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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os conceitos de gerenciamento de projetos. 

Além disso, ele visa através de estudo de caso, mostrar quais foram os desafios e resultados 

obtidos em uma implementação de um escritório de gerenciamento de projetos em uma 

empresa do ramo automotivo. Esse estudo justifica-se por contribuir para estudantes que 

buscam informações sobre metodologias de gerenciamento de projetos, além de profissionais, 

atuantes ou não, que buscam formas para melhorar os seus próprios projetos. Por fim ajudar 

empresas e empresários que procuram aumentar a lucratividade e potencializar os seus 

resultados. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos. Planejamento. PMO. 

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Um projeto pode ser definido como algo novo, único, com tempo limitado e com uma 

equipe temporária, sendo o mesmo um esforço temporário para atingir um objetivo especifico. 

O gerenciamento de projetos é a utilização técnicas, ferramentas, conhecimento e habilidades 

aplicados à projetos para alcançar os melhores resultados possíveis. 

A aplicação do gerenciamento de projetos é muito diversificada. Exemplos de 

aplicações são as organizações privadas, governamentais, sociais. Existem projetos de 

diversos tipos, tais como, produtos novos, serviços, construções em geral, softwares e 

empreendimentos. 

Se aplicado de forma eficaz, o gerenciamento de projetos contribui não somente para 

as organizações, mas para indivíduos. Os benefícios são diversos, tais como poder administrar 

melhor os conflitos de um projeto, estar preparado para eventuais mudanças, gerenciar melhor 

pontos primordiais como o escopo, custos, qualidade e prazos de um projeto. 

Já a má utilização do gerenciamento de projetos, ou até mesmo a sua ausência, podem 

resultar em grandes prejuízos, como prazos perdidos, exceder orçamentos e retrabalhos, 

gerando má reputação para a organização. 

O estudo de caso apresentado é voltado à área fabril, com o objetivo de redução de 

custos oriundos da produção. Este processo é chamado de racionalização da produção. 

Esse tipo de projeto contribui para o cumprimento dos objetivos dos negócios, 

satisfação das partes interessadas, aumento das chances de sucesso, resolução de problemas, 

minimização dos riscos e otimização de recursos.  

O trabalho é baseado em uma pesquisa teórica sobre conceitos de gerenciamento de 

projetos, estratégias organizacionais, visando relacionar as teorias de gerenciamento de 

projeto com a prática, apresentando seus resultados. 

O objetivo geral deste trabalho é descrever a implementação de um escritório de 

gerenciamento de projetos na área de operações de uma indústria do ramo automotivo, 

visando auxiliar gestores na busca de racionalizações nos seus próprios processos produtivos 

através do gerenciamento de projetos. 

Entre os objetivos específicos deste estudo, busca-se entender os conceitos 

relacionados a gerenciamento de projetos. 



Também é visado apresentar o modelo de gestão de projetos de manufatura de uma 

indústria do ramo automotivo e como esse modelo foi alterado em busca de melhores 

resultados. 

Descrever os desafios encontrados durante a sua implementação, além de apresentar 

resultados obtidos com a implementação do novo modelo. 

O estudo de caso pode contribuir para profissionais, sejam eles atuantes ou não como 

gerentes de projetos, ajudando também estudantes que buscam exemplos de aplicação de 

metodologias de projetos e formas de melhorar a formação acadêmica. 

A indústria do ramo automotivo foi escolhida como local de atuação devido à 

necessidade de reduzir os custos envolvidos no seu produto. A empresa possui diretrizes e 

procedimentos específicos a gerenciamento de projetos. Ela apresenta isso através do seu 

manual de gestão. Por ser uma empresa produtora, seus maiores esforços em projetos, estão 

em desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias, baseados no seu plano 

estratégico. 

Porém, no que diz respeito a projetos diretamente relacionados as áreas de operação, 

como por exemplo os setores de engenharia de processo e produção, logística, qualidade, 

manutenção, compras de materiais diretos e indiretos, existia uma falta de padronização no 

requisito de gerenciar os projetos. 

