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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a práticas eficientes em gestão de projetos e 

os benefícios gerados para organização, para tanto se realizou um estudo de caso em 

uma multinacional líder em comunicação mundial, a companhia Thomson Reuters. Os 

principais aspectos abordados nesse trabalho são: gestão de projetos, benefícios da 

gestão de projetos e sucesso em gestão de projetos e indicadores de desempenho. Os 

resultados da pesquisa apontam que de maneira geral as práticas aplicadas pela 

companhia, tal como o foco no cliente, encontrados na literatura estão bem alinhados 

com a visão do gestor de projetos, como resultado mais relevante da pesquisa, destaca-

se a gestão de projetos alinhada aos objetivos da companhia, mantendo o cliente no 

centro de toda estratégia, e garantindo a lucratividade desejada.    

 

Palavras-chaves: Projetos; benefícios; gestão de projetos; sucesso em projetos, 

indicadores. 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to analyze the efficient practices in project management 

and the benefits generated for organization, for which a case study was carried out in a 

multinational leader in world communication, the company Thomson Reuters. The main 

aspects addressed in this work are: project management, project management benefits 

and success in project management and performance indicators. The results of the 

research indicate that, in general, the practices applied by the company, such as the 

customer focus, found in the literature are well aligned with the project manager's 

vision, as a result of the research, Aligned with the company's objectives, keeping the 

customer at the center of every strategy, and guaranteeing the desired profitability. 

 

Keywords: Projects; Benefits; project management; Success in projects, indicators. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, percebemos que o termo gestão de projetos tem crescido 

fortemente, principalmente devido aos avanços tecnológicos. Porém não é uma área de 

estudos recente, apesar de ter crescido muito nos últimos anos, elaborar projetos de 

forma estruturada, individual e considerando fatores internos e externos, é uma 

necessidade que sempre existiu. A diferença reside no fato que essa necessidade está 

sendo cada vez mais percebida pelo mercado, que se torna mais exigente dia após dia, 

fazendo com que os prazos de entrega de um projeto sejam cada vez menores e com 

padrão de qualidade cada vez mais alto. 

A fim de atender as demandas de maneira eficiente, em um ambiente altamente 

mutável, torna-se imprescindível um modelo de gerenciamento embasado pelo foco de 

prioridades e objetivos. Motivo que explica estudos e avanços em gestão de projetos nos 

últimos anos. A boa noticia é que essa tendência só tende a aumentar, isso porque 

estudos apontam que a gestão de projetos é uma ciência ampla que poderá ser utilizada 

para gerenciar as mudanças em todas as infraestruturas sociais do mundo. A proposição 

da gestão de projetos é criar um processo racional para lidar com eventos caracterizados 

pela inovação, dificuldade e mudanças constantes no ambiente.   

 Outro fator que impulsiona o crescimento do gerenciamento de projetos é a 

competitividade. Os resultados mais eficazes são atingidos por aqueles que possuem 

maior habilidade e agilidade. Onde isso se torna ainda mais notável é na área 

tecnológica, isso porque as mudanças nesse cenário ocorrem o tempo todo e em uma 

velocidade que não víamos há anos atrás. Isso faz com que os gestores cumpram cada 

vez mais o papel de administrador dessas mudanças. Dessa forma gerenciar a rotina de 

trabalho já não é mais um fator diferenciador nas organizações, trata-se de uma questão 

de sobrevivência. 

Diante desse ambiente de mudanças, é preciso que as empresas consigam 

realizar “mais com menos”, isto é aperfeiçoar recursos e manter alta qualidade, 

estimulando os concorrentes a agirem da mesma forma ou superior, gerando 

competitividade. E não só isso, para fazer a diferença é preciso inovar, criar, pensar 

diferente: “fora da caixa” essa é a expressão de ordem. Por isso esse trabalho se propõe 

a estudar práticas de sucesso adotadas por uma empresa do ramo de tecnologia e quais 

os principais ganhos obtidos a curto e longo prazo. 

