
algo que tenha mudado como resultado da saída.



Identificar as fontes de entradas e destinações das saídas.



Esclarecer os requisitos dos consumidores internos, que são servidos pelos
outputs do processo, e esclarecer que requisitos o processo tem para os
fornecedores que suprem o processo de inputs.

2.5.5. Fluxogramas
Slack et al. (2009), os fluxogramas (Fig. 2.11) dão uma compreensão detalhada das
partes do processo onde algum tipo de fluxo ocorre. Eles registram estágios na passagem de
informação, produtos, trabalhos ou consumidores – de fato qualquer coisa que flua através da
operação. Eles fazem isso solicitando que os tomadores de decisão identifiquem cada estágio no
fluxo do processo como:


uma ação de algum tipo – registrada em retângulo; ou



uma questão/decisão – registrada em um losango.

O propósito é garantir que todos os diferentes estágios nos processos de fluxo
estejam inseridos nos processos de melhoramento e que todos esses estágios se encontrem em
alguma forma de sequência lógica.
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A elaboração de fluxogramas ajuda a analisar como os problemas ocorrem. Um
fluxograma é uma representação gráfica de um processo. Existem muitos estilos, mas todos os
fluxogramas de processo mostram atividades, pontos de decisão e a ordem do processamento.
Os fluxogramas mostram como os diversos elementos de um sistema se inter-relacionam. A
figura abaixo é um exemplo de um fluxograma de processo para revisões de projeto. A
elaboração de fluxogramas pode ajudar a equipe do projeto a prever quais problemas de
qualidade podem ocorrer e onde eles ocorrem e, portanto, podem ajudar a desenvolver
abordagens para tratá-los.

Fig. 2.11 – Exemplo de Fluxograma

2.5.6. Diagramas de Ishikawa
O diagrama de causa-efeito é um método particularmente efetivo de ajudar a
pesquisar as raízes de problemas, levantando questões do tipo: o quê, onde, como e por quê,
acrescentando algumas “respostas” possíveis de forma explícita. Podem ser usados também para
identificar áreas onde são necessários mais dados. Os diagramas de causa-efeito (que também
são conhecidos como diagramas de “espinha de peixe” e “diagramas de Ishikawa”) tornaram-se
extensivamente usados em programas de melhoramentos (SLACK et al., 2009).
O diagrama de Ishikawa (Fig. 2.12) é composto por uma linha principal horizontal,
com a indicação à direita em um quadro, do efeito ou sintoma existente, ou seja, o problema
apontado. Pode ser elaborado de forma a indicar os primeiros pontos anotados, e, em seguida,
procurando identificar as causas dos mesmos, ou então listá-los e organizá-los dentro de cinco
categorias, chamadas de 5 M's, ou seja, Máquina, Método, Mão de obra, Material e Meio
Ambiente. Em serviços, podem ser organizados como Equipamentos, Políticas, Procedimentos,
Pessoas e Meio ambiente. Para ir o mais longe possível na identificação das causas, pergunte
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"por quê?" quatro a cinco vezes. Identificadas as possíveis causas, selecione as mais prováveis
ou aquelas que por outros meios, indiquem ser as mais importantes. Analise-as mais
profundamente (HEGEDUS, 2003).

Fig. 2.12 – Exemplo de Diagrama de Ishikawa (conhecido como diagrama de causa-efeito e espinha de peixe)

Slack et al. (2009) citam algumas dicas no uso dos diagramas de Ishikawa:


Use diagramas separados para cada problema. Não confunda a questão
combinando problemas em um diagrama único.



Assegure-se de que os diagramas estão visíveis a todos os envolvidos. Use
grandes folhas de papel com muito espaço entre os itens.



Não sobreponha diagramas. Use diagramas separados para cada categoria
maior no diagrama de causa-efeito máster se necessário.



Esteja sempre preparado para retrabalhar, separar, refinar e mudar categorias.



Tome cuidado para não usar declarações vagas como “possível falta de”.
Antes, descreva o que está acontecendo realmente, que demonstra as
questões.



Circunde as causas que parecem particularmente significativas.

2.5.7. Diagrama de Pareto
Em qualquer processo de melhoramento, vale a pena distinguir entre o que é
importante e o que é menos importante. O propósito do diagrama de Pareto é distinguir as
questões “poucas vitais” das “muitas triviais”. É uma técnica relativamente direta, que envolve
classificar os itens de informação nos tipos de problemas ou causas de problemas por ordem de

82

importância. Isso pode ser usado para destacar áreas onde investigações adicionais poderão ser
úteis. A análise de Pareto é baseada no fenômeno que ocorre, frequentemente, de relativamente
poucas causas explicarem a maioria dos defeitos (SLACK et al., 2009).

Fig. 2.13 – Exemplo de Diagrama de Pareto (Gráfico de Pareto)

O diagrama de Pareto (Fig. 2.13) também é conhecido como diagrama 80-20 que
significa que 80% das causas estão concentradas em 20% dos problemas apontados, ou então
que 80% dos fatores estudados estão concentrados em 20% das características analisadas. Para
facilitar tal identificação, desenha-se o gráfico de frequência acumulada. Uma nota importante é
que os problemas ou características analisadas podem estar listados em grande número, sendo
que muitos são pouco representativos, isto é, surgem com baixa frequência ou incidência, e por
razões de simplificação do trabalho de compreensão da ferramenta são agrupados recebendo o
título OUTROS (HEGEDUS, 2003).
2.5.8. Análise Por Que-Por Que
A técnica começa com o estabelecimento do problema e a pergunta por que o
problema ocorreu. Uma vez que as maiores causas da ocorrência do problema tenham sido
identificadas, cada uma das causas maiores é tomada por sua vez e novamente é feita a pergunta
por que essas razões ocorreram e assim por diante. Esse procedimento continua até que ou uma
causa pareça suficientemente autocontida para ser atribuída a ela mesma, ou mais respostas à
questão “Por quê?” possam ser geradas (SLACK et al., 2009).
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2.5.9. Plano de Ação
O plano de ação é uma ferramenta de qualidade utilizada para planificar as ações a
serem executadas e serve também de acompanhamento, onde se coloca os responsáveis pela
ação, a data, e o estado atual da execução da medida ou ação.
Segundo Campos (2004), o plano de ação talvez seja o instrumento mais utilizado
na previsão e registro de ações para desenvolvimento de projetos de melhoria. Isso se deve
basicamente a:


simplicidade de preenchimento;



necessidade de poucos dados para gestão;



é feito a partir de textos, não requerendo nenhum software especial;



fácil entendimento dos dados.

Todo Plano de Ação deve estar estruturado para permitir a rápida identificação dos
elementos necessários à implementação do projeto. Esses elementos básicos podem ser descritos
pelo que se convencionou chamar 5W2H, porém outras aplicações podem surgir dependendo
apenas de sua necessidade e criatividade em usar a ferramenta, ou seja, você terá que definir.
Não há uma regra básica; não há perguntas prontas. Dependerá de cada projeto, de cada
atividade, dos participantes do grupo.


WHAT (O QUE) – definir o que será feito;



WHEN (QUANDO) – definir quando será feito;



WHO (QUEM) – definir quem fará;



WHERE (ONDE) – definir onde será feito;



WHY (POR QUE) – definir por que será feito;



HOW (COMO) – definir como será feito.



HOW MUCH (QUANTO CUSTA) – definir quanto custa.

Após responder a esses seis questionamentos, é necessário determinar a meta a ser
atingida e quantificá-la; e depois determinar os itens de controle e de verificação dos diversos
níveis envolvidos (CAMPOS, 1994).
2.5.10. Termo de Abertura do Projeto (TAP)
O Termo de Abertura do Projeto ou Project Charter (Fig. 2.14) é o documento legal
que reconhece a existência de um projeto. Ele serve como linha de base para o trabalho do
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gerente do projeto. Contém diversas informações sobre o projeto, incluindo estimativas iniciais
de qual o prazo destinado, recursos necessários e orçamento disponível (VARGAS, 2007).
O termo de abertura é a confirmação e reconhecimento oficiais e por escrito da
existência de um projeto; é emitido pela gerência sênior e concede ao gerente de projeto
autoridade para designar recursos organizacionais para as atividades do projeto. O termo também
descreve a necessidade ou demanda que ocasionou o surgimento do projeto e inclui uma
descrição do produto ou serviço visado. Geralmente, é o primeiro documento oficial após o
aceite do projeto e costuma ser utilizado para apresentar o projeto à organização. Como esse
documento fornece uma descrição geral do projeto, das necessidades ou oportunidades de
negócios e do propósito do projeto, os gerentes executivos podem ter uma primeira ideia dos
benefícios do projeto. Os bons termos de abertura devem responder a várias das dúvidas que os
stakeholders provavelmente terão logo de início (HELDMAN, 2006).
Segundo o PMI (2012), a elaboração do termo de abertura de um projeto liga o
projeto ao trabalho em andamento da organização. Em algumas organizações, o termo de
abertura e a iniciação do projeto não são formalmente realizadas antes do término de uma
avaliação de necessidades, um estudo de viabilidade, um plano preliminar ou alguma outra forma
equivalente de análise que tenha sido iniciada separadamente. O desenvolvimento do termo de
abertura do projeto trata principalmente da documentação das necessidades de negócios, da
justificativa do projeto, do entendimento atual das necessidades do cliente e do novo produto,
serviço ou resultado que deve satisfazer esses requisitos. O termo de abertura do projeto,
diretamente ou referenciando outros documentos, deve abordar as seguintes informações:


Propósito ou justificativa do projeto



Objetivos mensuráveis do projeto e critérios de sucesso relacionados



Requisitos de alto nível (que satisfazem as necessidades, desejos e
expectativas do cliente, do patrocinador e de outras partes interessadas)



Descrição do projeto em alto nível (necessidades de negócios e/ou requisitos
do produto para o qual o projeto é realizado)



Riscos de alto nível



Resumo do cronograma de marcos



Resumo do orçamento



Requisitos para aprovação do projeto (o que constitui o sucesso do projeto,
quem decide se o projeto é bem sucedido, e quem assina o projeto)



Gerente do projeto, responsabilidade, nível de autoridade designados
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Nome e autoridade do patrocinador ou outra(s) pessoa(s) que autoriza o
termo de abertura do projeto.

PROJETO (NOME DO PROJETO
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

PROJECT CHARTER

Preparado por

Versão

Aprovado por

Data

I–

Resumo das condições do projeto

II –

Justificativa do projeto

III – Nome do gerente do projeto, suas responsabilidades e sua autoridade
IV – Necessidades básicas do trabalho a ser realizado
V – Principais partes interessadas
VI – Descrição do projeto
1.

Produto do projeto

2.

Cronograma básico do projeto

3.

Estimativas iniciais de custo

VII – Premissas iniciais
VIII – Restrições iniciais
IX – Administração
1.

Necessidade inicial de recursos

2.

Necessidade de suporte pela organização

3.

Comissão de acompanhamento e de controle de mudanças

4.

Controle e gerenciamento das informações do projeto

APROVAÇÕES
Patrocinador

Data

Fig. 2.14 – Exemplo de Termo de Abertura do Projeto (TAP) ou Project Charter (VARGAS, 2007, p.88 a 90)

86

2.5.11. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
A Estrutura Analítica do Projeto (Fig. 2.15), também conhecida como WBS, é a
ferramenta de gerenciamento do escopo do projeto. Cada nível descendente do projeto representa
um aumento no nível de detalhamento do projeto, como se fosse um organograma (hierárquico).
O detalhamento pode ser realizado até o nível desejado, apresentando dados genéricos ou
detalhados. O detalhamento mais usual é até o pacote de trabalho (VARGAS, 2007).
A estrutura analítica do projeto (EAP) é muito parecida com uma árvore
genealógica, pois mapeia as entregas do projeto, as entregas subordinadas e as atividades
decorrentes de cada entrega relevante, originando um diagrama em formato de árvore
(HELDMAN, 2006).
A estrutura analítica do projeto (EAP) é uma decomposição hierárquica orientada às
entregas do trabalho a ser executado pela equipe para atingir os objetivos do projeto e criar as
entregas requisitadas, sendo que cada nível descendente da EAP representa uma definição
gradualmente mais detalhada da definição do trabalho do projeto. A EAP organiza e define o
escopo total e representa o trabalho especificado na atual declaração do escopo do projeto
aprovado (PMBOK, 2012).

Fig. 2.15 – Exemplo de EAP (PMBOK, 2012, p. 130)

2.5.12. Gráfico de Gantt
O gráfico de Gantt é a forma popular de representação gráfica para cronogramas. O
diagrama utiliza barras horizontais colocadas dentro de uma escala de tempo. O comprimento
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relativo das barras determina a duração da atividade. As linhas conectando as barras individuais
em um Gráfico de Gantt refletem as relações entre as atividades. As principais vantagens do
Gráfico de Gantt estão na simplicidade do entendimento, visualização de atrasos com facilidade
e escala de tempo bem definida. Podem ser consideradas como desvantagens a inadequação para
grandes projetos, difícil visualização de dependências, e vaga descrição de como o projeto reage
a alterações de escopo (VARGAS, 2007).
Gráfico de Gantt (Fig. 2.17) é uma representação gráfica de informações
relacionadas ao cronograma. Em um gráfico de barras típico, as atividades do cronograma ou os
componentes da estrutura analítica do projeto são listados verticalmente do lado esquerdo do
gráfico, as datas são mostradas horizontalmente na parte superior e as durações são exibidas
como barras horizontais posicionadas de acordo com as datas (PMBOK, 2012).
Na gestão de projetos, o gráfico de Gantt é muito utilizado desde a fase de iniciação
para desenvolvimento do planejamento do escopo do projeto, passando pela fase de
planejamento propriamente dita, onde são definidas as atividades e entregas do projetos, e na
fase de execução como uma ferramenta de importância fundamental no processo de
monitoramento e controle do projeto.

Fig. 2.16 – Exemplo de Gráfico de Gantt

88

2.5.13. Análise de Valor Agregado
A técnica do valor agregado (TVA) compara o que você tem com o que gastou. A
TVA monitora continuamente os valores planejado e agregado e os custos reais gastos na
produção do trabalho do projeto. Quando são descobertas variações que resultam em mudanças
nos custos (inclusive variações no cronograma e no orçamento), essas mudanças são gerenciadas
através do sistema de controle de mudanças nos custos. As principais funções dessa técnica de
análise consistem em determinar e documentar a causa da variação e o impacto por ela causado,
bem como verificar se uma medida corretiva deve ser implementada como resultado. A TVA,
que é o método de medição de desempenho utilizado com mais frequência – avalia cronograma,
custos e escopo do projeto em conjunto e os compara com o trabalho concluído até a data da
avaliação (HELDMAN, 2006).
A análise de valor agregado (Earned Value Analysis) (Fig. 2.17) é a responsável pelo
acompanhamento financeiro de todo o projeto. Ela tem como objetivo detalhar os custos do
projeto visando a acompanhar, com precisão, as evoluções do seu custo. Valor agregado é um
conceito prático e simples que tem foco na relação entre os custos reais consumidos e o trabalho
realizado no projeto. O objetivo está na performance realmente obtida com o que foi gasto, ou
seja, o que foi obtido pelo projeto em relação ao gasto financeiro para atingir aquele resultado.
O valor agregado funciona como um tipo de “alarme”, permitindo ao gerente de projeto avaliar
se está consumindo mais dinheiro para realizar uma determinada tarefa, ou se está, apenas,
gastando mais naquele momento porque o desenrolar do projeto está sendo acelerado. Isso
permitirá que sejam tomadas ações corretivas e preventivas com a devida antecedência,
possibilitando o controle do projeto (VARGAS, 2002).
2.5.13.1.

Definindo Conceitos para Análise de Valor Agregado
Vargas (2002) apresenta como três elementos básicos para Orçamento, Custos Reais

e Valor Agregado:


BCWS ou PV COTA ou (custo orçado do trabalho agendado) – valor que
indica a parcela do orçamento que deveria ser gasta, considerando o custo de
linha de base da atividade, da atribuição ou do recurso. O COTA é calculado
como os custos de linha de base divididos em fases e acumulados até a data
do status, ou data atual. É o custo proveniente do orçamento.