Percebeu-se uma dificuldade em mensurar alguns parâmetros em relação aos projetos 

destas áreas, levantando questões tais como, quantos projetos estavam em andamento na 

empresa, quais tipos, quais tecnologias, valor dos investimentos, retornos monetários, entre 

outros fatores. 

Constatou-se então que essas informações estavam espalhadas em diversos 

departamentos, e até mesmo, em alguns escritórios de gerenciamento de projetos no campus 

da empresa e essa situação causava sérios transtornos;  

Os principais benefícios desta iniciativa de unificação e centralização do escritório de 

gerenciamento de projetos era criar transparência, já que era possível reportar o status e os 

seus ganhos em um único relatório. Aumentar a visibilidade dos projetos e seus respectivos 

gerentes de projetos em relação ao comando da empresa, e com isso melhorar aspectos de 

patrocínio e suporte financeiro dos projetos. Gerar uma padronização no que diz respeito a 

gerenciamento de projetos e seguir o processo definido pela empresa em seu manual de 

gestão. Racionalizar os esforços e garantir a priorização dos investimentos. 



A principal meta era obter um melhor planejamento dos projetos de forma a suportar 

os setores produtivos em seus resultados e relatórios financeiros, e os seus indicadores de 

performance. 

Porém, a aplicabilidade dos conceitos utilizados não se limita apenas a esse tipo de 

organização. Eles podem ser adaptados e aplicados em qualquer organização que tem 

objetivos semelhantes ao apresentado.  

Por isso, este estudo pode ser utilizado também como uma referência para 

organizações em geral, que, com o passar do tempo, enfrentam cada vez mais, mercados 

competitivos e clientes com exigências crescentes, e buscam alternativas de redução de custos 

nos seus produtos e serviços. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 O gerenciamento de projetos, consiste em utilizar métodos, ferramentas e técnicas de 

gestão, como instrumentos para administrar um projeto e com isso alcançar os resultados 

esperados. Para isso, é necessário a utilização de um padrão de gerenciamento de projetos, ou 

seja, procedimentos determinados para orientar o gerente do projeto durante o seu trabalho 

(CARVALHO, 2018). 

De acordo com Sampaio et al. (2013, p. 48), o Project Management Institute 

(PMI®) foi criado no final da década de 1970. Ela é uma associação sem 

fins lucrativos, com o intuito de reunir as principais informações sobre 

gerenciamento de projetos e se tornou uma referência mundial no assunto. 

Além disso, essa associação tem vários escritórios espalhados pelo mundo e 

oferece certificações para os profissionais da área. 

Para determinar este padrão no gerenciamento de projetos e respeitar as diferenças 

entre as organizações, o PMI® desenvolveu um guia com as melhores práticas em 

gerenciamento de projetos em uma visão de nível mundial. Foi criado então o Guia de 

Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, mundialmente conhecido como guia 

PMBOK®. 

 

2.2 BENEFÍCIOS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 



A utilização do gerenciamento de projetos é de extrema importância, pois, se realizado 

de forma eficaz, beneficia a todos os envolvidos. Alguns exemplos de benefícios são o 

alcance das metas, a satisfação das partes interessadas, a redução das incertezas, a 

minimização dos riscos, a otimização de recursos, a melhoria da lucratividade, além do 

atendimento dos prazos e cumprimento dos orçamentos (PMI 2017). 

O ciclo de vida de um projeto é constituído por fases geralmente sequenciais e que 

podem sobrepor uma a outra. Essas fases são caracterizadas por entregas durante esse ciclo de 

vida do projeto. Basicamente, essas entregas são avaliadas e se trazem o resultado esperado é 

autorizado seguir para a próxima fase (FOGGETTI 2014). 

 

2.3 INICIAÇÃO DO PROJETO 

 

Neste grupo de processo o projeto é considerado holisticamente pela primeira vez. As 

primeiras ideias de uma solução técnica são desenvolvidas. A ideia do projeto ou proposta 

preliminar é realizada, juntamente com a expectativa de recursos técnicos e financeiros, e o 

tempo necessário para planejar e executar as atividades necessárias. Tudo isso baseado na 

situação atual e no problema que o projeto irá solucionar (BIAZON; MENDONÇA, 2013, p. 

