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RESUMO 

 

Objetivou-se com este estudo demonstrar os benefícios gerados nos projetos quando utilizado 

a metodologia de gerenciamento de projetos, assim como apontar às práticas de gerenciar 

projetos somados as metodologias Seis Sigma e Scrum para o sucesso de uma empresa em 

sua evolução conceituando estratégias corporativas que a levam ao ápice socioeconômico. 

Justificar a importância de se utilizar metodologias que ajudem a identificar quais as variáveis 

que mais influenciam no resultado econômico do projeto bem como, pontuar a importância 

dessa ferramenta para otimização dos recursos e a efetividade dos resultados, acentuando a 

eficácia nos projetos, consistindo em um diferencial para as organizações atuando com 

diretrizes e padrões de referência. Relacionar as interações dos processos na melhoria da 

qualidade dos projetos onde se visa delimitar os equívocos provocados pela má gestão 

impactando o projeto. Exemplificar com bases no sucesso das organizações a diferenciação de 

forma positiva em relação à implementação da ferramenta de gerenciamento tendo foco na 

resolução de problemas e posteriormente alavancando programas visando a revalorização 

necessária da fase de projeto como meio estratégico para que as empresas vigorem em 

vantagens competitivas no seu mercado de atuação. 

 

Palavras-chave: Gestão de Projetos. Técnicas. Estratégias. Scrum.  

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Gerenciar projetos atualmente se tornou praticamente de cunho obrigatório. Um dos 

temas mais difundidos da era moderna torna-se uma área de aplicação com extrema força 

qualitativa no mercado e extremamente necessária nas aplicações de negócios. Desde o 

surgimento do Project Management Institute (PMI), em 1969, e com o passar de diversos 

marcos históricos como revolução industrial, o desenvolvimento neste tema torna-se cada vez 

mais necessário, principalmente pelo retorno que o mesmo traz. 

Ao analisar o mercado atual, nota-se que há uma lacuna em todos os aspectos quando 

o tema é gerenciar projetos. Todo projeto nasce para ter êxito, porém há uma linha muito 

tênue entre o fracasso e o sucesso. 

Para incorporar boas práticas em gestão de projetos, é necessário a utilização de 

ferramentas relacionadas às metodologias, explorando todos os seus recursos e bases de 

conhecimento. Com o aumento da competitividade de mercado, redução de gastos, garantia da 

qualidade presente em diversas áreas e organizações, faz-se necessária a aplicação deste 

conhecimento e de ferramentas com auxílio de boas práticas. Rapidez na entrega com menor 

investimento atualmente é um dos maiores desafios para as organizações. 

Em virtude disto, torna-se necessário a inclusão das metodologias de gestão nos 

processos, e um balizador para tal é o guia Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK). Com o conhecimento disponível referente à área de gestão de projetos, neste 

estudo será desenvolvida uma análise bibliográfica em prol de produzir geração de valor aos 

negócios gerenciados pelas organizações, mitigando os possíveis riscos na elaboração, 

execução e conclusão de projetos. 

Com isso torna-se fundamental contextualizar a metodologia de gerenciamento de 

projetos baseado no PMBOK, agregando ferramentas em meio ao processo, explorando suas 

etapas de implantação utilizando metodologias como Seis Sigma e Scrum, a fim de resultar 

em um projeto exequível e dentro das particularidades de um empreendimento. 

Para tal, deve-se: 



 Explorar as boas práticas com intuito de fortalecer e agregar valor ao negócio 

nas organizações e demonstrar que em atuação de áreas com finalidades 

retratadas a projetos é de suma importância que se venha primeiramente buscar 

a maturidade em sua execução; 

 Contextualizar os métodos e ferramentas para implantação da metodologia de 

gerenciamento de projetos; 

 Descrever as metodologias Seis Sigma e Scrum aplicadas ao gerenciamento de 

projetos com utilização de ferramentas técnicas baseadas nas boas práticas nas 

áreas de conhecimento PMBOK. 