BCWP ou EV ou COTR (custo orçado do trabalho realizado) – valor que
indica a parcela do orçamento que deveria ser gasta, considerando-se o
trabalho efetivado até o momento e o custo de linha de base para a atividade,
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a atribuição ou o recurso. O COTR é calculado como o percentual da
atividade realizada, multiplicado pelo seu orçamento. O COTR também é
denominado “valor acumulado ou valor agregado”.


ACWP ou AC ou CRTR (custo real do trabalho realizado) – mostra os custos
reais incidentes para o trabalho já efetuado por um recurso ou atividade, até
a data de status, ou data atual do projeto.

Em relação às variações de custos e prazos:


CV ou VC (variação do custo) – é a diferença entre o custo previsto para
atingir o nível atual de conclusão (COTR) e o custo real (CRTR), até a data
de status, ou a data atual. Se a VC for positiva, o custo estará aquém do valor
previsto (ou linha de base); se for negativa, a atividade terá ultrapassado o
orçamento, conforme equação 1:
1. VC = COTR – CRTR
2. CV = BCWP – ACWP



%CV ou %VC (variação percentual do custo) – é a razão entre a variação de
custos VC e o valor agregado (COTR). Indica o percentual de variação nos
custos com relação ao agregado até o período.



%VC =

VC
COTR

%CV =

CV
BCWS

SV ou VA (variação do prazo) – é a diferença, em termos de custo, entre o
valor agregado (COTR) e a agenda da linha de base (COTA). Se a VA for
positiva, o projeto estará antecipado em termos de custo; se for negativa, o
projeto estará atrasado em termos de custo.
VA = COTR – COTA
SV = BCWP – BCWS



%SV ou %VA (variação percentual do prazo) – é a razão entre a variação do
prazo VA e o valor agregado (COTR). Indica o percentual de variação nos
prazos com relação ao agregado até o período.
%VA =

VA
COTR

%SV =

SV
BCWS
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Em se tratando dos Índices de Desempenho, é possível citar:


SPI ou IDA (índice de desempenho de prazos) – é a divisão entre o valor
agregado (COTR ou BCWP) e o valor planejado na linha de base (COTA ou
BCWS). O IDA mostra a taxa de conversão do valor previsto em Valor
Agregado.
IDA =

COTR
COTA

SPI =

BCWP
BCWS

Um IDA = 0,87 indica que 87% do tempo previsto no orçamento foram
convertidos em trabalho e que houve uma perda de 13% no tempo disponível.


TCPI ou IDAC (índice de desempenho a concluir) – é a razão entre o trabalho
restante (orçamento – valor agregado) a ser concluído e os fundos restantes
(orçamento – custo real) a serem gastos, na data do status.
IDAC = ORÇAMENTO – COTR
ORÇAMENTO – CRTR
TCPI = ORÇAMENTO – BCWP
ORÇAMENTO – ACWP
Um IDAC = 1,15 indica que o projeto precisa produzir 15% a mais do que o
previsto para recuperar um índice de desempenho de custos desfavoráveis do
passado.

Ao se tratar do orçamento final e das estimativas e projeções de custo final do
projeto, têm-se os seguintes índices:


BC ou OAT (orçamento ao término) – é o orçamento do projeto ou custo da
linha de base (custo total previsto das atividades e do projeto).



EAC ou EAT (estimativa ao término) – é a previsão de custos no final da
atividade e do projeto. Assume-se que o índice de desempenho de custos é
uma tendência para o projeto, ou seja, todo o trabalho futuro será
desenvolvido com base na performance obtida até o momento. Para esse
caso, a previsão de custos finais do projeto (EAC) é dada pela fórmula a
seguir.
EAC = Orçamento – COTR + CRTR = Orçamento – BCWP + ACWP
IPC
CPI
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VAC ou VAT (variação ao término) – é a variação entre o orçamento e a
estimativa ao término.
EAC = Orçamento – EAT = Orçamento – EAC

Fig. 2.17 – Exemplo de Análise de Valor Agregado (VARGAS, 2002, p.206)

A Curva S (Fig. 2.18), ou curva de custo acumulado, permite que seja avaliada,
graficamente, a evolução do custo previsto do projeto com o tempo. Constitui a base para
avaliação do processo de desembolso do projeto, bem como constitui a base para a determinação
do custo orçado do trabalho agendado (VARGAS, 2007)

Fig. 2.18 – Exemplo de Curva S
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2.6. SÍNTESE DO CAPÍTULO
Com base na revisão bibliográfica, observa-se que a metodologia apresentada pelo
PMI no que se refere ao desenvolvimento de projetos utilizando o guia PMBOK® é adequada
para realização dos processos de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle,
e encerramento. Assim, a utilização dos procedimentos apresentados pelo guia se faz necessária
para a busca do sucesso dos projetos a serem desenvolvidos.
Entende-se que o papel do Escritório de Gerenciamento de Projetos deve variar de
acordo com a função dos projetos (CRAWFORD, 2005). Porém, deve trabalhar como suporte
as demais áreas da administração, enfatizando a capacitação dos recursos humanos através de
treinamentos (BLOCK e FRAME, 1998; VERZUH, 2000), e o desenvolvimento de métodos de
gerenciamento de projetos (MAYLOR, 2010).
A formatação para o EGP pode funcionar como um Escritório de Suporte a Projetos
(DINSMORE, 1998), atendendo a grupos de clientes (KERZNER, 2006), porém, controlando
projetos únicos por vez (CRAWFORD, 2011).
A importância da implantação do Escritório de Projetos pode ser observada através
do alinhamento com as melhores práticas de gerenciamento de projetos do mercado (BARCAUI
e QUELHAS, 2003), melhorando a capacidade de planejamento dos projetos (KERZNER,
2006), e consequentemente, obtendo a melhoria da produtividade dos projetos (MANSUR,
2009).
Verifica-se que os obstáculos apresentados para a implantação do Escritório de
Projetos são citados pela maioria dos autores: resistência a mudanças na cultura organizacional;
falta de apoio da alta direção; e falta de profissionais capacitados em gestão de projetos (AUBRY
et al., 2008; SINGH et al., 2009; ANDRÉS, 2010).
Na busca de ideias para projetos de melhoria, a utilização da melhoria contínua –
Kaizen (IMAI, 1986) apresenta-se como fundamental e adequada, considerando a evolução com
passos curtos, de maneira continuada dentro da gestão administrativa aeroportuária.
Em relação às técnicas e ferramentas apresentadas, para a captação de ideias podese utilizar, principalmente, o Brainstorm e o Benchmarking; para o processo de iniciação, será
utilizado o Termo de Abertura de Projeto (TAP); no processo de planejamento, execução,
monitoramento e controle, serão usadas técnicas e ferramentas como Estrutura Analítica do
Projeto (EAP), Gráfico de GANTT, Ciclo PDCA, Diagramas de Ishikawa, Plano de Ação e,
Análise de Valor Agregado. E, para o encerramento, utilizar-se-ão relatórios técnicos,
principalmente, para registro das lições aprendidas.
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3.

MÉTODO DA PESQUISA
Neste Capítulo, está descrito o caminho para o desenvolvimento da proposta de

implantação de um escritório de projetos de melhoria, objeto do presente estudo.
Gil (2010) define pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem
como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Também, Lakatos e
Marconi (2007) destacam que a elaboração de uma dissertação requer sistematização, ordenação,
interpretação dos dados e metodologia própria do trabalho científico.
Considerando que este trabalho aborda o campo de conhecimento de gerenciamento
de projetos, é interessante perceber a conotação de projeto que os autores imprimem ao trabalho
de pesquisa. Gil (2010), por exemplo, realça que, como toda atividade racional e sistemática, a
pesquisa exige que as ações desenvolvidas, ao longo de seu processo, sejam efetivamente
planejadas.

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA
Segundo Gil (2010), as pesquisas podem ser classificadas em três grandes grupos:
pesquisas exploratórias, pesquisas descritivas e pesquisas explicativas. Ainda segundo o autor,
as pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar mais familiaridade com o problema
e o aprimoramento de ideias; as pesquisas descritivas visam descrever as características de
determinado fenômeno; enquanto as pesquisas explicativas têm como escopo identificar os
fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Esta pesquisa pode
ser caracterizada com fundamento nas pesquisas descritivas.
Embora tenha havido uma ampla revisão bibliográfica ampliando o conhecimento
do pesquisador, o objetivo da pesquisa importa na caracterização de um escritório de projetos de
melhoria para proposição de implantação numa empresa de administração aeroportuária.
Bryman (1989 apud Miguel et al. 2010) apresenta que, a partir dos anos 1970,
cresceu o interesse pela abordagem qualitativa como uma alternativa à quantitativa. Ainda
segundo o autor, a preocupação é interpretar o ambiente onde a problemática acontece.
Miguel et al. (2010) apresentam que a pesquisa qualitativa é um guarda-chuva que
abriga uma série de técnicas de interpretação procurando descrever, decodificar, traduzir, e
qualquer outro termo relacionado com o entendimento e não com a frequência de ocorrência das
variáveis de determinado fenômeno. As interpretações individuais são peças de um mosaico
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organizacional que o pesquisador qualitativo precisa capturar para entender a complexidade
pesquisada. O pesquisador precisa estar consciente de que os diversos pontos de vista se
complementam, mas também divergem. Exatamente desse caldo cultural é que evidências
interessantes podem ser aprendidas para responder à questão de pesquisa. Os métodos de
pesquisa mais apropriados para conduzir uma pesquisa qualitativa são o estudo de caso e a
pesquisa-ação.
A pesquisa em foco é de abordagem qualitativa, considerando que não há
preocupação na quantificação de variáveis, tampouco a estrutura e os elementos da estrutura do
objeto de estudo. A pesquisa procura, através da interpretação dos dados levantados, descrever
a proposta apresentada no objetivo geral.
Gil (2010) destaca a importância do adequado delineamento da pesquisa, lembrando
que o delineamento é um planejamento amplo da pesquisa, envolvendo aspectos como o
ambiente onde serão coletados os dados, a forma da coleta de dados, a diagramação, as formas
de controle das variáveis e a análise e interpretação dos resultados. O autor considera o fator
mais importante no delineamento de uma pesquisa o procedimento a ser adotado para a coleta
de dados, elencando as seguintes possibilidades, além das fontes bibliográficas e documentais:
experimento; levantamento; estudo de caso; pesquisa-ação; pesquisa participante.
Gil (2010) lembra que, embora o estudo de caso caracterize-se por sua grande
flexibilidade, sendo praticamente impossível estabelecer um roteiro rígido válido a qualquer
pesquisa, na maioria dos estudos de casos é possível distinguir quatro fases: determinação da
unidade-caso; coleta de dados; análise e interpretação dos dados; redação do relatório.
Yin (2001) coloca que “o estudo de casos é uma forma de se fazer pesquisa social
empírica ao investigar-se um fenômeno atual dentro de seu contexto de vida-real, onde as
fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e na situação em que
múltiplas fontes de evidência são usadas”.
Para Camponar (1991), há muito preconceito quanto ao uso de casos em pesquisa,
primeiro por aqueles que desconhecem o método e o consideram pouco estruturado, fácil e, por
isso, pouco acadêmico. Em segundo lugar, por aqueles que acreditam ser verdadeiro somente
aquilo que é quantificado. Os dois grupos estariam equivocados. Com relação ao primeiro grupo,
porque o método do caso não é fácil, já que menos estruturada, mais difícil a aplicação da
metodologia de pesquisa e necessária maior dedicação (BONOMA, 1985). Quanto aos
quantitativistas, é bom lembrar que as verdades expressas de forma quantitativa precisam ser
exatas e quando a estatística está sendo utilizada, a precisão não é necessária apenas no
tratamento dos dados, mas principalmente, na sua coleta. O que se vê, muitas vezes, são
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tratamentos estatísticos com técnicas sofisticadas sobre dados mal coletados, nos quais aparecem
amostras mal feitas (não aleatórias), além de mau uso de testes paramétricos de inferência em
escalas nominais e ordinais.
Yin (2001) apresenta que os estudos de casos devem seguir uma sequência:
inicialmente, definindo claramente o problema a ser pesquisado, deixando claro que o estudo de
caso é uma estratégia adequada para resolver esse problema. Em seguida, deve ser desenhada a
estrutura da coleta de dados e a apresentação das perguntas principais. Deverá ser decidido se o
estudo será de natureza global (Holistic), abrangendo todos os elementos do caso como um todo,
ou de natureza encaixada (Embedded), abrangendo vários níveis dentro do caso. Por fim,
determinar os instrumentos para a coleta de dados, literatura, documentos de arquivos,
entrevistas, observação, experiências, e, mesmo, artefatos. As análises deverão ser feitas,
principalmente, por analogias, contendo comparações com teorias, modelos e outros casos. E,
as conclusões deverão ser específicas, com possíveis inferências (não estatísticas) e explicações
permitindo que as generalizações possam ser usadas como base para novas tecnologias e
modelos. Vale lembrar que as limitações do método deverão ser claramente expostas.
Pelo exposto acima e buscando atender aos objetivos, optou-se pela realização de
um estudo de caso, compreendendo que o atendimento desses só é possível pela escolha das
técnicas adequadas de coleta, registro, análise e interpretação dos dados.

3.2. PROCEDIMENTO DA PESQUISA
No presente trabalho, foi adotado o estudo de caso para investigar e buscar a solução
para o problema proposto. Para isso, o trabalho foi dividido em oito etapas (Fig. 3.1): 1.
Definição do problema a ser pesquisado; 2. Apresentação dos objetivos da pesquisa; 3. Revisão
bibliográfica para construção do referencial teórico; 4. Análise da estrutura organizacional da
administração aeroportuária; 5. Elaboração da proposta inicial para o Escritório de Projetos; 6.
Validação da proposta inicial para o Escritório de Projetos; 7. Análise dos dados obtidos e
apresentação da proposta para o Escritório de Projetos; 8. Considerações finais e
Recomendações.
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Definição do problema a ser pesquisado
Para definição do problema a ser pesquisado, procedemos a uma análise da

conjuntura atual da aviação civil. Nesse contexto, foi identificado que o aumento da demanda na
aviação civil pelo transporte aéreo, superior a cinquenta por cento nos últimos cinco anos, tem
feito com que os aeroportos brasileiros atinjam sua capacidade de operação. Ao mesmo tempo
que a sociedade utiliza mais o transporte aéreo, crescem as cobranças por melhorias na
infraestrutura dos aeroportos.
Dessa forma, entende-se que problema da pesquisa parte da necessidade de criação
e implantação de projetos que tragam melhorias contínuas para a infraestrutura aeroportuária,
considerando o crescimento da demanda pelo transporte aéreo, seja de cargas ou passageiros,
dentro da aviação civil.
Diante do exposto, surge a pergunta: Como deveria ser a estrutura organizacional e
os procedimentos operacionais de um escritório de projetos que visa ao gerenciamento de
projetos de melhoria em uma empresa aeroportuária?


Apresentação dos objetivos da pesquisa
Visando à solução do problema pesquisado, adotou-se como objetivo geral a

apresentação de uma proposta de estrutura organizacional e procedimentos operacionais para a
implantação de um escritório de projeto que visa ao gerenciamento dos projetos de melhoria de
uma empresa aeroportuária de médio porte.
De forma específica para solução do objetivo geral da pesquisa, faz-se necessário
proceder a uma ampla revisão bibliográfica; ao conhecimento do modelo de produção de
serviço de um aeroporto de médio porte no Brasil; à elaboração de uma proposta de estrutura
organizacional e procedimentos operacionais para o escritório de projetos aeroportuários; à
identificação dos obstáculos internos e externos que possam dificultar ou impedir a implantação
de uma nova cultura organizacional; e, ainda, à apresentação de diretrizes para implantação do
escritório de gerenciamento de projetos como ferramenta de apoio à administração
aeroportuária.