61). 

Esse trabalho é realizado em um contato profundo com o cliente, entendendo as suas 

necessidades, e desenvolvendo as análises de viabilidade técnica e financeira para esse 

projeto. Para isso, deve-se documentar e registrar essas informações no (TAP) que quer dizer 

o Termo de Abertura de Projeto. Este documento é desenvolvido pelo gerente de projeto com 

parceria do patrocinador que irá validar e autorizar oficialmente o planejamento do projeto 

(SAMPAIO et al., 2013). 

 

2.4 PLANEJAMENTO DO PROJETO 

 

Para Biazon e Mendonça (2013, p. 18), planejamento é o momento onde devemos 

“identificar, definir, organizar e executar algo que se pretende realizar (...) portanto, planejar 

pressupõe uma decisão anterior”. Além disso, o planejamento é criado através de 

procedimentos e estruturado em uma ordem lógica e sistêmica. 

Baseado neste conceito, os principais objetivos da etapa de planejamento são a decisão 

da equipe de especialistas que vão auxiliar no planejamento do projeto e a equipe que irá 



trabalhar no projeto. Os dados relacionados ao escopo do projeto, gerenciamento de riscos, 

orçamentos e recursos necessário, prazos estarão disponíveis no projeto e servirão de base 

para a aprovação da execução do projeto. (PMI, 2017). 

A EAP (Estrutura Analítica do Projeto), também conhecida em inglês como WBS 

(Work Breakdown Structure) é uma ferramenta utilizada para definir o detalhamento do 

escopo do projeto e assim ter os subprojetos, pacotes de trabalho e as tarefas organizadas. Ela 

é utilizada já a muito tempo na gestão de projetos e pode ser apresentada em uma forma 

gráfica para melhor entendimento dos participantes do projeto (XAVIER, 2016). 

Outro componente importante é o gerenciamento de risco. Um risco é um evento 

incerto que podem ou não acontecer e, caso ocorra, tem um efeito positivo ou negativo nas 

perspectivas de alcançar os objetivos do projeto. O risco do projeto não é necessariamente 

negativo, mas ele também pode ser positivo. Os objetivos do projeto podem ser 

comprometidos se ocorrer um risco e dependendo da grandeza do risco pode levar ao 

cancelamento de um projeto. Contudo, alguns riscos menores podem ter efeitos mais sutis, a 

passo de aumentar ligeiramente o tempo de conclusão de um projeto (SILVA, 2010). 

 

2.5 EXECUÇÃO 

 

É afirmado pelo PMI (2017, p. 595) “que esse grupo de processo é responsável por 

executar aquilo que foi planejado na etapa anterior, e é onde a maioria dos recursos 

financeiros são destinados”. Os pontos cruciais desta etapa são o gerenciamento de mudanças, 

o gerenciamento das partes interessadas, o gerenciamento dos riscos, o plano de aquisições e 

o gerenciamento dos custos. 

 

2.6 MONITORAMENTO E CONTROLE 

 

As tarefas ao longo do projeto são monitoradas e analisadas. Elas devem estar de 

acordo com o plano do projeto e devem ser entregues com as qualidade, custo e prazo 

requeridos. Caso algo esteja não conforme, ações de controle, que retornem para dentro dos 

parâmetros devem ser planejadas e executadas de forma a proteger os objetivos do projeto 

(PMI, 2017). 

 

2.7 ENCERRAMENTO 



 

A fase de encerramento é o momento onde foram concluídas todas as tarefas 

necessárias para alcançar os objetivos do projeto. São arquivadas todas as evidências e 

documentações necessárias, as ordens, solicitações, pedidos e demais recursos são encerrados 

e a equipe do projeto será disponibilizada para outros projetos ou atividades da organização 

(PMI, 2017). 