Ao observar a lacuna existente na concepção em gerenciar projetos nas organizações, 

bem como a quantidade de projetos em cenário nacional que atrasam em sua entrega ou não 

são concluídos, notou-se a viabilidade de explorar e demonstrar as metodologias aliadas às 

boas práticas em gerenciamento de projetos, dando ênfase à disseminação do conhecimento 

sobre formas de agregar valor e mitigar os riscos em projetos e seu potencial de ganho quanto 

a sua implantação, neste especificamente, tendo como base as áreas de conhecimento 

PMBOK. 

Além destas lacunas que não agregam valor ao negócio e a oportunidade de obter êxito 

no projeto, existe a grande ascendência em criação de novas Start Ups e o crescente número 

de novos empreendedores entrando no mercado. Assim, faz-se necessário difundir as 

metodologias e boas práticas para que a mortandade de organizações diminua em virtude do 

gerenciamento adequado.  

No Brasil e no mundo há inúmeras amostras de geração de valor que evidenciam o 

quão importante se torna gerenciar projetos nas organizações. A adaptação aos processos vem 

da necessidade de crescimento no mercado atual. Por esse motivo, é relevante que se 

aprofunde e se entenda os ganhos da aplicação de boas práticas, principalmente porque 

mercado consumidor atual tem se tornado cada vez mais exigente com os produtos e serviços 

prestados. 

Nesse contexto, objetivou-se com a exploração do tema incentivar a utilização do 

gerenciamento de projetos agregado as metodologias Seis Sigma e Scrum demonstrando os 

benefícios gerados para crescimento ordenado das organizações transformando a teoria em 

prática lucrativa. 

 



2 METODOLOGIA 

 

O trabalho desenvolvido seguiu os preceitos de estudo exploratório, por meio de 

pesquisa bibliográfica, que, segundo Gil (2008, p.50), “é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído de livros e artigos científicos”. 

Após a definição da proposta a ser abordada em gestão de projetos, com base na 

exploração do tema, elaborou-se uma explanação com intuito de aumentar a cultura em gestão 

de projetos, bem como disseminar informações sobre a mesma, abarcando os objetivos e as 

justificativas para tal. 

Realizou-se pesquisas bibliográficas em vários meios diferentes, como livros, revistas 

científicas, monografias e manuais para embasamento teórico, permitindo extrair muitas 

informações sobre a referida metodologia, enriquecendo o objetivo proposto. 

Para que o estudo fosse possível, houve um levantamento bibliográfico sobre o tema 

de gerenciamento de projetos e como transformar a teoria em lucratividade.  

 Para composição técnica da aplicação de ferramentas e metodologias foram 

considerados materiais explorando Seis Sigma e Scrum. 

Em resumo, a ideia foi explorar o tema aliado a ferramentas e metodologias que, em 

sumo, agregam valor ao negócio transformando a teoria em lucratividade. 

 

3 GERENCIAMENTO DE PROJETOS PELA VISÃO TEÓRICA 

 

3.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS: DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

 

Em função dos aspectos em um mercado competitivo, busca-se incessantemente obter 

êxito em virtude dos investimentos empregados pelas empresas. Para tal, adotar métricas e 

estratégias para alcançar os objetivos torna-se fundamental para as organizações. 

O gerenciamento de projetos está inserido nas mais diversas áreas de atuação no 

cenário mundial, onde há um projeto, há aplicação do mesmo.  

Ao falar sobre projetos, pode-se afirmar que:  



Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara 

e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo 

claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de 

tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade (VARGAS, 2009, p.6). 

De acordo com o PMBOK Guide (2012, p.5) “gerenciamento de projetos é a aplicação 

de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender 

aos requisitos do projeto”. 

Com a prioridade e importância definida em gerenciar projetos, deve-se designar as 

ações para o mesmo. Esta preparação traz à tona diversos anseios por parte de quem aplica-o, 

porém, a única premissa de atuação deve-se ao não fracassar.  

Ao explanar sobre o fracasso em planejamento de projetos afirma-se que: 

Qualquer projeto necessita ser planejado e controlado, a fim de não ser posto em 

condições de risco. Por menor ou pouco importante que pareça, ainda assim, um 

determinado nível de gerenciamento deve ser aplicado. Desconsiderar esse aspecto 

pode levar muitos projetos ao fracasso (PASSOS, 2008, p.1). 