 



4 
 

 
 

1.1. Justificativa 

 

Esse estudo tem como objetivo geral analisar práticas eficientes em gestão de 

projetos. Para tanto o trabalho foi estruturado com dois objetivos específicos: Conhecer 

a percepção da empresa quanto à importância da gestão de projetos, isto é identificar 

semelhança ou distorção com a definição do tema proposto por estudiosos do assunto. O 

segundo objetivo se caracteriza por descrever quais práticas em gestão de projetos são 

aplicadas pela empresa foco deste estudo, quais processos de inovação estão sendo 

implementados para sobrevivência no mercado competitivo. 

A escolha desse tema ocorreu porque práticas inovadoras em gestão projetos são 

fundamentais para sobrevivência das empresas no mercado, que como vimos no item 

anterior se caracteriza como extremamente competitivo e mutável. Ter um modelo de 

gerenciamento com objetivos claros e definidos tornou-se questão trivial para todos os 

tipos de organizações. Vencer a concorrência trata-se de um trabalho diário, em que 

cada detalhe faz a diferença. A busca constante por práticas inovadoras em gestão de 

projetos se tornou o principal alvo das modernas corporações, que não querem apenas se 

manter no mercado, mas serem líder em seu segmento. (VARGAS, 2008). 

O trabalho proposto visa contribuir para melhoria na gestão projetos, ao buscar 

evidenciar práticas de sucesso aplicadas pela empresa abordada nesse estudo. Em 

paralelo, o enfoque em uma empresa de tecnologia irá revelar como as mudanças nesse 

cenário impactam a gestão de projetos e como as organizações se adaptam. Assim como 

indicado por Vargas (2006), nosso objetivo é avaliar se a organização está se 

sobressaindo perante a concorrência, e quais os principais desafios encontrados ao longo 

do caminho. 

A gestão de projetos no cenário atual vem tomando grandes proporções, apesar 

de ser uma ciência antiga, é nos últimos anos que ganhou mais destaque, isso porque as 

atividades de uma empresa hoje são vistas como projetos. Então, embora haja muitos 

estudos nesse campo, esse trabalho pode contribuir para uma nova visão sobre o tema, e 

ajudar as corporações a compreenderem a importância da gestão de projetos, ao destacar 

práticas de sucesso aplicadas pela empresa foco deste estudo. 
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2.  REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

Esse capítulo está estruturado de forma a abordar os seguintes temas: gestão de 

projetos, benefícios de gerenciamento de projetos, sucesso em gestão de projetos e 

indicadores de desempenho. Será apresentado o ponto de vista de diversos teóricos 

sobre os temas citados, de forma a ilustrar os aspectos mais importantes pertinentes a 

cada assunto.  

 

2.1 Gestão de projetos 

  

Com frequência ouve-se falar em gestão de projetos, mas o significado dessa 

expressão pode ser entendido de diversas formas, por indivíduos diferentes. Isso ocorre 

pela amplitude que esse tema oferece e pela vivência que cada um possui sobre projetos. 

A gestão de projetos ensina como transformar a teoria na pratica, de forma ainda mais 

simplificada ela trata da implantação do projeto em si. Para entender bem o significado 

desse termo é preciso ir à sua raiz, e compreender o que é um projeto. 

 Na visão do Guia PMBOK (2013, p.3) “Projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. A natureza temporária 

dos projetos indica que eles têm um inicio e um término definidos.” Mesmo que alguns 

processos sejam parecidos, a situação nunca será a mesma, sempre haverá mudanças no 

ambiente interno e externo. Portanto todo projeto é único, criado para resolver um 

problema especifico, sempre com inicio, meio e fim definidos (DUFFY, 2006). 

Para Vargas (2016), projetos é um conjunto de atividades executadas de maneira 

coordenada por uma organização, no qual são alocados insumos necessários para que 

em dado prazo sejam atingidos objetivos esperados. Um projeto pode requerer esforço 

de uma única pessoa ou de um grupo de pessoas, seu ciclo de vida pode durar dias, 

meses ou anos, mas sempre como um prazo final de entrega definido. Além disso, 

projetos podem ser implantados pela própria organização, ou essas atividades podem ser 

terceirizadas e supervisionadas pela alta gerencia. Os projetos também podem envolver 

fornecedores, clientes, parceiros e governo, em muitas vezes isso está associado à 

estratégia da empresa (TORRES, 2008; VARGAS, 2016).    