Revisão bibliográfica para construção do referencial teórico
Para formação do referencial teórico, buscou-se realizar uma pesquisa com base em

livros, revistas, outros trabalhos, artigos, meio eletrônico, publicados em sites de periódico, bases
de dados como Periódicos Capes, Scielo, Web of Knowledge, SciVerse Scopus, entre outros
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disponíveis, e, em casos práticos, pertinentes à temática abordada, enfatizando: gerenciamento
de projeto; escritório de projetos; abordagens de melhoria (incremental, radical, reengenharia,
seis sigma, kaizen); projetos de melhoria; e, técnicas e ferramentas de apoio a projetos de
melhoria e gerenciamento de projetos.
Em relação à pesquisa de artigos relacionados, essa foi realizada nas bases de dados
citadas anteriormente, no período de junho de 2012 a julho de 2013, utilizando como palavraschave: airport, project management, project management office, project office, kaizen,
reengineering, improvement project. O critério para ordenação dos artigos foi por relevância. A
partir desses artigos, outros artigos citados foram utilizados para construção do referencial
teórico. Para a formatação de cada tema pesquisado, utilizaram-se, no mínimo, cinco artigos
relacionados. Em conjunto com a formação do referencial teórico, buscou-se verificar a
existência de trabalhos para implantação de escritório de projetos em outras entidades de
administração pública ou privada.


Análise do modelo de produção de serviço de um aeroporto de médio porte no
Brasil
Para conhecimento da estrutura organizacional do estudo de caso em tela, foi feita

pesquisa no site institucional da empresa, onde foram identificados: a constituição da empresa,
os objetivos, atuação, negócio e missão empresarial. Verificaram-se, ainda, a estrutura
organizacional, identidades corporativas e políticas empresariais.
Para o desenvolvimento do estudo de caso, foi escolhido o Aeroporto Internacional
de Natal – Augusto Severo, situado em Parnamirim/RN, por se tratar de um aeroporto de médio
porte no Brasil, além da facilidade na pesquisa, já que o pesquisador trabalha diretamente no
local pesquisado. Ademais, foi efetivada, também, uma pesquisa no site institucional da
empresa, apresentando um breve histórico sobre o aeroporto, os dados sobre o complexo
aeroportuário, e o crescimento do sítio aeroportuário.
Quanto à análise do modelo de produção de serviço, o conhecimento partiu de
observações diretas, buscando o melhor entendimento da operação do aeroporto, com foco na
observação do funcionamento operacional e metodologia dos negócios. Assim, culminou com
conversas informais com funcionários para entendimento do modelo de gestão, associando a
estrutura organizacional existente para implantação de um escritório de projetos de melhoria,
com base nos conceitos do PMI.
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Elaboração da proposta inicial para o Escritório de Projetos
A proposta inicial para o Escritório de Projetos de melhoria – estrutura

organizacional e procedimentos operacionais – para implantação na administração aeroportuária
foi levada a efeito com base no referencial teórico, considerando outros trabalhos desenvolvidos
para implantação de escritórios de projetos em entidades de administração pública ou privada,
em reuniões com o orientador do mestrado, bem como no projeto de elaboração de proposta de
estruturação de um Núcleo de Ideação na UFRN, desenvolvido pela Engenheira de Produção,
coordenado por um Prof. Dr., com contribuição deste pesquisador e de dois engenheiros de
produção.


Validação da proposta inicial para o Escritório de Projetos
Com a proposta elaborada, procurou-se apresentar através de focus group para a

administração aeroportuária em estudo, com participação de um extrato compreendido pelo
Superintendente e representantes das áreas de Operações, Segurança, Segurança Operacional,
Manutenção, Meio Ambiente, Qualidade, Recursos Humanos, Comercial, Logística e Cargas, e,
Engenharia, para realização de uma análise crítica da proposta apresentada, a fim de identificar
possíveis obstáculos internos e externos que possam dificultar ou impedir a implantação do
escritório de projetos, bem como aferir sugestões de melhoria para a proposta.
O focus group seguiu o seguinte roteiro:
a) Apresentação sucinta do Projeto, visando esclarecer sobre o tema desta pesquisa.
b) Apresentação da proposta inicial para o Escritório de Projetos para implantação na
administração aeroportuária, incluindo a estrutura organizacional, os procedimentos
operacionais e diretrizes para implantação.
c) Abertura para os participantes realizarem uma análise crítica da proposta,
identificando adequação ou oportunidades de melhoria quanto ao posicionamento
do EPA na Estrutura Organizacional da administração aeroportuária, a própria
estrutura organizacional do EPA, possíveis obstáculos internos e externos que
possam impedir ou dificultar a implantação do escritório de projetos, as diretrizes
para implantação, além da opinião quanto à viabilidade para implantação da
proposta.
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A realização do focus group foi necessária para validação da proposta inicial, com
participação da equipe técnica de gestão da administração aeroportuária, com vistas à adequação
da proposta, considerando a vivência desses no que tange ao desenvolvimento dos projetos.


Análise dos dados obtidos e apresentação da proposta para o Escritório de
Projetos
“Os resultados de uma pesquisa qualitativa são resultados da interpretação do

pesquisador, num dado momento, num dado contexto, considerando que nos métodos
qualitativos de pesquisa se concebe a não neutralidade do pesquisador e se valoriza a objetivação
e não a objetividade dos dados, ainda que se busque, na medida do possível, impedir o viés da
participação do pesquisador no contexto estudado” (COLOMBO, 2004, p. 109).
Os resultados obtidos pelo presente trabalho tratam de uma interpretação do
pesquisador, com aferição dos conceitos embasados no referencial teórico, montando a proposta
com base nesses conceitos, em opiniões especializadas, e no contexto apresentado pela
administração aeroportuária, e validada através de um focus group realizada com partes
interessadas e envolvidas nos processos de melhoria.
As sugestões e opiniões apresentadas, no focus group, foram avaliadas, e, em
seguida, feitas as adequações necessárias para a proposta, formatando a proposta final para
implantação do escritório de projetos como ferramenta de apoio à administração aeroportuária.
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4.

ESTUDO DE CASO: A INFRAERO – NATAL
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, empresa pública

instituída nos termos da Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, organizada sob a forma de
sociedade anônima, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio,
autonomia administrativa e financeira, vinculada à Secretaria de Aviação Civil da Presidência
da República (SAC-PR), reger-se-á pela legislação federal aplicável e por seu Estatuto Social.
A Infraero tem por finalidade implantar, administrar, operar e explorar industrial e
comercialmente a infraestrutura aeroportuária e de apoio à navegação aérea, prestar consultoria
e assessoramento em suas áreas de atuação e na construção de aeroportos, bem como
desenvolver quaisquer atividades, correlatas ou afins, que lhe forem conferidas pela SAC-PR.
Sediada em Brasília, a Infraero está presente em todos os Estados brasileiros,
reunindo uma força de trabalho de cerca de 32.000 profissionais, entre empregados concursados
(13.135) e terceirizados (18.925) – dados de junho/2013.
Vinculada à Secretaria de Aviação Civil, a Infraero administra desde grandes
aeroportos brasileiros até alguns tão pequenos que ainda não recebem voos comerciais regulares
e são aeroportos que têm como função representar a soberania nacional em áreas longínquas. Ao
todo são, 63 aeroportos, 5 Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego
Aéreo e 31 terminais de logística de carga.
A Infraero também atua em aeroportos equipados para funcionar como plataforma
de helicópteros e outros cuja vocação está na logística de carga aérea.
A infraestrutura aeroportuária brasileira, que pode ser equiparada aos padrões
internacionais, está sendo modernizada para atender à demanda dos próximos anos. Para isso, a
empresa pratica um plano de obras arrojado, executado com receita própria, em praticamente
todos os aeroportos por ela administrados e que gera mais de 50 mil empregos em todo o Brasil.
O foco da Infraero, em todas as suas ações, está na segurança e no conforto dos
usuários do transporte aéreo, além de sua responsabilidade social e ambiental.
Tem como negócio: “Segurança, conforto, eficiência e agilidade em serviços e
infraestrutura aeroportuária e de navegação aérea”. E, missão: “Prover infraestrutura e
serviços aeroportuários e de navegação aérea, contribuindo para a integração nacional e o
desenvolvimento sustentável do país”.
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4.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A Estrutura Organizacional da Infraero é apresentada na Figura 4.1.

Fig. 4.1 – Estrutura Geral da Infraero

4.2. IDENTIDADE CORPORATIVA DA INFRAERO
Dentro da Identidade Corporativa, a Infraero definiu como Negócio a segurança,
conforto, eficiência e agilidade em serviços e infraestrutura aeroportuária e de navegação aérea.
Tem a missão de prover infraestrutura e serviços aeroportuários e de navegação aérea,
contribuindo para a integração nacional e o desenvolvimento sustentável do país. Para 2015, a
perspectiva é ser reconhecida pela excelência da infraestrutura e dos serviços aeroportuários e
de navegação aérea. Definiu, ainda, que os valores seriam:


Qualidade, segurança e confiabilidade dos serviços



Ética e transparência nas ações



Colaboradores valorizados e comprometidos



Autonomia de gestão



Responsabilidade institucional e socioambiental



Geração de resultados com economicidade
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4.3. POLÍTICAS DA INFRAERO
As políticas empresariais da Infraero são definidas como: Política de Operações –
melhorar continuamente a qualidade dos serviços aeroportuários e de navegação aérea,
garantindo a segurança e a facilitação das operações, em atendimento aos requisitos nacionais e
internacionais; Política Comercial e de Logística de Carga – desenvolver e ampliar as atividades
comerciais e de logística de carga com foco nas necessidades dos clientes e como suporte
financeiro essencial ao desenvolvimento dos aeroportos; Política de Investimento – investir
intensivamente na recuperação, na modernização e na ampliação da capacidade dos aeroportos
e das unidades de navegação aérea da Rede Infraero, observando o equilíbrio econômicofinanceiro da Empresa; Política de Desenvolvimento Tecnológico – promover a aplicação
eficiente de tecnologia à gestão e à operação da Rede Infraero; Política de Gestão da Qualidade
– promover a melhoria contínua da gestão e dos serviços, como forma de posicionar os
aeroportos e grupamentos de navegação aérea da Rede Infraero entre os melhores do mundo;
Política de Recursos Humanos – promover a seleção, a administração, o aperfeiçoamento e a
valorização dos empregados, com foco na gestão de pessoas por competências, em um ambiente
organizacional que prime pelas condições de trabalho e que propicie a motivação e a satisfação
das pessoas, visando à excelência dos serviços aeroportuários e de navegação aérea; Política de
Responsabilidade Social Empresarial – assegurar a aplicação continuada dos princípios de
responsabilidade social empresarial na gestão dos negócios, com respeito aos direitos humanos
e ao meio ambiente, visando à sustentabilidade; Política de Gestão do Marco Legal – promover
a segurança jurídica dos atos praticados pela Administração, garantindo a sustentabilidade legal
dos processos da Infraero.

4.4. AEROPORTO INTERNACIONAL AUGUSTO SEVERO
O Aeroporto Internacional Augusto Severo fica localizado no município de
Parnamirim (RN), quase ao nível do mar (169 pés), com condições meteorológicas e geográficas
favoráveis, a 18 quilômetros da cidade de Natal. Seu nome homenageia Augusto Severo de
Albuquerque Maranhão, potiguar que morreu em um acidente na França, em 1902. No
Aeroporto Internacional Augusto Severo há uma população de cerca de 1,4 mil pessoas
distribuídas em todos os segmentos.
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4.4.1. Histórico
Durante todo o período da II Guerra, apesar do intenso movimento aéreo em
Parnamirim, não foi necessária a instalação de um terminal de passageiros. De uma forma ou de
outra, os poucos civis, que passaram pela Base Aérea de Natal ou Parnamirim Field estavam
ligados aos esforços de guerra e, por outro lado, os prédios das antigas companhias comerciais
que operaram no campo entre 1927 e 1942 estavam adaptados às funções militares o suficiente
para atender ao movimento de embarque e desembarque. A situação mudou com o fim do
conflito. O comando da Base e os dirigentes das companhias de aviação comercial perceberam
que seria necessário um terminal que atendesse à população civil, evitando o trânsito de
passageiros pela área militar.
Ao receber as instalações da Base Leste, em 1º de outubro de 1946, o Ten. Cel.
Aviador Rube Canabarro Lucas, delimitou próximo à cabeceira da pista, no lado leste, a área
que seria usada pelas companhias civis. Naquele mesmo ano, durante as comemorações do dia
do Aviador, foi inaugurada a estação de passageiros da Base Aérea de Natal, construída com
recursos do Ministério da Aeronáutica. A solenidade começou às 15h do dia 23 de outubro, com
o hasteamento da bandeira e execução do Hino Nacional, discursos das autoridades civis, do
Comandante da Base e a bênção das instalações ainda operavam dentro de restrições impostas
pelo caráter militar da Base, o que o Ten. Cel. Rube Canabarro deixou bem claro no discurso
que preparou para a inauguração: “Estando este aeroporto no interior da Base, é fácil
compreendermos que o pessoal das companhias comerciais que aqui trabalhar terá de orientar
suas atividades sem ir de encontro as normas traçadas pelo Comando. Espero que os dignos
representantes das companhias comerciais saibam interpretar pequenas restrições neste sentido”.
Apesar da admoestação, o espírito de colaboração e interesse do comando nas
atividades civis do aeroporto ficaram evidenciados com a concessão para hospedar visitantes e
passageiros em trânsito nas dependências da Base. Natal não tinha, ainda, hotéis suficientes para
atender à demanda crescente de visitantes que chegavam à cidade através do transporte aéreo.
Seis anos depois da inauguração, a estação de passageiros foi elevada à condição de
Aeroporto Internacional Augusto Severo, através da Lei nº 1.473, de 24 de novembro de 1951.
São realizados 32 voos diários e os destinos e origens com as maiores frequências
são: Lisboa, Guarulhos, Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte e
Fernando de Noronha. O Aeroporto Internacional Augusto Severo recebe um grande número de
voos charters internacionais, vindos de Portugal, Madrid, Estocolmo, Buenos Aires, Amsterdã,
Londres e Milão.
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O aeroporto passou por quatro reformas: 1957, 1980, quando passou a ser
administrado pela Infraero; 1996, com a construção e modernização desse complexo
aeroportuário resultando em novos itens de conforto e segurança para atender ao número
crescente de usuários; e, 2012, com a ampliação do terminal de passageiros. Nele, circulam,
diariamente, entre 2.446 e 3.463 usuários em desembarque e entre 2.205 e 3.787 embarques.
A ampliação da pista para pousos e decolagens representa para a economia do Rio
Grande do Norte um salto porque o estado passou a explorar melhor o mercado de exportação
internacional. Esse acréscimo estrutural serviu para posicionar o Rio Grande do Norte como polo
exportador de peixes e frutas típicas da região, gerando novos postos de trabalho e receita.
O terminal de passageiros foi contemplado com a climatização de 8.000 metros quadrados, e
investimento de R$ 1,9 milhão. Essa obra constituiu-se na instalação de 900 metros quadrados
de vidro, aumentando a área climatizada para 11.500 metros quadrados, inaugurada em fevereiro
de 2002.
A reforma do antigo terminal de passageiros, hoje anexo operacional, onde
funcionam órgãos públicos, Polícia Federal, Agência Nacional de Aviação Civil (Anvisa),
Polícia Militar, Receita Federal e Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Foram consumidos
recursos de mais de R$ 60 milhões para a reforma do atual aeroporto. Esse investimento é o
resultado da parceria da Infraero e do governo do estado, possibilitando, por meio dessas
reformas, estimular o desenvolvimento do turismo em Natal e no Rio Grande do Norte.
4.4.2. Complexo Aeroportuário
Sítio Aeroportuário – 13.418.371,07 m²
Pátio das Aeronaves – 36.924 m²
Pistas:


16L-34R: 2.600,00m x 45,00m



16R-34L: 1.800,00m x 45,00m



12-30: 1.875,00m x 45,00m

Terminal de Passageiros – 11.560m2
Estacionamento de veículos – 500 vagas
Estacionamento de Aeronaves:
Nº de Posições (incluindo aeronaves de pequeno porte): 25 posições
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4.4.3. Obras de Reforma e Ampliação
Em agosto de 2012, a Infraero inaugurou as novas instalações do Aeroporto
Internacional Augusto Severo, com investimento de aproximadamente R$ 16,4 milhões. O
projeto de reforma e ampliação do empreendimento contemplou a completa reforma dos toaletes,
a criação de um fraldário, a construção de novas salas de embarque e desembarque, instalação
de dois novos elevadores e escada rolante para atendimento ao embarque remoto de passageiros,
além da instalação de 12 novas posições de balcões de check-in.
Com a reforma, as empresas aéreas também ganharam novos espaços para atividades
de escritórios e as lojas comerciais foram realocadas ao longo do terminal. Os serviços de caixas
eletrônicos também foram reposicionados na parte interna do empreendimento.
Com as novas instalações, o terminal de passageiros passa a ter capacidade de
atendimento de 5,8 milhões de passageiros/ano – o dobro do fluxo registrado no ano passado –
redimensionando o equipamento para atender a demandas de curto prazo, de acordo com a
Infraero.
4.4.4. Estrutura Organizacional
A estrutura organizacional é um fator ambiental da empresa que pode afetar a
disponibilidade dos recursos e influenciar a maneira como os projetos são conduzidos. As
estruturas organizacionais variam de funcionais a projetizadas, com diversas estruturas
matriciais entre elas (PMI, 2012).
A organização funcional clássica é uma hierarquia em que cada funcionário possui
um superior bem definido. No nível superior, os funcionários são agrupados por especialidade,
como produção, marketing, engenharia e contabilidade. As especialidades podem ser subdividas
em organizações funcionais, como engenharia mecânica e elétrica. Cada departamento em uma
organização funcional fará o seu trabalho do projeto de modo independente dos outros
departamentos (PMI, 2012).
De acordo com as definições apresentadas pelo PMI, entende-se que a Infraero,
responsável pela administração da infraestrutura do Aeroporto Internacional Augusto Severo,
em Parnamirim/RN – pode ser caracterizada como uma administração com estrutura
organizacional funcional (Fig. 4.2).
A administração aeroportuária, do Aeroporto Internacional de Natal – Augusto
Severo, é conduzida por uma Superintendência, que tem, atualmente, como subordinados: Duas
gerências – 1. Gerência de Operações, responsável pela área de Operações e Segurança, dentro
da gerência existem duas Coordenações, sendo uma responsável pela área de Operações, e a
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segunda responsável pela área de Segurança da Aviação; 2. Gerência Comercial, responsável
pelo gerenciamento das áreas comerciais, com uma Coordenação de Logística e Transportes,
responsável pelo Terminal de Cargas do aeroporto. Três coordenações: 1. Coordenação de
Manutenção, responsável pela manutenção da infraestrutura aeroportuária; 2. Coordenação de
Administração e Finanças, responsável pelos processos administrativos, recursos humanos e
financeiros; 3. Coordenação de Segurança Operacional, responsável pelo controle de objetos
que possam impactar na segurança das operações de aeronaves; Uma encarregadoria de
Tecnologia da Informação, responsável pelo suporte e gerenciamento das atividades de TI;
Ainda, existem duas áreas de suporte e apoio: a área de Segurança e Saúde do Trabalho, e a
área de Meio Ambiente.

Superintendência
do Aeroporto

Meio Ambiente

Segurança e
Saúde do
Trabalho

Supervisores

Gerência de
Operações e
Segurança
Coordenação de
Operações

Coordenação de
Segurança

Gerência
Comercial

Coordenação de
Manutenção

Coordenação de
Administração e
Finanças

Coordenação de
Segurança
Operacional

Encarregadoria
de TI

Coordenação de
Logística e Carga

Fig. 4.2 – Estrutura Organizacional do Aeroporto Internacional Augusto Severo

A Coordenação de Manutenção do aeroporto é dividida em 5 (cinco) setores:
Infraestrutura – responsável pela manutenção das pistas de pouso, decolagens e taxiamento,
pátio de aeronaves, áreas verdes, cercas perimetrais, manutenção das vias de acesso,
estacionamento, Terminal de Passageiros, Terminal de Cargas, Anexo Administrativo, além da
Estação de Tratamento de Esgotos, Poços Artesianos de captação de água, e Centrais de
Resíduos Sólidos; Elétrica – responsável pela manutenção dos auxílios visuais (balizamento,
PAPI, biruta, farol rotativo) de navegação aérea, manutenção das casas de força, iluminação e
força do terminal de passageiros, terminal de cargas, anexo administrativo, estacionamento,
vias de acesso e pátio de aeronaves; Mecânica – responsável pelos equipamentos de combate a
incêndio em aeronaves (Caminhões Contra Incêndio, Caminhão de Resgate e Segurança, Torre
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de Iluminação de Emergência, e Viaturas de apoio), grupos geradores de emergência, cancelas
automáticas e dilaceradores de pneus, equipamentos eletromecânicos (escadas rolantes,
elevadores, pontes de embarque, carrosséis de bagagens (check-in e check-out) e portas
automáticas), sistema de climatização (ar condicionado, bebedouros e câmara frigorífica), além
das viaturas de apoio; Eletrônica – responsável pelos sistemas eletrônicos de segurança
(equipamentos de raios-X, detectores de traços de narcóticos e explosivos), sistemas eletrônicos
de apoio (circuito fechado de TV, sistema de sonorização, sistema de controle de acesso,
sistema de detecção e alarme contra incêndio, sistema informativo de voo, sistema de controle
de utilidades); e o Apoio – responsável pelo apoio administrativo aos demais setores.
4.4.5. Modelo de Produção de Serviços
Inicialmente, é importante ressaltar que alguns serviços são produzidos sob a
responsabilidade das companhias aéreas (vendas de passagens; recebimento, guarda e transporte
e devolução de bagagens aos passageiros; controle de acesso às aeronaves; serviços internos),
órgãos reguladores (controle de imigração/emigração, serviços aduaneiros, controle da
fauna/flora, entre outros serviços), e concessionários (alimentação, outros serviços). Para
entendimento do modelo de produção de serviços de um aeroporto, relacionado com a
disponibilização da infraestrutura, faz-se uma observação direta de alguns pontos considerados
relevantes para receptividade dos usuários e operação aeroportuária:
1.

Check-in

2.

Salas de embarque e desembarque de passageiros

3.

Controle de imigração

4.

Aeroshopping

5.

Praça de alimentação

6.

Saguão

7.

Outras facilidades

É possível observar que o aeroporto é uma indústria de serviços, onde existe uma
certa complexidade das operações. Os serviços são dependente do fluxo de passageiros, e esse
varia durante todo o dia. No Aeroporto Internacional Augusto Severo (SBNT), o fluxo de
passageiros é concentrado principalmente no turno vespertino e na madrugada, ficando o
período da manhã e parte da noite ocioso.
Convém observar que a gestão da qualidade dos serviços prestados é fundamental
para o atendimento aos clientes. Apesar de alguns serviços não terem a gestão direta da
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administração aeroportuária, o serviço mal prestado dentro do aeroporto relaciona diretamente
com a imagem da administração aeroportuária.
A gestão aeroportuária precisa ter, como foco principal, alguns pontos que
interferem, diretamente, na satisfação dos clientes, tais como a iluminação natural/claridade,
que proporciona além da eficiência energética, conforto aos usuários. E, principalmente, a
manutenção dos ativos aeroportuários. A manutenção apesar de não aparecer diretamente, a
falta dela atinge diretamente a satisfação dos clientes, e a imagem da empresa aeroportuária.
Problemas como facilidades (escadas rolantes, elevadores, pontes de embarque), sistema de
climatização, iluminação, limpeza, infraestrutura (cobertura, áreas verdes, entre outros) são
elementos que, quando não funcionam corretamente, torna-se ponto para insatisfação dos
usuários.
A área de check-in, geralmente, é a primeira impressão que o usuário tem do
aeroporto; a ideia é apresentar um layout adequado, bem como um recebimento cordial dos
passageiros. Na reforma realizada recentemente no SBNT, foram adequados os balcões de
check-in às normas de acessibilidade, criadas novas posições para atendimento, e, alterado o
layout de atendimento, sendo dividido em check-in norte, e check-in sul, além da
disponibilização de atendimentos eletrônicos. A empresa aeroportuária é responsável por
prover a infraestrutura (balcões, balanças para bagagens e divisores de fluxo para organização).
As salas de embarque são disponibilizadas no 1º. Pavimento com a finalidade de
facilitar o acesso às aeronaves através das pontes de embarque. Foi criada, a partir da reforma,
uma sala no pavimento térreo, para os passageiros que irão embarcar através do embarque
remoto, direto para a aeronave. A empresa aeroportuária é responsável pelo controle de acesso
às salas de embarque, através de canais de inspeção de bagagens e passageiros. Com a
conclusão da reforma, foi criada uma nova sala de embarque doméstico, e os canais de inspeção
foram separados fisicamente, em doméstico e internacional, criados novos canais de forma a
reduzir o tempo de espera na fila. O controle de emigração se dá pelo órgão fiscalizador
específico. A administração aeroportuária é responsável pela disponibilização da infraestrutura
(assentos, banheiros, climatização, sistema de sonorização, sistema informativo de voo), sendo
as companhias aéreas responsáveis pelo controle de embarque, bem como a utilização do
sistema de sonorização.
As salas de desembarque são dispostas no pavimento térreo. É possível observar
que os passageiros que desembarcam têm o interesse de sair do aeroporto o mais breve possível.
No caso do SBNT, para o desembarque doméstico, esse trajeto é facilitado devido às dimensões
do aeroporto, bem como, na última reforma foi criada uma nova sala de desembarque com a
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instalação de uma nova esteira de devolução de bagagens. Para o desembarque internacional, o
passageiro precisa passar pelo controle de imigração, que é realizado pelos órgãos reguladores.
Devido ao espaço disponibilizado e tempo de espera, esse é um dos itens de grande reclamação
por parte dos usuários indicado na última pesquisa divulgada pela Secretaria de Aviação Civil
(SAC) – referente ao 1.º trimestre de 2013. A empresa de administração aeroportuária é
responsável pela disponibilização da infraestrutura (banheiros, climatização, sistema de
sonorização, sistema informativo de voo, esteiras de bagagens), ficando as empresas aéreas
responsáveis pelo controle na devolução das bagagens.
Estudos apontam que as receitas com verbas comerciais é de fundamental
importância para a melhoria na rentabilidade da administração aeroportuária; aliada à
necessidade de desocupação das salas de embarque, cada vez mais, tem se investido no
desenvolvimento dos Aeroshoppings. Em Natal, devido à disponibilidade de espaço no
aeroporto, a administração tem buscado implantar uma política de um mix variado de serviços,
onde pode ser observado desde lojas com vendas de produtos regionais, a lojas com produtos
importados. Por se tratar de uma empresa pública, é realizada um processo licitatório para
concessão das áreas com finalidade específica, porém não há controle de preços por parte da
empresa de administração aeroportuária.
Outro ponto importante na infraestrutura aeroportuária, refere-se à disponibilidade
de praça de alimentação. É comum os usuários fazerem refeições nos aeroportos enquanto
aguardam o embarque. Da mesma maneira, os pontos disponibilizados para a praça de
alimentação são concedidos através de processo licitatório com finalidade específica. Devido
ao espaço disponível no aeroporto, há variedade do mix, porém não há uma grande quantidade
de pontos de alimentação, ensejando algumas reclamações, como pode ser observado na última
pesquisa divulgada pela SAC.
O saguão é uma área importante, pois existe sempre uma aglomeração de pessoas
aguardando a chegada dos passageiros. Quanto ao saguão do aeroporto de Natal, foi efetuada
uma reforma, fazendo algumas adequações no layout de algumas lojas (empresas de turismo,
de táxis e lojas de companhias aéreas), que trouxeram resultado, agregando espaço para
recebimento dos clientes.
Entre os pontos que não interferem diretamente na operação do aeroporto, mas
trazem facilidades aos usuários, pode-se colocar as empresas de locação de automóveis, caixas
eletrônicos e casa de câmbio, disponibilidade de táxi, e, estacionamento. Para esses pontos, o
SBNT teve bons índices comparados com os demais aeroportos brasileiros, que participaram
da pesquisa realizada pela SAC, ficando sempre na primeira ou segunda posição.
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MÉDIA GERAL DOS INDICADORES - PERCEPÇÃO
DO PASSAGEIRO - CATEGORIA ATÉ 5 MILHÕES
PAX/ANO
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Fig. 4.3 – Fonte: Praxian (2013)
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Fig. 4.4 – Fonte: Praxian (2013)

De acordo com a pesquisa da SAC, foi observado que o Aeroporto Internacional
Augusto Severo ficou com o melhor indicador entre os aeroportos de médio porte (até 5 milhões
de passageiros/ano) (Fig. 4.3), e em quarto colocado (Fig. 4.4), quando comparado com todos
os aeroportos brasileiros pesquisados.

112

5.

PROPOSTA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS AEROPORTUÁRIOS
O capítulo está agrupado em: antecedentes para a proposta do gerenciamento de

projetos, sua validação na estrutura inicial da proposta, diretrizes para implantação, estrutura
organizacional e a descrição operacional da proposta.

5.1. ANTECEDENTES PARA A PROPOSTA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS
Diante do crescimento da demanda pelo transporte aéreo no país, conforme dados
da Infraero, superior a 50,00% (cinquenta por cento) nos últimos cinco anos, aliado à
necessidade de adequação da infraestrutura dos aeroportos a essa nova demanda, além do novo
cenário apresentado para a administração de aeroportos, onde algumas das melhores operadoras
de aeroportos do mundo passaram a participar do mercado brasileiro, surge a necessidade da
elaboração e implantação de projetos de melhorias para a gestão administrativa, visando atender
ao crescimento do transporte aéreo com eficiência e eficácia dos processos.
Os desafios apresentados no Mapa Estratégico 2012-2015 da Infraero, conforme
Figura 5.1, implicam, diretamente, a necessidade de desenvolvimento de projetos de melhoria.
Porém, para a efetividade do desenvolvimento e implantação dos projetos de melhoria, são
necessárias a ligação entre o projeto a ser desenvolvido, a visão estratégica da empresa e a
estrutura organizacional da empresa.
As configurações de estruturas de gerenciamento de projetos devem ser analisadas
considerando a estratégia genérica da corporação e a estratégia de manufatura, segundo seus
critérios e dimensões competitivas, e a localização na matriz volume e variedade.
O Escritório de Gerenciamento de Projetos deverá atuar na aplicação dos conceitos
de gerenciamento de projetos dentro da organização, auxiliando os gerentes de projeto e os
times da organização na implementação dos princípios, práticas, metodologias, ferramentas e
técnicas do gerenciamento de projetos.
Diversos aspectos devem ser analisados depois que a decisão de implementação do
PMO foi tomada. Alguns desses aspectos são: o envolvimento da alta gerência, dos gerentes
funcionais e dos gerentes de projeto da organização, o compromisso da organização com a
metodologia de gerenciamento de projetos, aliada a uma estratégia para gerenciamento da
mudança de cultura organizacional, e os benefícios que a nova estrutura irá trazer à organização.
O envolvimento da alta direção e o envolvimento dos funcionários são necessários
para que o processo de melhoria contínua seja acreditado por todos os que fazem parte da
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comunidade aeroportuária, onde comentários e sugestões devem ser considerados como ponto
de partida para o desenvolvimento de projetos de melhoria, aliando motivação,
desenvolvimento de competências e flexibilidade dos funcionários do aeroporto à excelência
dos serviços prestados aos clientes.
Para o desenvolvimento de projetos de melhoria necessários para alcançar os
objetivos delineados pelos desafios apresentados no Mapa Estratégico 2012-2015 (Fig. 5.1) da
Infraero, apresenta-se uma proposta de implantação de um Escritório de Projetos Aeroportuário
(EPA) para implantação em aeroportos de médio porte. Esse irá atuar nas diversas áreas da
administração aeroportuária: Administração, Recursos Humanos, Comercial, Operações,
Segurança,

Segurança

Operacional,

Manutenção,

Engenharia,

Meio

Ambiente,

Responsabilidade Social, Tecnologia da Informação, Segurança e Saúde do Trabalho,
Marketing e Comunicação Social e Qualidade.