 

3.2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS: DIFUSÃO DA METODOLOGIA 

 

Muitas companhias se referem à metodologia de gerenciamento de projetos, ou apenas 

estratégia, e usam essas palavras querendo dizer como eles farão o trabalho (MULCAHY, 

2005). Todo planejamento bem empregado tem suas fases definidas e tem seus processos 

claros e objetivos. Para tal deve-se obter um processo totalmente consolidado mitigando os 

riscos envolvidos. Analisa-se que um processo é um conjunto de ações e atividades inter-

relacionadas, que visam através da utilização de conhecimento, habilidades, ferramentas e 

técnicas, obter um conjunto pré-especificado de produtos, resultados ou serviços (SOTILLE et 

al., 2007) pode-se agregar valor ao negócio quanto a sua aplicação na gestão. 

No mercado competitivo, quanto menos recursos gasta-se para atingir os objetivos 

podendo manter a mesma qualidade dos produtos e prazo das atividades, mais viável torna-se 

o negócio economicamente e produtivamente, fazendo dele um ótimo investimento 

(BARCAUI et al., 2006).  



Em virtude dos paradigmas encontrados, em gerenciamento de projetos o 

planejamento é fundamental. Para manter a competitividade no mercado, estima-se a melhor 

empregabilidade de técnicas que garantam eficiência. Assim, pode-se adotar ferramentas ou 

metodologias auxiliares determinantes para o alcance do objetivo traçado. 

 

3.3 GERENCIAMENTO DE PROJETOS: VANTAGEM COMPETITIVA COM 

IMPLANTAÇÃO DO SEIS SIGMA E SCRUM 

 

Uma das ferramentas mais populares para criar vantagem competitiva é o Seis Sigma, 

o qual tem finalidade de melhorar e aumentar o desempenho em processos, focando no 

controle e na lucratividade. Trata-se de um sistema amplo e flexível para alcance, sustentação 

e maximização do sucesso do negócio (PANDE et al., 2000). 

Ao contextualizar sobre Seis Sigma, resume-se que: 

Seis Sigma é um processo de negócio que permite às organizações incrementar seus 

lucros por meio da otimização das operações, melhoria da qualidade e eliminação de 

defeitos, falhas e erros. A meta dos Seis Sigmas não é alcançar os 6 Sigma de 

qualidade, mas à melhoria da lucratividade nas organizações que implementam a 

está filosofia, ou seja, fazem isso com a meta de melhorar seus lucros (HARRY et 

al., 1998). 

A vantagem competitiva surge fundamentalmente do valor que a empresa consegue 

criar para seus clientes e que ultrapasse seus custos de fabricação. O valor é aquilo que o 

cliente está disposto a pagar, e provém de preços mais baixos de benefícios equivalentes e da 

concorrência ou de benefícios singulares que compensam um preço mais alto. Embora as 

empresas possam ter inúmeros pontos fortes e fracos em relação aos concorrentes, a base 

fundamental para vantagem competitiva sustentável é possuir baixo custo e diferenciação 

(MONTEGOMERY e PORTER, 1998). 

Neste contexto dinâmico de competitividade mercadológica, tem-se o objetivo de ser 

ágil na aplicação e no desenvolvimento, tendo a necessidade da utilização de uma gestão 

dinâmica de projetos.  

Nesse aspecto, destaca-se o Scrum, que é um modelo ágil de processo que foi 

desenvolvido no início da década de 1990 (PRESSMAN, 2006). Originalmente, o Scrum foi 



desenvolvido para ser implementado em equipes de desenvolvimento de produtos de 

software. Entretanto, pode ser utilizado por qualquer empresa que necessite implementar 

processos de gerenciamento de projetos, tais como agências de publicidade, projetos de 

arquitetura, bancos e etc. (SILVA et al., 2010). 

  O Scrum baseia-se em seis características: flexibilidade dos resultados; flexibilidade 

dos prazos; times pequenos; revisões frequentes; colaboração; orientação a objetos 

(SCHWABER, 1995). Segundo Carvalho e Mello (2009), “este método não requer ou fornece 

qualquer técnica específica para a fase de desenvolvimento, apenas estabelece conjuntos de 

regras e práticas gerenciais que devem ser adotadas para o sucesso de um projeto”. 