Projeto também pode ser entendido como um empreendimento com objetivos 

bem definidos, que utiliza de recursos e opera sob pressões principalmente de: prazos, 
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custos e qualidade.  Além disto, projetos são considerados atividades exclusivas de uma 

empresa. Com o passar do tempo à tendência da maioria das empresas é tratar projetos 

de forma semelhante, gerenciando atividades repetitivas baseadas em padrões 

históricos. O grande desafio das organizações para sobrevivência no mercado é, 

portanto gerenciar atividades nunca realizadas no passado, isto é praticas inovadoras e 

que dificilmente serão repetidas no futuro (KERZNER, 2006). 

No atual cenário de competitividade que as empresas atuam, os projetos parecem 

estar cada vez maiores e mais complexos. Estudiosos do assunto afirmam que os 

projetos devem ser entendidos como atividades multifuncionais, isso porque o papel do 

gerente de projetos tem-se tornado cada vez mais o de integrador do que o de um 

especialista técnico. Assim, a gestão de projetos, significa planejar, programar e 

controlar uma serie de tarefas interligadas de forma a alcançar seus objetivos com 

sucesso para beneficio dos integrantes do projeto (KERZNER, 2006). 

Em concordância com Harold Kerrzner, Torres (2008), defini gestão de projetos 

como o conjunto de três grupos principais de atividades: 

• Organização e definição do projeto; 

• Planejamento; 

• Gerenciamento do projeto. 

O grupo “Organização e definição do projeto”, compreende: 

• Função do gerente de projetos; 

• Definição da função, autoridade e responsabilidade do gerente de projetos; 

• Formação da equipe do projeto e definição das funções e responsabilidades; 

• Definição dos parâmetros do projeto: escopo, recursos, orçamento, prazo e 

expectativa de resultados; 

• Formação do planejamento operacional, que contém a metodologia e os 

procedimentos de trabalho, agenda de reuniões, fluxo de comunicação, etc; 

• Divulgação do plano de garantia da qualidade do projeto. 

O grupo “planejamento” inclui: 

• Elaboração da “estrutura analítica do projeto”; 

• Especificação do cronograma; 
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• Analise de recursos e “trade offs1”; 

• Elaboração de planos de gestão de risco. 

E por fim o grupo de “Gerenciamento do projeto”, que trata da efetiva 

implantação do projeto é representado pelas atividades de: 

• Acompanhamento da evolução do projeto; 

• Planejamento e execução de ações corretivas; 

• Encerramento e transferência do projeto. 

 

 Dessa forma temos que a gestão de projetos pode ser interpretada como um 

conjunto de ferramentas que auxiliam a empresa no desenvolvimento da capacidade 

individual dos colaboradores, desenvolvendo e reforçando aptidões dos mesmos, com 

objetivo de atuar em situações únicas e muitas vezes complexas (projetos), dentro de um 

cenário de tempo, custo e qualidade predeterminados na maioria das vezes (VARGAS, 

2016). 

 

2.1.1 Benefícios da gestão de projetos 

 

Quando uma empresa implementa a gestão de projetos dificilmente ela desiste 

da utilização ou para de adotar, isso porque os benefícios são perspectiveis. Para Vargas 

(2016), a principal vantagem da gestão de projetos é que ela não se restringe a projetos 

grandes e complexos e que apresentam alto custo. Ela pode ser aplicada a projetos de 

qualquer tamanho, nível de complexidade ou orçamento permitido e em qualquer linha 

de negócios. Dentre os principais benefícios esse autor destaca: 

• Não corre o risco de ser surpreendido nas atividades diárias; 

• Favorece a criação de habilidades e competências para destaque frente ao 

mercado; 

• Aumenta a percepção sobre o ambiente, para caso surjam situações 

complexas, estas facilmente são identificadas e corrigidas, para que não 

se tornem problemas futuros; 

• Fornece informações contábeis, como orçamentos antes de iniciar 

operações; 

                                                           
1 Trade off é realizar uma escolha em detrimento de outra. 



8 
 

 
 

• Por ter informações organizadas e centralizadas, auxilia na tomada de 

decisão; 

• Melhora o controle gerencial, pois todas as fases foram bem descritas; 

• Contribui para orientação do projeto, quanto a possíveis revisões, devido 

às mudanças no ambiente externo; 

• Promove melhor aproveitamento de recursos humanos e tecnológicos; 

• Gera beneficio para projetos futuros ao documentar lições aprendidas. 