5.1 – Mapa Estratégico INFRAERO 2012-2015
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O EPA deverá buscar o desenvolvimento voltado para a estratégia empresarial,
levando em consideração os desafios propostos no Mapa Estratégico 2012-2015:


Desafios de reconhecimento – através da satisfação dos clientes e
reconhecimento da sociedade.



Desafios de excelência operacional – através da garantia de capacidade da
infraestrutura aeroportuária (pistas, pátios de aeronaves, terminais de
passageiros e logística de cargas), atuando com qualidade, segurança e
eficiência operacional; da excelência com o cliente, proporcionando conforto
e comodidade para os usuários; disponibilidades dos subsistemas críticos,
que implicam, diretamente, a operação de pouso e decolagens, conforto e
facilidades para os passageiros; e, melhoria dos padrões de qualidade na
prestação de serviços, e gestão sustentável.



Desafio das garantias dos recursos para suportar a excelência operacional –
assegurando

o

desenvolvimento

de

competências

em

gestão;

disponibilização de novas tecnologias de apoio à gestão; ter custos
competitivos para atuação na operação aeroportuária, como na área
comercial; e, ainda, prover os recursos necessários para o desenvolvimento
da estratégia apresentada.
Os projetos de melhoria a serem desenvolvidos pelo EPA poderão considerar
projetos com vistas à melhoria incremental ou radical, de curto, médio ou longo prazo de
implementação. Ademais, a captação das ideias para o desenvolvimento poderá ser realizada
dentro da própria comunidade aeroportuária, através de ouvidorias, redes sociais, canais direto
de comunicação, indicadores do sistema de gestão da qualidade ou de pesquisas relacionadas
ao setor da aviação civil, e, ainda, de sugestões informais. Podem, ainda, ser desenvolvidos
projetos considerando o benchmarking realizado em outros aeroportos da própria rede Infraero,
bem como aeroportos administrados por outras operadoras.
O funcionamento do EPA iniciará com a captação e seleção das ideias, formatação
do Termo de Abertura do Projeto (Project Charter) – TAP, planejamento e desenvolvimento
detalhado do projeto, monitoramento e controle das atividades do projeto, avaliação da
efetividade dos projetos, encerramento do projeto, registrando e divulgando as lições
aprendidas.
Com a proposta inicial elaborada, foi realizado o processo de validação através de
um focus group com a administração aeroportuária em estudo, participando um extrato
compreendido pela Autoridade Aeroportuária e representantes das áreas de Operações,
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Segurança, Segurança Operacional, Manutenção, Meio Ambiente, Qualidade, Recursos
Humanos, Comercial, Logística e Cargas, e, Engenharia, fazendo uma análise crítica da proposta
inicial, a fim de identificar possíveis obstáculos internos e externos que possam dificultar ou
impedir a implantação do escritório de projetos, bem como aferir sugestões de melhoria para a
proposta.

5.2. VALIDAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS
AEROPORTUÁRIOS
A validação do Escritório de Projetos Aeroportuário (EPA) proposto, realizada
através de um focus group, apresentou algumas considerações, que podem ser desenvolvidas
através dos seguintes aspectos: análise da estrutura organizacional – posicionamento do EPA na
atual estrutura organizacional da administração aeroportuária, e, a proposta de estrutura
organizacional do EPA – formação das comissões; procedimentos operacionais – análise das
atividades e fluxograma das atividades; barreiras para implementação – análise das possíveis
barreiras internas e externas para implementação da proposta; e, outras sugestões apresentadas.
Nas observações julgadas procedentes, procurou-se ajustar a proposta final. As demais, foi
esclarecido aos participantes os motivos da não utilização da sugestão, dirimindo, também, as
dúvidas identificadas com a proposta apresentada.
5.2.1. Estrutura Organizacional
Em relação à disposição do EPA dentro da atual estrutura organizacional da
administração aeroportuária, a qual deverá funcionar como uma área ligada diretamente à alta
administração, para esse caso específico, o Superintendente (Fig. 5.2), como uma área de
suporte, apoio na tomada de decisões, atuando sobre todas as áreas da administração, apresentouse como uma condição adequada e aceita por todos os presentes no processo de validação.
Entende-se que, poderia ser criada uma barreira entre os clientes internos caso a área fosse
subordinada a uma outra área da administração. Assim, nessa condição, poderia haver uma
tendência para o desenvolvimento de projetos ligados diretamente à área a que estaria
subordinada.
A implantação do EPA na administração aeroportuária de um aeroporto de médio
porte não trata de uma equipe dedicada ao Escritório de Projetos, tem como estrutura
organizacional formatada através de três comissões: a Comissão Gestora, Comissão de Projeto,
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e a Comissão de Controle, podendo, ainda, contratar especialistas técnico para suporte às
comissões.
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5.2 – Estrutura Organizacional proposta para implantação do EPA na administração aeroportuária

No processo de validação, foi apresentada uma proposta de formação da Comissão
de Gestão, incluindo, além do Superintendente, representantes das gerências de operações e
comercial, e representantes das coordenações de manutenção e/ou engenharia, administração e
finanças, e de segurança operacional, entendendo que seriam as áreas mais solicitadas para o
desenvolvimento de projetos de melhoria. No entanto, o Superintendente sugeriu e esta sugestão
foi aceita por todos os participantes do focus group: que essa Comissão, bem como todas as
demais, não fossem especificadas as áreas que teriam representantes, e sim, indicar que as
comissões deveriam possuir representantes das áreas de desenvolvimento dos projetos, e as áreas
afins, onde houvesse partes interessadas no sucesso do projeto.
Em relação à formação das comissões, levantou-se o questionamento, também, sobre
onde estariam envolvidas as áreas de Meio Ambiente e Segurança Operacional, por se tratar de
áreas que possuem legislações específicas aplicadas a aeroportos. Esse apontamento foi
solucionado quando da aceitação da proposta do Superintendente apresentada anteriormente.
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Dessa forma, a apresentação da estrutura organizacional do EPA formada através
das Comissões de Gestão, de Projetos e de Controle, foi considerada adequada para utilização
na administração aeroportuária.
5.2.2. Procedimentos Operacionais
No que diz respeito aos procedimentos operacionais propostos, apenas foi
apresentado um questionamento quanto ao procedimento de encerramento dos projetos. O
procedimento inicial proposto apresentava duas opções para encerramento do projeto. A
primeira seria uma decisão da comissão de gestão questionando se deveria encerrar o projeto,
sem a necessidade de acompanhamento dos objetivos propostos. E caso os objetivos propostos
foram alcançados (Fig. 5.3).

INÍCIO

Sim

Deve ser encerrado
o projeto?

Sim

Não

Desenvolvimento
dos projetos

Finalização do
projeto

Acompanhamento
pós-projeto

Padronização
dos processos
melhorados
Não

Os objetivos foram
alcançados?

FIM

Divulgação dos
resultados
alcançados com
os projetos

Fig. 5.3 – Proposta para o encerramento do projeto e acompanhamento pós-projeto.

A proposta apresentada, partindo de duas opções para encerramento do projeto,
poderia ensejar um conflito de informações quanto aos objetivos do projeto, considerando que
ele foi aprovado e desenvolvido para dar solução a algum tema da gestão administrativa. Em
relação a esse fluxograma, foi proposta uma adequação no fluxo (Fig. 5.4), direcionando para a
questão acerca de se os objetivos foram alcançados, e caso não tenha sido, questionar se deveria
encerrar o projeto, mesmo sem a certeza do alcance dos objetivos do projeto.

118

Não

Desenvolvimento
dos projetos

Finalização do
projeto

Não

Acompanhamento
pós-projeto

Sim

INÍCIO

Sim

Deve ser encerrado
o projeto?

Padronização
dos processos
melhorados
Os objetivos foram
alcançados?

FIM

Divulgação dos
resultados
alcançados com
os projetos

Fig. 5.4 – Proposta aceita para o encerramento do projeto e acompanhamento pós-projeto.

Em relação aos demais procedimentos operacionais, não houve questionamentos.
5.2.3. Barreiras para Implementação do EPA
Foram apresentados alguns questionamentos sobre barreiras para implementação do
EPA na administração aeroportuária, conforme se verá a seguir:
a) Vale a pena desenvolver um projeto na minha própria área com minha
equipe, ou encaminhar para o EPA? Quem será reconhecido por ter
desenvolvido o projeto?
Entende-se que o EPA deve funcionar com uma ferramenta de gestão para o
desenvolvimento de projetos para melhoria da gestão administrativa como um
todo, com objetivos definidos e aprovados pela Comissão de Gestão, sempre
visando à eficiência na administração. A dúvida quanto à opção entre
desenvolver um projeto na área de criação ou encaminhar para o EPA, é que, no
momento atual, muitos projetos não são viabilizados por falta de estruturação
do projeto, definição do escopo, custo, prazo e qualidade adequada. O EPA dará
suporte à área de desenvolvimento do projeto com o objetivo de estruturar a
ideia, fazendo simulações e criando soluções visando à eficácia e eficiência do

119

projeto. E, relacionando quem deverá ser reconhecido com a implantação do
projeto, inicialmente, o projeto inicia com base numa ideia, geralmente,
apresentada pela área que tem a necessidade de melhoria, e essa poderá
encaminhar para o EPA para que esse, se entender como viável, irá planejar,
desenvolver, controlar, encerrar, além de reconhecer todos os envolvidos no
projeto.
É válido colocar, ainda, que o idealizador do projeto será sempre convidado a
participar desde o planejamento até o encerramento do projeto. E esse será o
ponto de partida do reconhecimento da ideia.
b) Haverá alguma metodologia de recompensas?
Por se tratar de uma empresa pública, a possibilidade de recompensa não está
definida. Inicialmente, sugere-se a possibilidade de fornecimento de uma placa
alusiva ao desenvolvimento e sucesso do projeto, assim como são realizadas as
placas comemorativas por tempo de serviço na empresa.
c)

Poderá haver confusão sobre autonomia em nível de Sede da empresa
versus nível de aeroporto. Deveria ser implementado em nível de Sede.
A proposta apresentada tem como objetivo desenvolver projetos voltados para
a melhoria da gestão do aeroporto, alinhada com as definições estratégicas
propostas pelo Mapa Estratégico aprovado pela alta direção da empresa. Não
sendo objetivo do EPA alteração ou definição das prioridades estratégicas da
empresa.

d) Há restrições legais para contratação de especialistas.
Inicialmente, a ideia seria buscar especialistas dentro da própria organização.
Porém, quando da impossibilidade, o EPA deverá apresentar as justificativas
(conhecimento específico, projetos desenvolvidos, escopo definido, custos,
prazos, resultados esperados, entre outros fatores julgados importantes)
necessárias para a contratação. A partir disso, passa a ser uma decisão
administrativa para efetivar a contratação.
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e)

Há sempre a informação de que não há recursos para o desenvolvimento
de novos projetos.
Observa-se que a restrição de recursos é uma condição para que a empresa se
mantenha no mercado. No entanto, quando os projetos apresentam justificativas
técnicas, econômicas e sociais, os recursos sempre são disponibilizados. Na
administração pública, principalmente, nas empresas públicas, para que os
recursos sejam disponibilizados, se faz necessária a apresentação de um projeto
estruturado e viável. Para isso, deve-se desenvolver um Termo de Referência,
Especificações Técnicas Gerais e Específicas, Planilha Orçamentária com
composições de custos unitários, Cronograma Físico-Financeiro, além dos
projetos básicos e detalhes de desenvolvimento do projeto. O EPA terá a função
de preparar os projetos de forma estruturada. Dessa forma, entende-se que essa
barreira será superada.

f)

Como envolver as pessoas no desenvolvimento de projetos que não há
benefícios próprios? No cenário atual os colaboradores priorizam as
atividades específicas da área.
O EPA deverá criar, inicialmente, uma política de envolvimento das pessoas,
no intuito de desenvolver indicadores de desempenho da organização como um
todo. A ideia trata da melhoria da gestão aeroportuária como um todo. Supõese que a melhoria de uma área em detrimento a outra, não aumenta o
desempenho da organização. Além disso, conhecendo a cultura organizacional
atual,

sugere-se

como

diretriz,

a

indicação

dos

participantes

do

desenvolvimento do projeto através de Ato Administrativo, indicando a equipe
do projeto, com as respectivas funções e carga horária destinada a trabalhar
visando ao sucesso do projeto.
g) O EPA irá realizar funções atribuídas as áreas?
Não. A ideia do EPA passar pelo suporte no desenvolvimento do projeto,
utilizando mão de obra da área de atuação do projeto.
Citando como exemplo a área Comercial, que tem como função principal a
captação de novos negócios; identificando como uma proposta de projeto a
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captação de novos negócios, o EPA poderá definir desde a metodologia de
captação de novos negócios, como será identificada ideias para essa captação
(oportunidade, segmento de atuação, retorno do capital, e, social), até os
procedimentos operacionais que deverão ser seguidos para efetivação do novo
negócio.
Outro ponto discutido foi quanto ao início do desenvolvimento dos projetos de
melhoria, como forma de massificação da proposta, trabalhando com projetos de curto prazo e
baixo investimento. Dessa forma, entende-se que os resultados poderiam funcionar como uma
justificativa para remoção de possíveis barreiras dentro da organização.
Observa-se que as barreiras apresentadas para a implantação do EPA na
administração aeroportuária são relativas, principalmente, à necessidade de mudança na cultura
organizacional e ao desconhecimento sobre o tema gerenciamento de projetos.
5.2.4. Outras Observações Apresentadas
Com a validação, a ideia inicial seria analisar, criticamente, a Estrutura
Organizacional da administração com a inclusão do EPA, bem como a formação das comissões
propostas, além dos procedimentos operacionais e as possíveis barreiras para implementação da
proposta do EPA na administração aeroportuária. Porém, outras observações relatadas a seguir
foram apresentadas:
a) Como serão realizadas as medidas de satisfação dos clientes? Utilizando as
atuais ferramentas ou criando pesquisas de satisfação?
Vale informar que, no escopo do EPA, não há a previsão de desenvolvimento
de pesquisas de satisfação. A ideia seria utilizar as ferramentas disponíveis
atualmente, tais como Ouvidorias, Pesquisas desenvolvidas para o setor
(RADAR, contratadas pela Secretaria da Aviação Civil), Indicadores da
Qualidade, redes sociais e veículos de imprensa.
Especificamente, dentro de um projeto, a Comissão de Gestão poderá incluir no
escopo do projeto a avaliação do resultados através de uma pesquisa de
satisfação dos clientes internos e externos, porém não será uma função definida
para o EPA.
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Em relação à análise do resultado do projeto, a ideia se baseia na análise do
patrocinador quanto aos objetivos e procedimentos operacionais desenvolvidos
pelo projeto, avaliando de acordo com uma escala variando de Pouco Adequado
– Adequado – Muito Adequado.
b) Como será realizada a metodologia de montagem do Portfólio dos projetos
desenvolvidos pela empresa?
A montagem do Portfólio dos projetos de melhoria desenvolvidos pelo EPA se
deterá ao acompanhamento das fases dos projetos, relacionando os projetos que
estejam em fase de ideias, com termo de abertura pronto, com termo de abertura
pronto e aprovado, em execução, em processo de encerramento, e na fase de
acompanhamento pós-projeto.
c)

É possível vender a consultoria do EPA para outras administrações
aeroportuárias?
A proposta inicial é desenvolver projetos de melhoria na gestão da
administração aeroportuária local. Assim, o trabalho de implementação passa
por uma mudança de cultura organizacional, removendo todas as barreiras, e
aprimorando de forma geral, a gestão. A possibilidade de utilizar a proposta
como oportunidade de negócio não pode ser descartada, porém se faz
necessário, inicialmente, aumentar a maturidade visando ao gerenciamento de
projetos, obter resultados para aferição e melhoramento da proposta, e buscar a
excelência no desenvolvimento dos projetos, para que, a partir daí, seja tomada
uma decisão sobre essa oportunidade de negócio.