Segundo Albino et al. (2013), o projeto Scrum inicia quando uma visão do que deverá 

ser feito é criada, ou seja, se tem conhecimento das características que o cliente espera que o 

projeto contenha ao seu final. 

Ainda cita Varaschim (2009), a ferramenta Scrum possui um modelo de 

implementação simples, o desafio maior é integrá-lo às necessidades da empresa, do cliente e 

do time, fazendo as adaptações necessárias rapidamente. 

O que caracteriza o êxito é a forma estratégica das ações e de como realizá-las. 

Conforme Kerzner (1992, apud ABREU, 2013, p. 05), “a gestão de projetos relativamente dá 

em curto prazo que foi estabelecido para a concretização de objetivos específicos”. Turner 

(1994, apud ABREU, 2013, p. 05) refere que “a gestão de projetos é um processo através do 

qual um projeto é levado a uma conclusão.  

O sucesso de um projeto não determina o sucesso total da organização, ou seja, que ela 

está bem-sucedida no âmbito de gerenciar projetos. A excelência em gerenciamento de 

projetos vem de uma sequência de projetos bem-sucedidos onde consolida-se naturalmente a 

experiência e histórico de fluxo contínuo de sucessos em projetos (VARGAS, 2005). Para tal, 

objetiva-se a implantação em gestão de projetos agregado às metodologias que auxiliam para 

obtenção dos resultados planejados, ou seja, transformando a teoria em lucratividade. 

 

 

 

 



4 RESULTADOS 

 

No mercado global atual, as empresas estão fazendo tentativas para melhorar seus 

sistemas e processos para se tornarem mais competitivas e rentáveis. Uma das maneiras que 

vêm sendo aplicadas é através do estabelecimento do gerenciamento de projetos como uma 

competência centralizada em toda a organização.  

As maiores motivações e razões em implementar uma abordagem de gestão de 

projetos usando ferramentas, técnicas e metodologias auxiliares são: Perda de participação de 

mercado, devido à crescente concorrência global, Concorrência com agilidade na colocação 

de produtos e serviços no mercado, Mudanças nas condições econômicas que forçam a 

redução da força de trabalho, O uso efetivo de menos recursos causados pela redução da força 

de trabalho, Implementação de novas tecnologias para se tornarem mais eficientes e 

Administração de mudanças na gestão trazidas pela dinâmica de crescimento. 

Conforme Lima (2016), o Banco Alfa Instituição Financeira obteve aumento de 75% 

no desempenho de projetos adotando SCRUM em relação aos métodos tradicionais em 

tempos atuais. Casos de sucesso com mudança de filosofia são bons exemplos a serem 

explorados pelas empresas que ainda não fazem parte do grupo que já usa estes recursos. 

Ainda pode-se citar empresas exemplos que implantaram Seis Sigma e obtiveram ganhos 

significativos, tornando-se referenciais mundialmente. Conforme Shrotriya (2009), a empresa 

Motorola economizou US$ 17 bilhões, entre 1986 a 2004, com cases de sucessos em todas as 

áreas de negócios e a empresa General Eletric (GE) economizou US$750 milhões até 1998 

com 98% de redução de falhas aumentando a produtividade. Allied Signal (Honeywell) 

começou a usar Seis Sigma em 1992 e economizou mais de US$ 600 milhões por ano até 

1999. Redução de 42 para 33 meses, no tempo entre o design e a certificação de novos 

projetos. Aumentou seu valor de mercado em 27% por ano até o ano fiscal de 1998.  

A empresa Ford somou US$ 52 milhões a seu rendimento em 2000, e cerca de US$ 

300 milhões em 2001. Poupou US$ 350 milhões em 2002 com a eliminação de desperdícios 

cujo qual foi responsável pela melhoria de 50% nas atividades que apresentavam desvios. Os 

resultados demonstram que o Seis Sigma é eficiente e assertivo gerando valor agregado para o 

negócio. 



A evolução da tecnologia permitiu o planejamento feito a distância e em tempo real. 