Para Valle et all (2014) os seguintes benefícios também podem ser obtidos com  

gestão de projetos: 

• Permite obter melhoria do processo decisório, para a otimização da 

alocação de recursos e a minimização de riscos; 

• Aumenta o controle gerencial das fases do projeto; 

• Facilita eventuais revisões e mudanças durante a execução, bem como a 

documentação dessas revisões; 

• Aumenta a possibilidade de conclusão do projeto com sucesso, ou seja, 

atendendo ao planejado para prazos, orçamentos e qualidade requerida 

pelo cliente; 

• Aumento a segurança das partes interessadas ao antecipar situações 

desfavoráveis; 

• Favorece a elaboração de estimativas para futuros projetos.    

Para Valle et all (2014), os benefícios não se limitam as empresas, os clientes 

também podem obter vantagens com a gestão de projetos, confiança na alta 

administração, no líder do projeto (GP) e na equipe, confiança na apresentação do 

produto solicitado, confiança de que os critérios de prazo e qualidade serão atendidos, 

maior clareza no planejamento e na execução do projeto, maior satisfação com o 

produto entregue, melhor especificação do produto e melhor comunicação dos próprios 

requerimentos, melhora do relacionamento de trabalho com a equipe do projeto. 

Com isso percebemos que a gestão de projetos só tende a beneficiar todos 

envolvidos no processo, desde a empresa, equipe do projeto, até o cliente. Com isso 

esse item cumpriu seu objetivo, de mostrar as vantagens da gestão de projetos eficiente. 
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Dessa forma o próximo e ultimo item do referencial teórico irá abordar o sucesso na 

gestão de projetos. 

  

2.1.2 Sucesso em gestão de projetos 

 

Ao longo dos anos o sucesso em um projeto vem alterando seu significado. Nos 

primórdios da gestão de projetos o sucesso era medido apenas em termos técnicos, isto é 

o produto é adequado ou inadequado. O grande problema partia das altas gerências que 

insistiam em analisar apenas dados técnicos sem considerar dados empresariais, tão 

indispensáveis para analise de sucesso de um projeto (KERZNER, 2006).  

Com o passar do tempo felizmente a visão restrita que se tinha sobre projetos 

mudou, a partir do momento em que as empresas passaram a entender cada vez mais a 

gestão de projetos, e os custos passaram a ser controlados mais de perto. O sucesso 

passou a ser definido então como a assertividade na entrega do projeto, dentro dos 

custos e qualidades pré-estabelecidos, sendo esse ultimo critério definido pelo cliente e 

não mais pelo fornecedor, como ocorria antigamente (KERZNER, 2006). 

Se buscarmos a definição de sucesso no dicionário encontraremos algo 

relacionado à “conquista de um objetivo, ou da riqueza, fama ou posição”, como 

sinônimo de vitória, êxito, prosperidade, etc. Para Young (2007), o sucesso depende da 

percepção de quem estabeleceu algum tipo de medida e está avaliando, isto é do ponto 

de vista de cada um: cliente, patrocinador, gerente de projetos, equipe do projeto e 

gerente de outros departamentos. Se perguntado cada um dos envolvidos no projeto, 

possivelmente a visão sobre sucesso será diferente, irá variar conforme a necessidade 

que cada um possui. (YOUNG, 2007).  

Para Vargas (2016), o sucesso está intimamente relacionado ao planejamento do 

projeto, isto é em cumprir aquilo que foi pré-estabelecido no plano, em outras palavras 

“colher o que plantou”. Muitas vezes as empresas associam sucesso a superar 

expectativas, isto é consumir menos recursos que o previsto. Porém essa é uma visão 

equivocada, pois sob a ótica da gestão de projetos, houve uma falha na mensuração de 

recursos, que permitiu com que esses fossem superestimados, portanto não se trata de 

uma vitória a ser comemorada, mas sim de uma lição a ser aprendida. Abaixo são 

listados os quesitos para considerar um projeto bem sucedido, segundo Vargas (2016):  

Sob a ótica do projeto isolado: 
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▪ Ser concluído dentro do tempo previsto; 

▪ Ser concluído dentro do orçamento previsto; 

▪ Ter utilizado os recursos de forma eficiente; 

▪ Ter atingido a qualidade e o desempenho especificados; 

▪ Ter sido concluído com o mínimo possível de alteração do escopo 

projetado; 

▪ Ter sido aceito pelo cliente final, contratante do projeto; 

▪ Ser operado sem impactos, interrupções ou prejuízos, nas atividades 

normais da empresa; 

▪ Não ter impactado a cultura da empresa. 