A validação da proposta foi finalizada com a opinião da autoridade aeroportuária,
tendo sido colocado que o momento é oportuno para implantação do EPA na administração
aeroportuária, considerando que as concessões de alguns aeroportos brasileiros obrigam os
demais aeroportos a buscar melhorias nos resultados, no que tange à eficiência na administração,
à captação de novos negócios, e à melhoria dos processos, opinando a favor da implantação do
EPA na administração aeroportuária.
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5.3. DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS
O Escritório de Projetos Aeroportuário (EPA) deverá ser responsável pelo
desenvolvimento de habilidades e competências de gerenciamento de projetos dentro da
organização. Para isso, deve desenvolver relatórios consolidados de projetos, definir métricas
para acompanhamento dos projetos, comunicação entre as partes interessadas, treinamentos para
os gerentes de projetos, customização da metodologia de gerenciamento de projetos que será
adotada, e, execução dos serviços de “coaching” para os gerentes de projetos.
5.3.1. Mudanças Culturais
Uma das maiores barreiras identificadas para implementação de Escritório de
Projetos é a mudança da cultura organizacional. Essas mudanças devem ser tratadas através de
treinamentos e desenvolvimento de novas habilidades, conscientização dos envolvidos, além da
avaliação da mudança de comportamento da equipe.
Em se tratando de uma empresa pública, convém sugerir a criação de um
cargo/função de Coordenador(a) de Projetos, que deve ser preenchido por um profissional com
experiência em gerenciamento de projetos, que tenha habilidade e liderança. A criação dessa
função faz-se necessária para que as equipes tenham confiança no(a) responsável pela
coordenação do projeto.
As resistências às mudanças são comuns em qualquer atividade, principalmente,
quando se trata de algo novo. No entanto, não pode se colocar como uma barreira intransponível
para o objetivo de implantação dos projetos de melhoria. Essas barreiras devem ser esperadas e
superadas pelo escritório de projetos, através de esforço individual ou coletivo da organização.
Caso necessário, poderá buscar o auxílio de especialistas, com experiência em gerenciamento de
projetos, e, de preferência, que tenha conhecimento em operação aeroportuária.
5.3.2. Etapas de Implementação
A implementação do EPA deve obedecer as etapas para que as mudanças culturais
sejam tratadas de forma gradual. Pode-se adotar as etapas a seguir:
1.

Entendimento da situação atual e os motivos para implantação do EPA.

2.

Introdução dos primeiros processos e modelos de gerenciamento de projetos.

3.

Realização de treinamentos básicos sobre gerenciamento de projetos.

4.

Disponibilização de modelos e processos baseados nas melhores práticas de
gerenciamento de projetos.

5.

Formalização do EPA.
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6.

Introdução de métricas periódicas para avaliação dos projetos.

7.

Início de treinamento avançados em gerenciamento de projetos.

8.

Início de projetos de melhoria de curto prazo e baixo investimento.

9.

Melhoria contínua dos processos desenvolvidos.

A adoção de etapas de implementação para o EPA, de forma sólida e contínua,
evitará traumas e reduzirá as barreiras apresentadas no processo de mudança da cultura
organizacional.
5.4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO EPA
Inicialmente, considerando as observações quanto à estruturação do Escritório de
Projetos dentro de uma organização, deve-se adotar a proposta do Escritório de Projetos atuando
para um Grupo de Clientes, entendendo que a administração aeroportuária possui uma estrutura
organizacional funcional, cujo Escritório de Projetos Aeroportuário deverá se integrar com as
diversas áreas da administração. Assim, é possível buscar um melhor gerenciamento e
comunicação com os clientes, agrupando projetos comuns na busca por um melhor
gerenciamento e melhores relações. A princípio, a ideia poderia partir para a implantação do
EPA com uma área de Suporte e Apoio ao Superintendente (Fig. 5.5), e sua formação se daria
por uma composição de equipe multidisciplinar, variando de acordo com as premissas e
restrições dos projetos, e alinhada com a determinada área.
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5.5 – Estrutura Organizacional com a implantação do EPA na administração aeroportuária
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Visando alcançar resultados a curto prazo, como forma de promover a integração
das equipes com o gerenciamento de projetos, motivando através dos resultados de melhoria
obtidos, a proposta de trabalho do EPA iniciará com projetos únicos por vez.
Quando houver o crescimento da maturidade em gerenciamento de projetos por
parte da organização, o EPA passará a desenvolver funções de suporte, ferramentas e serviços
de planejamento, determinação de padrões de qualidade, custo e prazo para os projetos,
fornecimento de recursos técnicos e estabelecimento de metodologias de gerenciamento de
projetos.
A proposta de EPA para implantação na administração aeroportuária de um
aeroporto de médio porte não trata de uma equipe dedicada ao Escritório de Projetos; ela tem
como estrutura organizacional formatada através de três comissões: a Comissão Gestora, a
Comissão de Projeto, e a Comissão de Controle, podendo, ainda, contratar especialista técnico
para dar suporte às comissões.
Comissão
de Gestão

Comissão
de
Controle

Comissão
de
Projetos

ESPECIALISTAS
Fig. 5.6 – Proposta para Estrutura Organizacional do Escritório de Projetos Aeroportuário

A proposta da Estrutura Organizacional para o EPA (Fig. 5.6) leva em consideração
a proposta da Infraero quanto trata do acompanhamento de projetos – Gestores e fiscais
operacionais e administrativo, que, nessa proposta, é representada pela Comissão de Gestão,
Comissão de Controle, acrescida da Comissão de Projetos, além da ligação direta entre as
comissões que proporciona uma maior facilidade de comunicação, já que melhora a agilidade
na tomada de decisões.
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5.4.1. Comissão de Gestão
A Comissão de Gestão será formada pelo Superintendente do Aeroporto – sponsor
dos projetos de melhoria que serão desenvolvidos no aeroporto, representante(s) da área de
desenvolvimento do projeto e áreas afins, sendo essa comissão responsável pelas tomadas de
decisão quanto ao planejamento e execução dos projetos pelo EPA.
A Comissão de Gestão terá as seguintes funções:


Publicar Ato Administrativo com a criação do Escritório de Projetos
Aeroportuário (EPA).



Indicar o coordenador de projetos que irá compor a Comissão de Projetos.



Apresentar as temáticas dos projetos a serem desenvolvidos pela Comissão
de Projetos.



Definir os projetos que serão desenvolvidos pelo EPA visando ao
atendimento às demandas aeroportuárias.



Aprovar os critérios de seleção dos projetos e desenvolvimento pela
Comissão de Projetos.



Publicar Ato Administrativo indicando os participantes de cada projeto, em
determinadas comissões, definindo as funções e os tempos que cada membro
da equipe de projeto deverá se dedicar para o projeto.



Analisar os Termos de Abertura de Projetos desenvolvidos pela Comissão
de Projetos, aprovando em conformidade com a viabilidade técnica do
projeto, considerando os critérios de seleção desenvolvidos e aprovados por
essa comissão.



Aprovar o planejamento, critérios de monitoramento e controle, e
qualificação dos projetos autorizados por essa comissão e desenvolvidos pela
Comissão de Projetos.



Cancelar, paralisar, postergar, e afins, para projetos em desenvolvimento e
que julgue, no momento, necessária a ação a ser tomada.

A Comissão de Gestão terá a responsabilidade de gerir os projetos, com autonomia
para autorizar o início, suspensão e/ou cancelamento do projeto, quando achar conveniente, bem
como solicitar uma priorização de um projeto em detrimento do outro, mesmo quando ambos
estiverem em execução, a fim de buscar o alinhamento ao Mapa Estratégico da empresa.
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5.4.2. Comissão de Projetos
A Comissão de Projetos será responsável pela captação das ideias para projetos de
melhoria e desenvolvimento dos projetos aprovados pela Comissão de Gestão. Essa comissão
será a responsável pela operacionalização do Escritório de Projetos.
A Comissão de Projetos será composta, inicialmente, pelo Coordenador de Projetos,
designado pela Comissão de Gestão e um auxiliar técnico para apoio às atividades desenvolvidas
pelo EPA. Esse Coordenador de Projetos deve ser um profissional com experiência na área de
gerenciamento de projetos.
A Comissão de Projetos terá as seguintes funções:


Desenvolver método de captação de ideias de projetos, seja através da
comunidade
oportunidades

aeroportuária, indicadores
de

melhoria,

do

benchmarking,

sistema

de

qualidade,

ouvidorias,

pesquisas

relacionadas ao setor, etc.


Trabalhar as ideias recebidas e ajustá-las, caso necessário, para que sejam
cadastradas de maneira adequada, com informações compreensíveis.



Sistematizar as ideias captadas após serem revisadas.



Apresentar à Comissão de Gestão as ideias captadas e sistematizadas, para
que essa Comissão selecione aquelas que serão estruturadas e desenvolvidas.



Definir critérios de escolha de ideias e projetos (gerais e específicos), que
serão enviados à Comissão de Gestão para aprovação.



Arquivar os documentos não aprovados pela Comissão de Gestão (ideias,
TAPs e planejamento detalhado de projetos), para uma possível utilização
posterior.



Elaborar os TAPs correspondentes às ideias aprovadas.



Estruturar os planejamentos detalhados dos projetos a partir dos TAPs
autorizados pela Comissão de Gestão, direcionando-os a essa Comissão para
que sejam aprovados e, posteriormente, executados na instituição.



Realizar o recrutamento da equipe que irá trabalhar no projeto. Tratando-se
de um projeto que pode estar integrado com toda a comunidade
aeroportuária, essa equipe poderá ser multidisciplinar.



Avaliar a necessidade de treinamento e desenvolvimento para a equipe do
projeto.
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Enviar o feedback aos idealizadores dos projetos, acerca do andamento do
projeto de melhoria.



Informar, com antecedência, os responsáveis pelas áreas da administração
aeroportuária, quanto a necessidade de desenvolvimento dos projetos de
melhoria, autorizados pela Comissão de Gestão.



Coordenar as atividades de desenvolvimento do projeto, e funcionar como
suporte, apoio técnico, no desenvolvimento dos projetos, visando atingir os
objetivos propostos.



Definir a metodologia de comunicação interna (dentro da administração
aeroportuária) e externa (para a comunidade aeroportuária).



Promover o gerenciamento do escopo do projeto, propondo ajustes ou
revisões quando julgar necessário.



Levar adiante os processos de monitoramento e controle das atividades do
projeto, com o objetivo de alinhar com o planejamento, buscando as metas
propostas.



Encerrar os projetos, após alcançar os objetivos, registrando as lições
aprendidas, analisando os prós e contras, para utilização em futuros projetos
de melhoria.



Implantar a padronização dos processos melhorados com base nos projetos
executados.



Promover a divulgação dos resultados obtidos pelos projetos de melhoria
para a comunidade aeroportuária.



Proceder à avaliação contínua quanto ao andamento dos projetos
implantados, a fim de verificar o seu desempenho.

Para a função do Coordenador de Projetos da Comissão de Projetos, é necessário
que o colaborador tenha um bom conhecimento da área de Gerenciamento de Projetos, não,
necessariamente uma específica formação profissional, mas um conhecimento pessoal e técnico
para o desenvolvimento das atividades.
5.4.3. Comissão de Controle
Para a execução de projetos que exigirem, necessariamente, a contratação de um
serviço, será designada uma relação com os fiscais desse contrato. E essa designação é
formalizada através de Ato Administrativo, a ser emitido pelo gestor responsável pelo contrato.
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Quanto ao papel da Comissão de Controle, essa terá a função de fiscalizar o
desenvolvimento das atividades do EPA, a partir do processo de iniciação, planejamento,
execução do projeto, monitoramento e controle, e encerramento, buscando sempre os objetivos
que foram delineados, bem como o alinhamento com a estratégia empresarial da Infraero.
A Comissão de Controle será designada pela Comissão de Gestão, devendo ser
formada por uma equipe multidisciplinar, representada pela área idealizadora do projeto, a área
de atuação onde o projeto será implantado, por representante da área de administração, segurança
e saúde do trabalho e da área de manutenção e/ou engenharia, podendo ainda, ser convidado(s)
profissionais de outras áreas de controle.
A Comissão de Controle terá as seguintes funções:


Acompanhar a seleção dos projetos de melhoria junto à Comissão de Gestão.



Manifestar-se quanto aos critérios de seleção dos projetos de melhoria.



Assegurar a publicidade das informações do EPA.



Fiscalizar a aplicação dos recursos dentro dos projetos de melhoria.



Acompanhar o desenvolvimento dos projetos quanto aos requisitos de
segurança e saúde dos envolvidos, bem como os princípios da ética propostos
no Código de Ética empresarial.



Participar dos procedimentos de encerramento do projeto.

A Comissão de Controle deverá ter livre acesso a todas as informações, e contato
direto com as demais comissões. Identificados desvios quanto ao alinhamento do projeto, esses
deverão ser registrados e tratados de forma que não comprometa o andamento projeto.
5.4.4. Especialistas
A opinião especializada tem a função de analisar as entradas para o desenvolvimento
do projeto, podendo ser aplicadas a qualquer detalhe técnico e de gerenciamento durante o
processo de desenvolvimento, fornecendo consultoria especializada ou preenchendo um papel
específico, como instalação, personalização, treinamento ou suporte.
A especialização poderá ser oferecida por qualquer grupo ou pessoa com
conhecimento ou treinamento especializado, desde que aprovada pela Comissão de Gestão,
geralmente estando disponível a partir de diversas fontes como:


Outros aeroportos nacionais ou de outros países.



Consultores.



Partes interessadas, inclusive clientes e patrocinadores.
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Associações profissionais e técnicas.



Grupos industriais.



Especialistas no assunto.

A opinião especializada poderá ser adotada em qualquer fase dos processos de
implantação do projeto de melhoria, desde a iniciação, passando pelo planejamento, execução,
monitoramento e controle, bem como o encerramento do projeto.

5.5. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DO EPA
Um Escritório de Projetos pode ter suas funções constantemente redefinidas e
atualizadas. Antigamente, havia escritórios de projetos que desempenhavam atividades
operacionais voltadas para o controle de investimentos, variações de custos e transações de
pagamento. Nos dias atuais, as empresas definem quais atividades o Escritório de Projetos irá
desempenhar.
A proposta de funcionamento do Escritório de Projetos Aeroportuário (EPA) de
melhoria para a administração aeroportuária foi estruturada levando em consideração o
referencial teórico apresentado no trabalho, outros trabalhos relacionados com o tema da
pesquisa e no estudo de caso efetivado no Aeroporto Internacional Augusto Severo. Diante disso,
alguns pontos devem ser estabelecidos, tais como: método de captação, coleta, organização e
registro das ideias para os projetos de melhoria, aprovação das ideias para realização do
detalhamento, estruturação, planejamento, execução, monitoramento e controle

do

desenvolvimento dos projetos e encerramento dos projetos.
A fase de encerramento deverá incluir a divulgação dos resultados e lições
aprendidas, formatação da padronização das melhorias provenientes da implantação dos
projetos, e acompanhamento do pós-projeto.
O relacionamento dos procedimentos operacionais do EPA junto aos processos de
iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento são apresentados
através da Figura 5.7.
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Fig. 5.7 – Fluxograma dos procedimentos operacionais do EPA

5.5.1. Método de Captação, Coleta e Registro das Ideias para os Projetos de Melhoria
A Iniciação de um projeto é o reconhecimento formal de que um projeto, ou a
próxima fase de um projeto existente, deve começar e alocar recursos para sua execução
(HELDMAN, 2006). Segundo o PMBOK (2012), os projetos acontecem em decorrência de uma
das seis necessidades ou demandas: demanda do mercado; necessidade empresarial; solicitação
do cliente; avanço tecnológico; exigência legal; necessidade social.
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Para cada demanda ou necessidade colocada, é possível captar projetos de melhoria
para implantação. Analisando caso a caso, especificamente para a administração aeroportuária,
é possível citar:


Demanda do mercado – com o crescimento da demanda pelo transporte
aéreo, surge a necessidade de melhoria em diversos pontos na infraestrutura,
tais como: disponibilização de canais de check-in para despacho de
bagagens, e emissão do bilhete, canais de inspeção para acesso a áreas
restritas, área de acomodação para embarque e desembarque de passageiros,
disponibilização de facilidades (pontes de embarque e desembarque,
transporte para embarque e desembarque remoto, sistemas de informação de
voos, sistema de sonorização, esteiras de bagagens, entre outros), área de
saguão, praça de alimentação, lojas comerciais, estacionamento.