Ela trouxe ferramentas essenciais para um projeto bem-sucedido. O mercado de trabalho está 

em plenas mudanças e para o profissional de gerenciamento de projetos é extremamente útil 

estar incorporado a todas as metodologias para agregação de valores colocando em prática em 

prol das organizações. Pode-se constatar que os resultados estão sendo obtidos devido ao 

mercado estar em expansão, abrindo múltiplas opções para atuação dentro deste. 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

De acordo com levantamento feito pelo Project Management Institute (PMI), apenas 

29% dos projetos corporativos são entregues nos prazos determinados, dentro dos custos 

acordados, com a qualidade requerida e no escopo pretendido. Isso mostra que, apesar de 

difundindo, o conceito ainda não é uma realidade para a maioria das empresas, mas vem 

crescendo ano a ano a consciência empresarial de sua necessidade. Planejar é uma questão 

primordial quando se trata de projetos, adequar uma filosofia na estrutura da empresa 

referente a gerenciamento de projetos é salientar uma gestão de lacunas é a tentativa e 

persistência para chegar à excelência (VARGAS, 2009). 

Quando se adota essa metodologia somada a ferramentas altamente lineares do ponto 

focal em projetos, permite-se desenvolver diferenciais competitivos e agregar experiências, 

aperfeiçoando novas técnicas e solucionando todas as falhas antes de causarem impactos nas 

organizações. O controle essencial do processo permite localizar as situações desfavoráveis 

sendo possível tomar ações preventivas e corretivas a fim de consolidar o problema em 

lucratividade. 

Mediante a este cenário, detecta-se que há um desafio muito grande por parte das 

empresas no cenário mundial em internalizar de maneira mais expressiva as melhores práticas 

de gestão de projetos tanto quanto o uso de metodologias como Seis Sigma e Scrum. 

Para tal, o maior investimento é em difundir o conhecimento e expertise no âmbito do 

gerenciamento de projetos amadurecendo não só no aspecto sócio econômico de mercado, 

mas sim na formação de uma cultura em pessoas (TAKAHASHI, 2007). 



Pode-se considerar que uma sociedade pautada em gerir melhor todas as áreas hão de 

se convergir em atratividade crescendo o senso crítico quanto aos desperdícios, mal 

investimento, mal empregabilidade financeira, mal utilização de recursos entre outros que 

afetam a sociedade (MOLINARI, 2005). 

Visando os resultados e qualidade expressiva que diversas empresas no cenário 

mundial vêm alcançando, confirma-se a necessidade de aplicação global destas práticas onde 

o grande detalhe se faz na transformação da teoria em prática lucrativa. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Contextualizar as metodologias é um passo fundamental para a vivência de projetos 

nas organizações e por isso existem inúmeros fatores que influenciam na tomada de decisão 

de se implementar filosofias, mudando a maneira de gerir projetos. O sucesso passa a ser 

considerado pela maneira que a empresa adota a estratégia e assegura que o foco 

condicionado é gestão de projetos. 

A soma dos gastos totais do projeto, revertidos em resolução de problemas, passa a ser 

retorno financeiro para as organizações, onde antes se perdia recursos gastando em falhas, 

sem eles torna-se dinheiro em caixa, ou seja, lucro gerenciado. 

Quando se agiliza as decisões, aumenta-se o controle gerencial e facilita-se as 

estimativas para o futuro do projeto. A gestão de projetos proporciona melhor controle das 

mudanças de escopo tornando mais sólido e reduzindo o perigo de equívocos não 

convencionais. 

Para aumentar a competitividade em seu cenário, as organizações estão investindo 

cada vez mais em melhorias na gestão e em melhores práticas em sua filosofia partindo para 

mudanças até mesmo na estrutura organizacional, proporcionando assim cada vez melhores 

resultados. 

Resumo disto é qualidade, objetividade e melhoria contínua refletindo altamente nos 

lucros e no ganho de mercado. 



O contexto deste estudo salientou a integração de metodologias agindo para chegada 

de resultados positivos, tornando projetos em produtos de qualidade podendo a organização 

desfrutar do lucro e do resultado final de seus esforços. 
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