 

2.8 ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (PMO) 

 

O escritório de gerenciamento de projetos ou mundialmente conhecido como PMO 

(Project Management Office) é um conceito ligado a gestão de projetos. O planejamento 

estratégico é a determinação de onde a organização deseja estar no futuro. A organização 

pode conceituar a implementação de um PMO como uma estratégia na busca de qualidade e 

excelência na gestão dos seus projetos (KERZNER, 2016). 

As principais funções do PMO são a padronização do planejamento, cronogramas e 

controles; definição de papéis e responsabilidades; criação e manutenção dos padrões; 

retenção do conhecimento, técnicas e metodologias; treinamentos, relatórios de status de 

projetos e relatórios gerenciais (KERZNER, 2016). 

 

2.9 BENEFÍCIOS DO PMO 

 

A importância do PMO é reconhecida mundialmente e tem sido considerado um 

diferencial para profissionais que buscam um bom posicionamento no mercado de trabalho 

(CARVALHO, 2018). 

Para Kerzner (2016 p. 486), o PMO traz diversos benefícios para as 

organizações em geral e para os indivíduos envolvidos na área de 

gerenciamento de projetos e gestão das empresas. Dentre esses benefícios 

tem-se a padronização das operações, melhoria nas tomadas de decisão, 

melhor planejamento dos projetos, informações de alta qualidade, resultados 

mais eficientes e priorização adequada de recursos. 

 

2.10 GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS 

 

Os projetos de uma organização devem estar relacionados aos objetivos estratégicos 

dela. Isso evita que iniciativas dentro da organização sejam feitas sem que os resultados 



estejam alinhados com os objetivos da organização no curto, médio e longo prazo. Para isso 

acontecer de forma eficaz, pode-se implementado junto ao escritório de gerenciamento de 

projetos um gerenciamento de portfólio de projetos (KERZNER, 2016). 

Ainda para Kerzner (2016, p. 578) o portfólio deve considerar questões 

financeiras, como período de recuperação do investimento (payback), 

interesse de toda a organização, relação a outros projetos, recursos 

financeiros disponíveis, plano estratégico e as restrições de tempo. 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa do estudo de caso é uma multinacional de origem alemã. Ela possui uma 

carteira mundial de aproximadamente 11.800 clientes, 72 fábricas, 18 centros de distribuição 

e 92.000 colaboradores. As duas principais divisões de negócios são: Automotivo e Industrial. 

O seu portfólio de produtos conta com mais de 10.000 produtos diferentes e 2.400 patentes 

apresentadas em 2017. 

As duas plantas situadas no Brasil são responsáveis pelo grupo em toda a América do 

Sul. As unidades de produção brasileiras abastecem toda a América do Sul e dão suporte aos 

demais escritórios, situados na Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Atualmente trabalham 

nelas em torno 3.500 colaboradores. 

 

3.2 TAREFA PRINCIPAL 

 

Como tarefa principal, foi definida uma equipe de especialistas de diversas áreas da 

empresa, que atuam diretamente no gerenciamento de projetos. Essa equipe tinha a missão de 

criar um escritório de projetos central que iria suportar todos os projetos do campus 

operacional da empresa. Para isso eles deveriam buscar na norma de projetos interna que foi 

concebida baseada no guia PMBOK, além de exemplos de boas práticas em outras plantas, 

em diferentes países, e as boas práticas dos departamentos que atuavam no gerenciamento de 

projetos dentro da planta Brasil. 

 

3.3 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO 

 



Os principais pontos do cronograma / plano de projeto foram: 

 Coleta de todos os dados disponíveis e entendimento de como os projetos 

estavam sendo conduzidos em cada área; 

 Definição de como seriam integradas as áreas em um local central; 

 Criação dos conceitos usando as experiências, benchmark e boas práticas 

levantadas; 

 Criação de todos os elementos necessários, tais como, portfólio, drive de pastas 

no sistema da empresa, padrões, instruções de trabalho, relatórios e 

treinamentos; 

 Migração de todos os dados de projetos espalhados pelos diferentes drives da 

empresa no drive do PMO central; 

 Treinamento de todos as partes envolvidas, sobre todas as atividades 

necessárias do novo padrão de trabalho; 

 Implementação efetiva do projeto, significando, todos os drives antigos 

fechados e todos os dados de projetos no drive central, portfólio e relatórios de 

status concluídos e compartilhados. 