Necessidade empresarial – desenvolvimento de projetos para atendimento às
metas empresariais propostos pelo Mapa Estratégico, atrelados aos desafios
propostos de reconhecimento, excelência operacional, e da garantia dos
recursos para suportar a excelência operacional.



Solicitação do cliente – o atendimento às solicitações dos clientes permeiam
todos os processos. As solicitações orientam o desenvolvimento de novos
projetos, estando diretamente ligadas à melhoria da satisfação dos clientes,
sejam internos ou externos.



Avanço tecnológico – as facilitações propostas pelo avanço da tecnologia
precisa ser um ponto de acompanhamento empresarial com vista à
manutenção no mercado. A implantação de novas tecnologias busca
aprimorar as operações efetivadas num aeroporto. Como pontos a serem
desenvolvidos, estão: adequação dos sistemas de informação de voo e de
sonorização para atendimento a pessoas portadoras de necessidades
especiais.



Exigência legal – com a promulgação de novas leis, principalmente, as
ligadas à segurança da aviação civil, vigilância sanitária, acessibilidade, que
atuam diretamente sobre as empresas de administração aeroportuárias,
necessariamente, surgem projetos para adequação ou implantação de um
novo processo em atendimento à legislação.
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Necessidade social – em se tratando de um ambiente público, as questões
sociais podem implicar o desenvolvimento de novos projetos. Nesse ponto,
pode-se colocar: questões voltadas para a saúde (epidemias), melhoria da
eficiência energética provocada por uma condição de falta de fornecimento
da capacidade energética, entre outros.

Em face das necessidades e demandas apresentadas, o processo de captação de ideias
para implantação dos projetos de melhoria iniciará através de alguns canais:


Atendimento ao crescimento da demanda do mercado – pode-se utilizar dos
controles de utilização da capacidade da infraestrutura aeroportuária, como
por exemplo, o Anuário produzido pela Infraero, onde monitora tanto a
movimentação de passageiros como a logística de carga, outras pesquisas
realizadas por empresas de consultoria do setor, e pesquisas contratadas pelo
órgãos governamentais.



Análise da eficiência da infraestrutura disponível – deve-se coletar dados e
elaborar propostas de melhoria para atendimento a cada item identificado
especificamente.



Necessidades empresariais – os indicadores de desempenhos propostos
apresentados pela empresa, sugere os pontos que necessitam de melhoria.



Canais de solicitação dos clientes – deve-se analisar com base em ouvidorias
registradas através dos formulários disponibilizados em pontos estratégicos
(balcão de informações, salas de embarque e desembarque), que tratam tanto
de reclamações, como de sugestões de melhoria, hoje com o advento das
redes sociais (facebook, twitter, etc.), há uma preocupação quanto aos pontos
colocados sobre os aeroportos, por menor que seja a importância do assunto,
esse é verificado, analisado e pode gerar um projeto de melhoria.



Avanço da tecnologia – projetos apresentados em congresso, feiras, ou
mesmo

implantados

por

outros

aeroportos,

funcionam

como

impulsionadores de novos projetos de melhoria.


Exigências legais – os órgãos que atuam diretamente junto a fiscalização e
regulação da atividade aeroportuária, tais como: Anac, Anvisa, e Ministério
Público.

A cada dois anos, os aeroportos com movimentação acima de 1 milhão de
passageiros/ano passam por uma inspeção da Anac, a fim de aferir o atendimento a todas as
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normas reguladoras da Aviação Civil. Sobre essa vistoria, é elaborado um Relatório de Inspeção
Aeroportuária – RIA, apresentando as necessidade de adequação e melhoria, sob pena de
aplicação de penalidade em caso de não atendimento.
A Anvisa atua, diariamente, na fiscalização das condições sanitárias apresentadas
pelo aeroporto, contendo Notificações para adequação e melhoria dos pontos desconformes. O
Ministério Público atua, diretamente, na defesa do direito do usuário, principalmente, voltado
para as condições de acessibilidade. Todos os apontamentos apresentados pelos órgãos
reguladores e de interesse público implicam a elaboração de projetos de melhoria; quanto às
necessidades sociais, são demandas que surgem devido a um fato não previsto pelas normas
estratégicas e reguladoras, no entanto devem ser atendidas, e, necessariamente, organizadas
como um projeto.
A captação das ideias de melhoria pode ser apresentada de forma genérica ou
específica. Caberá à Comissão de Projetos organizá-la e realizar um estudo de viabilidade para
confirmar se o projeto é viável, analisar a probabilidade de êxito, examinar a viabilidade do
projeto do projeto, analisar questões técnicas relacionadas ao projeto, se a tecnologia sugerida é
viável, confiável e fácil de incorporar à atual estrutura tecnológica da organização.
Após a organização da ideia de melhoria, bem como da viabilidade do projeto,
deverá proceder com o registro da ideia, através de um banco de dados codificado, datado, por
área de implantação do projeto e por assunto. E, finalmente, encaminhar à Comissão de Gestão
para aprovação (Fig. 5.8).

Captação das ideias

INÍCIO







Demanda do mercado
Necessidade empresarial
Solicitação do cliente
Avanço tecnológico
Exigência legal
Necessidade social

Encaminhamento das
ideias para aprovação
pela Comissão de
Gestão

Organização das ideias
 Estudo de viabilidade do
projeto:
 probabilidade de êxito;
 questões técnicas;
 confiabilidade
 facilidade de
incorporação da ideia

FIM

Fig. 5.8 – Captação de ideias, organização e registro das ideias.

Registro das ideias
 Codificação
 Data de captação da ideia
 Área de implantação do
projeto
 Tema relacionado
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5.5.2. Seleção dos Projetos de Melhoria
As organizações, em sua maioria, não podem se dar ao luxo de executar todos os
projetos propostos. Até as consultorias, que vendem seus serviços de gerenciamento de projetos,
precisam selecionar e escolher os projetos com os quais desejam trabalhar. Nesse contexto, as
metodologias de seleção ajudam a optar por uma entre várias alternativas. As metodologias de
seleção variam de acordo com a empresa, os membros da comissão de seleção, os critérios
empregados e o projeto. Por vezes, os critérios e metodologias de seleção serão estritamente
financeiros; noutras vezes, terão por base o mercado; em outras ocasiões, vão partir do ponto de
vista público ou político. Na maior parte das vezes, a decisão baseia-se numa combinação
qualquer dos aspectos acima, entre outros.
Considerando a impossibilidade de execução de todos os projetos propostos, a partir
da captação das ideias para projetos de melhoria, deve-se proceder à seleção e ordenação dos
projetos que deverão ser iniciados, formalização e divulgação do Termo de Abertura do Projeto
– TAP.
Os critérios de seleção do projeto devem avaliar o valor agregado proposto pelo
projeto e os benefícios que trarão para a organização. Entre os benefícios analisados, estão os
benefícios financeiros, retornos de investimentos, retenção e lealdade dos clientes e opinião
pública.
A proposta apresentada sugere a utilização dos métodos de mensuração de
benefícios como critérios mais adequados para seleção dos projetos. A análise custo-benefício
compara as vantagens financeiras da execução do projeto com os benefícios que serão gerados
quando da execução do projeto, sejam quantitativos ou qualitativos. Os modelos de pontuação
ponderadas podem estabelecer critérios para seleção dos projetos tomando por base a
potencialidade de retorno financeiro, adequação à estratégia organizacional, facilidade de
implantação do projeto, entre outros critérios. Técnicas de análise de fluxo de caixa abrangem
diversas técnicas como período de retorno – tempo necessário para a empresa recuperar os custos
iniciais de implantação do projeto, fluxo de caixa descontado – comparando os fluxos de caixa
futuros com os valores atuais, valor presente líquido (VPL) – cálculo do valor exato para o
projeto, taxa interna de retorno (TIR) – taxa de desconto quando o valor presente das entradas
de caixa é igual ao investimento inicial.
A Comissão de Projetos deve sugerir os critérios para avaliação e seleção dos
projetos para que a Comissão de Gestão possa decidir com base nos critérios apresentados. No
entanto, alguns projetos poderão ser aprovados independente de qualquer critério, quando tratar
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de uma necessidade legal, ou social. A Comissão de Gestão poderá se utilizar de uma opinião
especializada para auxílio na tomada de decisão.
A Comissão de Gestão irá decidir quais os projetos deverão ser estruturado o TAP,
e, em caso de aprovação desse, desenvolvimento do projeto de melhoria a ser implantado. As
ideias não aprovadas deverão ser arquivadas pela Comissão de Projetos para uma possível
utilização futura.
O resultado desse processo de seleção dos projetos de melhoria deverá ser
comunicado aos stakeholders, apresentando um feedback aos idealizadores dos projetos, e para
os não adequados o não enquadramento das ideias quanto aos requisitos de seleção.
O fluxograma de processamento das seleções de projetos de melhoria é apresentado
através da Figura 5.9.

Definição de
critérios para
seleção da ideia
Não
Aplicabilidade
dos critérios?

INÍCIO

Ideias propostas

Análise das
ideias com base
nos critérios
definidos

Feedback para o
idealizador

Feedback para
o idealizador
Não

A ideia atende aos
critérios

Arquivamento
da ideia

Sim

Envio para a
Comissão de
Projetos para
elaboração do
TAP

FIM

Divulgação para
os stakeholders
Fig. 5.9 – Seleção dos Projetos de Melhoria.

5.5.3. Estruturação e Aprovação dos Termos de Abertura dos Projetos
O Termo de Abertura do Projeto (TAP) é a confirmação e reconhecimento oficial e
por escrito da existência de um projeto. Descreve a necessidade ou demanda que ocasionou o
surgimento do projeto e inclui uma descrição do produto ou serviço visado.
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Os procedimentos para estruturação e aprovação dos TAPs (Fig. 5.10) iniciam
considerando as ideias aprovadas pela Comissão de Gestão, que serão estruturadas através de
TAPs pela Comissão de Projetos. Para a elaboração do TAP, serão convidados os principais
stakeholders – partes interessadas no desenvolvimento do projeto, coordenador de projeto –
designado pela Comissão de Gestão, e, o sponsor – patrocinador do projeto.
Segundo o PMBOK (2012), para criar um termo de abertura bem estruturado e útil,
deve incluir, pelo menos, os seguintes elementos:


Propósitos e justificativa do projeto



Necessidades empresariais



Justificativa de negócios, incluindo a análise de retorno do investimento



Descrição geral do projeto ou produto



Requisitos que, segundo expectativas dos stakeholders, patrocinadores e
clientes, devem ser concluídos satisfatoriamente



Influência dos stakeholders



Envolvimento de outros departamentos (em organizações funcionais) e o
nível de participação necessário



Restrições



Premissas



Resumo do cronograma de marcos (preliminar)



Resumo do orçamento



Nome do gerente do projeto e o seu nível de autoridade

Quando da conclusão do TAP, deverá ser encaminhado à Comissão de Gestão para
uma nova análise e autorização dos projetos. A autorização do TAP é necessária e ocorrerá
mediante a aprovação no campo indicado nos documentos encaminhados para aprovação.
O TAP estará concluído quando aprovado pela Comissão de Gestão. Essa aprovação
é a informação de que todos os documentos foram aprovados e pode ser iniciado o projeto. São
apresentadas as metas e as entregas dos projetos, bem como o tempo, recursos e custos
necessários para o seu cumprimento. É importante colocar que o TAP poderá ser adequado ao
longo de todo o projeto, na medida em que os detalhes vão sendo desvelados e delineados.
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Fig. 5.10 – Estruturação e Aprovação dos Termos de Abertura dos Projetos (TAPs).

5.5.4. Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle dos Projetos de Melhoria
Com a aprovação do Termo de Abertura do Projeto (TAP), é iniciado o
desenvolvimento do projeto, envolvendo, necessariamente, os processos de planejamento,
execução, monitoramento e controle (Fig. 5.11).
O planejamento do projeto irá desenvolver atividades, como: a definição e registro
de requisitos, restrições e premissas; identificação da equipe do projeto e definição de papéis e
responsabilidades; criação da EAP; desenvolvimento do plano de gerenciamento de mudanças;
identificação dos riscos e definição de estratégias de respostas; obtenção da aprovação do plano;
condução da reunião de início do projeto.
A execução do projeto será responsável pela: execução das tarefas definidas no plano
do projeto; garantia de opiniões homogêneas e definição de expectativas; implementação da
aquisição de recursos para o projeto; administração da alocação de recursos; implementação do
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plano de gerenciamento de qualidade; implementação das mudanças aprovadas; implementação
das ações e soluções alternativas aprovadas; melhoria do desempenho da equipe.
O monitoramento e controle do projeto têm como objetivos: a mensuração do
desempenho; verificação e gerenciamento de mudanças do projeto; garantia das entregas do
projeto em conformidade com os padrões de qualidade; monitoramento de todos os riscos.
O planejamento, execução, monitoramento e controle serão desenvolvidos com base
nos conceitos apresentados no PMBOK (2012), e estarão sob a responsabilidade da Comissão
de Projetos, que ficará responsável pela assessoria às equipes responsável pela execução do
projeto, administrando a necessidade ou não da realização de treinamentos, visando ao alcance
dos objetivos do projeto.
No desenvolvimento dos projetos, algumas ferramentas apresentadas no referencial
teórico poderão ser utilizadas, tais como: benchmarking, brainstorm, árvore de decisão,
diagrama de pareto, entre outras. A adequação da determinada ferramenta ao projeto será
orientada pela Comissão de Projetos. E, para o monitoramento e controle, sugere-se a adoção do
software MS Project 2007 ou versão superior, com a finalidade de acompanhar o andamento das
atividades, gerenciando custo e prazo com base no planejamento do projeto.
Dentro da etapa de monitoramento e controle, a Comissão de Projetos deverá
desenvolver relatórios consolidados de fácil entendimento para apresentação à Comissão de
Gestão. Os relatórios e métricas das metas, situação atual, performance e tendências dos projetos
devem ser consolidados para que a administração tenha conhecimento do valor agregado dos
projetos. Esse relatório deve conter: uma visão do todo; detalhamento via “drill drown”;
relatórios intuitivos; e, relatórios customizados.
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responsabilidades
criação da EAP
desenvolvimento do
plano de gerenciamento
de mudanças
identificação dos riscos
e definição de
estratégias de respostas
obtenção da aprovação
do plano
condução da reunião de
início do projeto

Monitoramento e
Controle

Execução
•
•
•
•
•
•
•
•

execução das tarefas definidas
no plano do projeto
garantia de opiniões
homogêneas e definição de
expectativas
implementação da aquisição de
recursos para o projeto
administração da alocação de
recursos
implementação do plano de
gerenciamento de qualidade
implementação das mudanças
aprovadas
implementação das ações e
soluções alternativas
aprovadas
melhoria do desempenho da
equipe.