Sob a ótica organizacional:  

▪ Ter gerados os benefícios e expectativas previstos no caso de negócios; 

▪ Ter produzido resultados efetivos e benefícios estratégicos desejados. 

As boas práticas em gestão de projetos podem ser entendidas como as formas 

mais eficientes e eficazes de realizar um projeto, e é por meio delas que se atingem o 

sucesso de um projeto. Para Valle et all ( 2014, P.27): “Um projeto bem sucedido é 

aquele que alcançou suas metas, objetivos e propósitos e atingiu expectativas das 

partes interessadas”. Nesse sentido o projeto conseguiu entregar todas saídas de acordo 

com o cronograma, foi realizado conforme o planejado e seguiu os orçamentos pré-

definidos, e por fim atendeu todos os critérios de qualidade estipulados. 

Dessa forma esse item buscou mostrar a importância de analisar dados técnicos e 

empresarias para avaliação de sucesso na gestão de projetos, e que tal sucesso é 

alcançado através das melhores praticas em gestão de projetos, mas enfatizou que estas 

são variáveis e por fim destacou que todo projeto está suscetível a fracassos.    

 

2.2 Indicadores de desempenho 

 

Um dos maiores desafios do gerente de projetos é criar indicadores destinados às 

atividades de diagnostico, monitoramento e avaliação dos projetos, também chamados 

de KPIs. Esses indicadores são instrumentos utilizados para avaliar o desempenho de 

um projeto, em que as métricas devem levar em consideração as metas definidas para o  

projeto e pela empresa, como cada projeto e organização possui sua peculiaridade, não 
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há um consenso geral sobre as medidas, não podendo ser interpretadas como verdades 

absolutas para todos negócios (BARCAUI, 2012).   

Para Barcaui (2012), os principais os objetivos em elaborar métricas para gestão 

de projetos são: 

• Atingir prazo e orçamentos pré-definidos; 

• Produzir um produto que satisfaça os níveis de qualidade exigidos; 

• Satisfação do cliente; 

• Motivar equipe; 

• Direcionar trabalho, gerando informações no momento certo; 

• Identificar pontos de melhoria; 

• Prover a gerencia de indicadores, avaliar se o projeto está no rumo certo. 

Para Yochum (2016), existem quatro áreas macro, onde devem ser 

desenvolvidos indicadores de desempenho: Pontualidade, orçamento, qualidade e 

eficácia. Para cada categoria a autora apresenta 15 medidas de exemplo: 

KPI de pontualidade: 

1. Tempo de ciclo: O tempo de execução das atividades no projeto. 

2. Porcentagem de conclusão no tempo: isto é se determinada tarefa cumpri o prazo 

definido. 

3. Tempo gasto: é o tempo total gasto pela equipe no projeto, de forma global ou 

por cada colaborador. 

4. Número de ajustes para a programação: Significa quantas vezes o projeto foi 

reajustado. 

5. Dias de calendário: Tempo gasto pela equipe em um projeto por dias de 

calendário, horários e / ou dias de trabalho equivalentes em tempo integral. 

KPIs de orçamento 

6. Variação do orçamento: Avaliar o orçamento atual em comparação ao valor 

projetado. 
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7. Criação de orçamento (ou revisão) tempo de ciclo: É o tempo necessário para 

elaborar o orçamento de uma organização. 

8. Itens de linha no orçamento: Acompanhamento detalhado das despesas 

individuais. 

9. Número de Iterações de Orçamento: Traduz-se como a quantidade de vezes que 

o orçamento foi revisado antes da aprovação final. 

KPIs de qualidade 

10. Satisfação / Lealdade do Cliente: Se o cliente está satisfeito, significa que 

permanecerá na companhia. Seu nível de satisfação pode ser medido através de 

pesquisas. 