Todo esse processo foi realizado em aproximadamente 6 meses de trabalho. 

 

 

4 RESULTADOS 

 

Após definição do projeto, foi possível apresentar o Termo de Abertura de Projeto 

para o diretor de manufatura da empresa, sendo esse o principal Stakeholder. Ele realizou a 

aprovação para que o time pudesse começar a implementação do projeto conforme o 

cronograma / plano de projeto. 

Os principais resultados alcançados estão disponíveis no quadro 1: 

 

Quadro 1 – Comparativo de situações antes e após o projeto 

Antes do Projeto Depois do Projeto Resultado Alcançado 

Projetos executados sem 

alinhamento com as estratégias 

da organização. 

Portfólio de projetos com 

iniciativas que suportam as 

estratégias da organização. 

Melhor alinhamento e garantia 

de que os esforços em projetos 

estão sendo utilizados 

adequadamente. 



Projetos executados por 

diferentes departamentos da 

empresa, com organização 

precária. 

Criação de um PMO Central 

para suporte dos diversos 

departamentos e seus 

respectivos PMO e gerentes de 

projetos. 

Melhor qualidade da 

organização dos projetos, 

suporte e priorização. 

Falta de informação referente 

aos projetos executados nos 

diferentes departamentos da 

empresa. 

Projetos cadastrados e 

documentados em um Drive 

Central e um Portfólio de 

Projetos Unificado. 

Melhor qualidade de 

informações, visibilidade e 

transparência. 

Projetos reportados em 

relatórios diferentes entre os 

departamentos e com baixa 

confiabilidade dos dados. 

Unificação do relatório de status 

de projeto. 

Melhor qualidade de 

informações, visibilidade e 

transparência (confiabilidade). 

Projetos conduzidos sem uma 

metodologia para gerenciar 

projetos. 

Projetos conforme norma de 

projetos que foi gerada baseada 

no PMBOK. 

Padronização e utilização de 

métodos, técnicas para gerenciar 

projetos. 

Equipes e gerentes de projetos 

sem conhecimento em relação a 

gerenciamento de projetos 

Treinamentos das equipes, 

gerentes de projetos e partes 

interessadas 

Pessoas treinadas e capacitadas. 

Fonte: O autor (2019) 

 

Os esforços em projetos foram definidos para suportar metas estratégicas da área de 

operações. Qualquer iniciativa que não estiver ligada a isso deve ser reconsiderada e retirada 

do portfólio de projetos. Alguns exemplos de indicadores de performance utilizados são: 

• Créditos de entrega de peças acabadas na expedição; 

• Desvios de custos de produção; 

• Valor agregado; 

• Confiabilidade de entregas e estoque; 

• Reclamações de clientes e falhas internas; 

Todos os dados dos projetos dos diversos departamentos foram alocados em um drive 

central e em um portfólio central que está disponível para todos os indivíduos envolvidos nos 

projetos. Cada projeto e seu respectivo responsável (gerente do projeto) tem uma pasta com os 

documentos pertinentes a ele. O portfólio de projetos é gerenciado pelo responsável do 

escritório de projetos central. 

Um relatório geral da planta é enviado para todos os envolvidos em projetos e para a 

direção da empresa, apresentando os principais resultados mensais, por áreas, tecnologias, 



tipos de projetos, indicadores de performance. Como resultado, trouxe maior transparência e 

contribuiu para que os esforços e recursos estejam alocados no local mais indicado. 

A empresa detém em seu manual de gestão, normas e diretrizes especificas em relação 

a gerenciamento de projetos. Além disso, ela possui ferramentas para facilitar o trabalho, tais 

como, templates, padrões de apresentação e softwares de gerenciamento de projetos. Todas os 

projetos cadastrados no portfólio de projetos devem seguir esses padrões e serem auditados 

periodicamente. 