Solicitar
mudança

Não

•
•
•

•

mensuração do
desempenho
verificação e
gerenciamento de
mudanças do projeto
garantia das entregas
do projeto em
conformidade com os
padrões de qualidade
monitoramento de
todos os riscos

O desempenho do
projeto está
satisfatório?

Sim
FIM

Fig. 5.11 – Planejamento, execução, monitoramento e controle dos projetos.

5.5.5. Encerramento dos Projetos de Melhoria
A Comissão de Projetos procederá ao encerramento dos projetos (Fig. 5.12) quando
os objetivos forem alcançados ou, ainda, quando a Comissão de Gestão entender que o projeto
deve ser encerrado. Os objetivos do encerramento dos projetos envolve: a obtenção da aceitação
final do projeto; obtenção dos fechamentos financeiro, legal e administrativo; liberação dos
recursos do projeto; identificação, documentação e comunicação das lições aprendidas; criação
e distribuição do relatório final do projeto; arquivamento e manutenção dos registros do projeto;
e mensuração da satisfação do cliente.
Com o encerramento do projeto, a Comissão de Projeto irá padronizar os processos
melhorados a partir da implantação do projeto, especificando, simplificando, treinando os
envolvidos e aferindo quanto à efetividade da padronização. Deverá propor indicadores de
desempenho, criação de manuais explicativos para a manutenção dos padrões aprimorados. A
Comissão de Projeto, também, será responsável pela comunicação dos resultados obtidos através
dos projetos desenvolvidos na administração aeroportuária.
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A Comissão de Projetos deverá criar uma rotina de verificação das informações
relacionadas aos projetos concluídos, para que possa compor o histórico da implantação de
projetos, avaliando o desempenho do projeto. Deverá, também, implantar, na rotina, a realização
de reuniões periódicas com as áreas responsáveis pela implantação dos projetos, onde serão
analisadas as situações dos projetos concluídos através de comparativos dos indicadores atuais
(pós-projeto) e anteriores (durante a execução).
Não

Desenvolvimento
dos projetos

Finalização do
projeto

Não

Acompanhamento
pós-projeto

Sim

INÍCIO

Sim
Deve ser encerrado
o projeto?

Padronização
dos processos
melhorados
Os objetivos foram
alcançados?

FIM

Divulgação dos
resultados
alcançados com
os projetos

Fig. 5.12 – Encerramento do projeto e acompanhamento pós-projeto.

A fase de encerramento poderá incluir uma avaliação através de uma Matriz de
Avaliação, contendo informações referentes a diversos aspectos a serem verificados nos projetos
fechados, tais como: problemas detectados, aprendizados adquiridos, impactos gerados,
necessidade de mudanças e resultados alcançados. Essa Matriz de Avaliação dará origem a um
Relatório de Avaliação do Projeto, em que ficarão registrados os aspectos positivos e negativos
dos projetos, além das recomendações de melhorias.
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6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

6.1. CONCLUSÕES
Neste momento de reflexão do trabalho desenvolvido é importan relembrar os
motivos da ideia de pesquisar sobre o tema gerenciamento de projetos dentro de uma
administração aeroportuária pública. Nessa linha de pensamento, identifica-se a real
necessidade de tratar as ideias para melhoria da gestão aeroportuária de forma estruturada,
realizando os projetos de melhorias dentro de um escopo, prazo, custo e qualidade definidas.
A ideia de implantação de um Escritório de Projetos de Melhoria dentro da
administração aeroportuária passou por uma análise de como seria possível melhorar nossos
resultados diante de um cenário de crescimento acelerado da demanda pela Aviação Civil. Para
isso, um Escritório de Projetos parecia muito adequado para auxiliar no desenvolvimento e
sucesso dos projetos. A partir daí, surgiu a problemática de como elaborar um modelo para
implantação desse Escritório de Projetos na administração Aeroportuária.
O estado da arte pesquisado sobre os temas gerenciamento de projetos, escritório
de projetos e abordagens de melhoria foram fundamentais para elaboração da proposta inicial.
O referencial teórico com vários autores e suas linhas de pensamentos foi necessário devido à
dificuldade de encontrar pesquisas relacionadas a Escritórios de Projetos em aeroportos, e,
ainda, na administração pública.
Durante a pesquisa bibliográfica, foi possível observar que dois dos melhores
aeroportos adotaram práticas de gerenciamento de projetos para realização das obras de
ampliação dos aeroportos Singapure Changi Airport e London Heathrow Airport, além de
trabalhar com projetos de melhoria contínua na administração dos aeroportos. No Brasil, não
foi possível identificar aeroportos que adotem técnicas de gerenciamento de projetos, com
Escritório de Projetos implantados na administração aeroportuária. Desta forma, a proposta
inicial para implantação na administração aeroportuária foi necessária passar por uma validação
com colaboradores que trabalham diretamente na gestão de um aeroporto médio porte.
Entender o funcionamento administrativo da organização foi necessário, visto que
a proposta implica, necessariamente, uma mudança da cultura organizacional, metodologia de
execução dos processos, além dos possíveis obstáculos internos e externos que podem surgir
no processo de implementação do EPA.
Ainda para a proposta inicial, consideraram-se projetos que visam à implantação de
escritório de projetos em outras organizações, como o caso de uma universidade pública federal.
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O processo de validação da proposta do EPA junto aos gestores da administração
aeroportuária foi muito importante, a vivência dos participantes do focus group auxiliou,
principalmente, na identificação dos possíveis obstáculos para implementação da proposta, na
necessidade de ajustes na formação das comissões do EPA, e dos procedimentos operacionais
julgados válidos dentro da melhoria da proposta.
Foi possível identificar, também, através da validação, a viabilidade para
implantação do EPA demonstrada pela autoridade aeroportuária, sugerindo a apresentação da
proposta em nível Regional. Para uma possível replicação da ideia em outros aeroportos de
médio porte, ou ainda, de um maior porte, considerou-se que a estrutura organizacional é
semelhante; com isso, buscou-se a eficiência na administração aeroportuária e no
desenvolvimento de novos projetos de melhoria da gestão, além da melhoria do posicionamento
dos aeroportos brasileiros em nível mundial.
A implantação do Escritório de Projetos Aeroportuários entendida como uma
função de assessoria à alta administração do aeroporto, dentro da estrutura organizacional se
mostrou mais apropriada, por entender que os projetos a serem desenvolvidos atuaram sobre as
diversas áreas de gestão do aeroporto. Dessa forma, o posicionamento proposto tem a finalidade
de reduzir possíveis barreiras no desenvolvimento dos projetos, caso o EPA fosse subordinado
à uma determinada área.
A formação do EPA através das três Comissões de Gestão, Projetos e de Controle,
consultando Especialistas caso necessário, está adequada à implantação no modelo atual de
gestão da administração aeroportuária, onde os projetos seriam desenvolvidos dentro das
funções e sob responsabilidades definidas.
Os procedimentos operacionais propostos pelo EPA são divididos em cinco
macroprocessos: Captação, coleta e registro das ideias para os Projetos de Melhoria; Seleção
dos Projetos de Melhoria; Estruturação e aprovação dos Termos de Abertura dos Projetos;
Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle dos Projetos de Melhoria; Encerramento
dos Projetos de Melhoria. Cada macroprocesso deve seguir os processos definidos dentro da
metodologia de gerenciamento de projetos para garantir os deliverables com a função de obter
o sucesso dos projetos.
Por fim, foi possível identificar que o processo de implantação de um Escritório de
Projetos na administração aeroportuária pode enfrentar barreiras difíceis de transpor, uma vez
que traz mudanças na cultura organizacional e não mostra facilmente valor para o seu trabalho.
O principal desafio para o EPA é fazer com que os funcionários e a cultura tornem-se mais
acessíveis à mudança de mentalidade.
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Não há manual de implementação de Escritório de Projetos em organizações. Cada
organização é diferente da outra; para isso, desenvolveu-se a proposta alinhada com a estratégia
empresarial. A iniciação da implementação do EPA, através da realização de curto prazo e baixo
custo, apresenta-se como essencial para a sobrevivência desse, fazendo com que os resultados
alcançados motivem a organização para o desenvolvimento de novos e vultosos projetos.

6.2. LIMITAÇÕES AO ESTUDO
As limitações são fatores importantes para os estudos de caso. Como limitação, temse o fato de que essa dissertação foi construída por um aluno; que efetuou a pesquisa dentro de
um período de tempo definido; além disso, o escritório de gerenciamento de projetos não é um
tema comum para pesquisa, principalmente, quando se trata de aeroportos, e, sobretudo, quando
se fala da administração pública.
Apesar de uma pesquisa com artigos científicos envolvendo os melhores aeroportos
do mundo, quando se trata da vivência pesquisada e do processo de validação, esses foram
realizadas num único aeroporto de médio porte brasileiro, em que pese a participação de um
grupo representativo da administração aeroportuária.

6.3. RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS
O tema Escritórios de Projetos ainda é pouco pesquisado, principalmente quando se
trata de implantação em aeroportos e na administração pública. Dessa forma, uma pesquisa-ação
visando à implantação de um Escritório de Projetos Aeroportuários, na administração
aeroportuária, identifica: os benefícios obtidos com essa implantação; a análise dos resultados
de melhoria da gestão aeroportuária proporcionados pela implantação do EPA; a avaliação da
maturidade da organização em gerenciamento de projetos pós-implantação do EPA; e o
mapeamento a evolução do EPA dentro da organização.
Considerando a viabilidade de implantação de Escritório de Projetos na
administração aeroportuária, é pertinente ainda recomendar, para futuras pesquisas, a
implantação de Escritório de Gerenciamento de Projetos em outros setores da administração
pública, tais como: saúde, educação, segurança pública, agricultura, infraestrutura urbana, entre
outros.
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APÊNDICE
APÊNDICE A – ROTEIRO DO FOCUS GROUP
O focus group seguiu o seguinte roteiro:
1. Realização de uma breve apresentação do Projeto, com o objetivo de esclarecer sobre
o tema desta pesquisa – 15 minutos;
2. Apresentação da proposta inicial para o Escritório de Projetos para implantação na
administração aeroportuária, incluindo a estrutura organizacional, os procedimentos
operacionais e diretrizes para implantação – 30 minutos;
3. Abertura para os participantes realizarem uma análise crítica da proposta,
identificando adequação ou oportunidades de melhoria quanto ao posicionamento do
EPA na Estrutura Organizacional da administração aeroportuária, a própria estrutura
organizacional do EPA, possíveis obstáculos internos e externos que possam impedir
ou dificultar a implantação do escritório de projetos, as diretrizes para implantação,
além da opinião quanto a viabilidade para implantação da proposta – 45 minutos.
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APÊNDICE B – GLOSSÁRIO
ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil é responsável pela regulação da atividade
econômica dos agentes privados atuantes no setor da aviação civil. A atividade regulatória pode
ser dividida em duas vertentes: a regulação técnica e a regulação econômica. A regulação
técnica ocupa papel de destaque na Agência e busca principalmente a garantia da segurança aos
passageiros e usuários da Aviação Civil, por meio de regulamentos que tratam sobre a
certificação e fiscalização da indústria. Isto decorre da necessidade de que as operações aéreas
cumpram rígidos requisitos de segurança e de treinamento de mão de obra.
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária é uma autarquia sob regime especial, que
tem como área de atuação não um setor específico da economia, mas todos os setores
relacionados a produtos e serviços que possam afetar a saúde da população brasileira. Tem
como responsabilidade garantir o controle sanitário de portos, aeroportos e fronteiras, bem
como a proteção à saúde do viajante, dos meios de transporte e dos serviços submetidos à
vigilância sanitária.
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, empresa pública federal,
é hoje o principal instrumento de financiamento de longo prazo para a realização de
investimentos em todos os segmentos da economia, em uma política que inclui as dimensões
social, regional e ambiental.
Breakthrough – quebras para melhorias.
Daily-routine-work – rotina diária de trabalho.
Deliverables – qualquer resultado mensurável, tangível e verificável que deve ser produzido
para completar o projeto ou parte dele.
Drill – no processo chamado drill, o usuário pode aumentar (Drill down) ou diminuir (Drill up)
o nível de detalhamento dos dados. Por exemplo, se um relatório estiver consolidado por países,
fazendo um Drill down, os dados passarão a ser apresentados por estados, cidades, bairros e
assim sucessivamente até o maior nível de detalhamento possível. O processo contrário, o Drill
up, faz com que os dados sejam consolidados em níveis superiores de informação.
EAP – Estrutura Analítica do Projeto é o processo de subdivisão das entregas e do trabalho do
projeto em componentes menores de gerenciamento mais fácil.
EGP – Escritório de Gerenciamento de Projetos.
EP – Escritório de Projetos
EPA – Escritório de Projetos Aeroportuários.
INFRAERO – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, empresa pública,
responsável pela administração de 63 aeroportos, 23 Estações Prestadoras de Serviços de
Telecomunicações e de Tráfego Aéreo e 38 Unidades Técnicas de Aeronavegação, além de 34
terminais de logística de carga.
IPEA – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas
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Facebook – é um site e serviço de rede social que foi lançada em 4 de fevereiro de 2004, operado
e de propriedade privada da Facebook Inc.. Possui mais de 1 bilhão de usuários cadastrados.
Um estudo de janeiro de 2009 do Compete.com classificou o Facebook como a rede social mais
utilizada em todo o mundo por usuários ativos mensais.
McKinsey & Company – é uma empresa global de consultoria em gestão, criada para assessorar
a gestão das principais empresas e instituições em questões de estratégia, organização,
tecnologia e operações.
Mentoring – espécie de tutorial onde um profissional mais velho e mais experiente orienta e
compartilha com profissionais mais jovens, que estão iniciando no mercado de trabalho ou
numa empresa, experiências e conhecimentos no sentido de dar-lhes orientações e conselhos
para o desenvolvimento de suas carreiras. Estas orientações vão desde o âmbito pessoal até o
professional.
PAPI (Precision Aproach Path Indicator) – Indicador de Trajetória de Aproximação de
Precisão.
PMBOK – O Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK ®) é uma
norma reconhecida para a profissão de gerenciamento de projetos. Um padrão é um documento
formal que descreve normas, métodos, processos e práticas estabelecidas. Assim como em
outras profissões como advocacia, medicina e contabilidade, o conhecimento contido nesse
padrão evoluiu a partir das boas práticas reconhecidas de profissionais de gerenciamento de
projetos que contribuíram para o seu desenvolvimento.
PMI – Instituto de Gerenciamento de Projetos (Project Management Institute – PMI) é uma das
maiores associações de profissionais, com mais de meio milhão de membros e titulares de
credenciais, em mais de 180 países. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos que
promove a profissão de gerenciamento de projetos por meio de padrões e certificações
mundialmente reconhecidos, assim como de Capítulos, um constante programa de pesquisa e
oportunidades de desenvolvimento profissional.
PMO – Um escritório de projetos (Project Management Office, PMO) é um corpo ou entidade
organizacional à qual são atribuídas várias responsabilidades relacionadas ao gerenciamento
centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio. As responsabilidade de um PMO
podem variar desde fornecer funções de suporte ao gerenciamento de projetos até ser
responsável pelo gerenciamento direto de um projeto.
PNE – Pessoa com Necessidades Especiais (PNE) ou Pessoa com mobilidade reduzida é aquela
que, temporária ou permanentemente, tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio
e de utilizá-lo. Entende-se por pessoa com mobilidade reduzida, a pessoa com deficiência,
idosa, obesa, gestante entre outros.
Skytrax – Empresa britânica, fundada em 1989, de consultoria especializada em pesquisas de
qualidade para a indústria da aviação.
Sponsor – Patrocinador – A pessoa ou grupo que fornece os recursos financeiros, em dinheiro
ou em espécie, para o projeto.
Stakeholders – partes interessadas.
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Twitter – é uma rede social e servidor para microblogging, que permite aos usuários enviar e
receber atualizações pessoais de outros contatos (em textos de até 140 caracteres, conhecidos
como "tweets"), por meio do website do serviço, por SMS e por softwares específicos de
gerenciamento.