11. Número de erros: Significam quantas vezes o projeto precisou ser refeito, 

gerando retrabalho. 

12. Reclamações de cliente: Essas reclamações também podem vir dos clientes 

“internos”, da equipe do projeto. 

KPIs de Eficácia 

13. Número de marcos do projeto concluído ao tempo: Isto é, respeitar os marcos de 

entrega do projeto, que devem ser previamente aprovados. 

14. Número de Devoluções:  Para casos em que o projeto constituiu muitas partes, é 

importante rastrear a taxa de retorno dessas partes. 

15. Treinamento / pesquisa necessária para o projeto: Esse critério pode ser medido 

em horas, número de cursos ou algo parecido. 

Um projeto é constituído de várias partes moveis, dai surge a importância de 

medir a pontualidade, o orçamento, a qualidade e a eficácia do projeto ao longo do 

caminho. Somente através de indicadores é que se pode ter certeza que o projeto está no 

“caminho certo” e se equipe do projeto está atuando da forma necessária para entregar 

indicadores positivos.  
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3. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA ESTUDADA 

 

A Thomson Reuters é uma empresa multinacional líder no segmento de 

comunicação e informação, foi fundada na cidade de Toronto no Canada. A empresa 

surgiu através do processo de aquisição da agência de noticias Reuters (britânica) pela 

companhia Thomson Corporation (canadense), acordo firmado em abril de 2008. 

Atualmente a empresa possui sua sede de Nova Iorque, Estados Unidos. Seu quadro de 

colaboradores conta com um numero estimado em 53 mil, distribuídos por diversos 

países. 

Seu mercado de atuação é amplo e diversificado, a empresa visa atender, desde 

instituições financeiras e escritórios de advocacia até grandes multinacionais e 

governos. A Thomson Reuters promove conhecimento local para um atingimento 

global, estando presente em 140 países e 19 línguas. Caracterizado como o maior 

fornecedor mundial de serviços de comunicações especializadas. Sua atuação é voltada 

para profissionais do setor financeiro e de risco, jurídico, fiscal, contábil, comércio 

exterior e mídia, de forma auxiliar as empresas na tomada de decisão, embasados pela 

agencia de noticias mais confiável do mundo, Reuters news. 

No Brasil a companhia Thomson Reuters está presente há bastante tempo, com 

operações sólidas e estabelecidas. Com o objetivo de expandir sua atuação como  

gerador de soluções profissionais, em todo território nacional, a multinacional ampliou 

consideravelmente sua presença nos últimos anos, através de estratégias de aquisições 

de empresas estruturadas e consolidadas no brasil.  

No país está alocada uma equipe de cerca de 2200 colaboradores que opera 

localmente de forma integrada, reunindo marcas muito reconhecidas e confiáveis. As 

empresas adquiridas pela Thomson Reuters incluem: Revista dos tribunais, 

Novaprolink, Tax & Accounting: Mastersaf, Checkpoint, Conceito W, Alliance, 

T.Global e Domínio Sistemas.  

Para esse trabalho será considerada a vertical de legal, isto é o mercado jurídico, 

através das unidades de negocio NovaProlink e Revista dos Tribunais, com o produto 

integrado, LegalOne. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Multinacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Toronto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
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4.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesse capitulo será apresentado à metodologia empregada para realizar a 

pesquisa na empresa Thomson Reuters. Orientada pela pergunta: Quais práticas 

inovadoras as empresas estão utilizando para gerenciar projetos, esse capítulo busca 

mostrar quais caminhos utilizados para responder a essa questão. Existem na literatura 

diversas formas de classificar uma pesquisa. Para Silva; Menezes (2001) a pesquisa 

pode ser classificada sob o ponto de vista da sua natureza, da forma de abordagem do 

problema, sob o ponto de vista de seus objetivos e dos procedimentos técnicos. 

Quanto à natureza esse estudo se caracteriza como pesquisa aplicada em que a 

geração de novos conhecimentos pressupõe aplicação prática de problemas específicos. 

Sobre à forma de abordagem foi utilizada a pesquisa qualitativa: nesse tipo de pesquisa 

as informações não são identificadas por números, mas sim pela interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados, dessa forma não são usados meios estatísticos. 