Primeiramente, foi apresentado os benefícios desta iniciativa para o pessoal de 

comando da empresa, para obter a parceria deles. Eles ficariam responsáveis em persuadir os 

seus respectivos colaboradores a participarem do projeto. Posteriormente, foi envolvido os 

indivíduos dos diversos departamentos que fazem o gerenciamento de projetos. Eles foram 

treinados sobre os novos procedimentos, e contribuíram para a migração dos dados de 

projetos dos locais antigos para os novos. 

 

4.1 PARÂMETROS MENSURÁVEIS 

 

Em 2018, até o mês de outubro, a reduções de custo de processo e material estavam 

acumuladas em torno de 60% em relação a meta do campus Brasil. 

 Além da dispersão de 40% em relação a meta, no gráfico abaixo, é possível verificar 

como foi o resultado alcançado em relação as metas divididas em trimestres. 

 

          Figura 1: Reduções de Custo de Produção e Materiais em 2018 

         

Fonte: O autor (2019) 

 



Para 2019 foi planejado uma meta superior a 2018 em 35%, sendo que 10% é uma 

média de reajuste praticado durante os anos passados e 25% eram metas estratégicas da alta 

direção global por linha de produto. 

No gráfico abaixo estão alguns resultados até fevereiro de 2019: 

 

                    Figura 2 – Projeções de reduções para 2019 

   

Fonte: O autor (2019) 

 

A iniciativas atingiram 75% em relação as metas de redução de custo planejadas para 

os meses de janeiro e fevereiro de 2019; 

Comparado ao conceito de trabalho anterior, em poucos meses houve uma melhora em 

relação as reduções de custo de produção. 

Os números apresentam que no último trimestre de 2019 o valor irá superar o valor 

planejado de redução de custo em torno de 10%. O portfólio de projetos é dinâmico e novas 

iniciativas podem ser cadastradas durante o ano, e isso poderá contribuir na melhora destes 

números. 

Na tabela 1 está o status em relação as iniciativas cadastradas no portfólio de projetos 

em fevereiro de 2019. 

 

Tabela 1 – Iniciativas cadastradas 

Iniciativas Cadastradas Quantidade 

Atividades de Melhorias 292 



Projetos 160 

Total de iniciativas 452 

Iniciativas voltadas a reduções de custo 358 

Iniciativas com outras motivações (qualidade, ergonomia...) 94 

Áreas envolvidas até fevereiro de 2019 90% 

Fonte: O autor (2019) 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O trabalho apresentou os conceitos básicos do que é um projeto, a importância do 

gerenciamento dele e suas diversas aplicações. Além disso, mostrou a origem do 

gerenciamento de projetos e como foi concebido o PMI® - Instituto de Gerenciamento de 

Projetos, que possui o guia de conhecimento PMBOK®, contendo as melhores práticas 

realizadas mundialmente. 

Os grupos de processos de iniciação, planejamento, execução, monitoramento, 

controle e encerramento de um projeto foram exploradas, e o conceito de Escritório de PMO 

foi desenvolvido. 

O estudo de caso seguiu apresentando a organização estudada, onde através da 

implementação de um escritório central de gerenciamento de projetos, foi possível melhorar 

as entregas, aumentar a lucratividade, a organização do trabalho, a visibilidade dos envolvidos 

e a satisfação dos clientes e das partes interessadas no negócio. 

A aplicação dos conceitos citados na fundamentação teórica e as etapas de 

implementação do estudo de caso contribuíram para uma melhoria nos resultados dos projetos 

da empresa em questão, e possui potencial de melhoria para outras organizações e indivíduos. 

Este estudo limitou-se a projetos voltados a área produtiva e buscavam melhorias nos 

processos de produção e redução de custos. Mas nada impede, de futuros estudos de casos 

serem desenvolvidos em projetos de novos produtos, inovações e lançamentos. Isso 

possibilita o estudo de outras técnicas e metodologias de gerenciamento de projetos voltados a 

este tipo de situação. 
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