Esse tipo de estudo considera a analise do mundo empírico sob seu ambiente natural, 

sendo o pesquisador peça fundamental, além disso, possui caráter descritivo em que a 

escrita ocupa lugar de destaque (GIL, 2008). 

Para tratar dos objetivos fez-se uso da pesquisa exploratória, método que 

envolve a visão geral de determinado assunto, podendo haver construção de hipóteses. 

A pesquisa exploratória é que apresenta menor rigidez no planejamento. Envolve 

estudos bibliográficos, documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. E 

por fim os procedimentos técnicos utilizados incluíram pesquisa bibliográfica que se 

baseia no estudo de documentos já existentes, como por exemplo, livros e artigos 

científicos e o estudo de caso meio que consiste em uma analise profunda de um ou 

poucos objetos, a fim de ter um amplo conhecimento sobre o mesmo (GIL, 2008). 

Esse estudo foi realizado em uma empresa do ramo de tecnologia, a 

multinacional Thomson Reuters. Para que essa pesquisa fosse realizada selecionou-se 

uma organização que tivesse suas operações voltadas para o mercado tecnológico, onde 

são mais evidentes os cenários de mudança e adaptação. Com isso torna-se 

imprescindível que a empresa esteja sempre em constante inovação das praticas em 

gestão de projetos, para que não seja devorada pela concorrência.  

A pesquisa foi dividida em duas etapas. Na primeira ocorreu a coleta de dados 

realizada através da pesquisa bibliográfica tendo como fonte de dados as informações 
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contidas no site da empresa. Após a organização das informações obtidas, iniciou-se a 

segunda fase da pesquisa, onde ocorreu a entrevista semiestruturadas com um dos 

gerentes de projetos da empresa. Para tal finalidade foi utilizado um roteiro 

semiestruturado de entrevista com o objetivo de apurar quais praticas em gestão de 

projetos tem sido mais eficazes.  

A entrevista foi realizada com o GP da empresa em meados do mês de Julho de 

2017, guiada por roteiro semiestruturado. A justificativa para ter realizado a entrevista 

com tal ator deve-se ao fato da empresa possuir mais de um gerente de projetos e um 

diretor da área, porém por falta de disponibilidade não foi possível realizar a entrevista 

com gestão superior. Na entrevista foram obtidas informações importantes para 

compreensão da gestão de projetos em uma empresa de tecnologia, evidenciando 

aspectos de sucesso. Toda entrevista foi gravada e os dados coletados foram transcritos, 

depois de transcritos, os dados foram analisados à luz do referencial teórico e divididos 

de forma a responder os objetivos específicos traçados por esse trabalho. 

A análise se divide em duas partes, a primeira visa conhecer a percepção da 

empresa quanto à importância da gestão de projetos, a segunda consiste em descrever 

quais práticas de sucesso têm sido aplicadas pela empresa para garantir eficiência na 

gestão de projetos. 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Esse item tem por objetivo apresentar os resultados obtidos da entrevista com o 

gerente de projetos da empresa foco deste estudo, a multinacional Thomson Reuters. A 

análise proposta irá confrontar a teoria com a prática respondendo os objetivos a fim de 

se conhecer as práticas eficientes em gestão de projetos da companhia. 

Desse modo, a análise está estruturada da seguinte forma: a primeira parte visa 

conhecer a percepção da empresa e do gerente de projetos sobre a importância da gestão 

de projetos, para isso traremos a definição que a empresa tem sobre projetos bem como 

sua gestão. A segunda parte aborda as práticas eficientes em gestão de projetos, para tal 

partiremos da definição da empresa sobre sucesso, sua descrição e quando ele é 

alcançado nos projetos da empresa. Por fim, apresenta-se um quadro com as principais 

variáveis analisadas na pesquisa, mostrando-as sob o ponto de vista teórico e a aplicação 

prática percebida na empresa estudada.  

 

5.1 Percepção da Empresa quanto à gestão de projetos 

 

Segundo o gerente de projetos um fator chave para entender como a empresa 

trabalha é entender sua estrutura. Ressaltamos ao leitor que nesse trabalho está sendo 

analisada a gestão de projetos na vertical Legal, isto é unindo as empresas do grupo que 

possuem foco no mercado jurídico, Novaprolink e Revista dos Tribunais. Essas duas 

empresas formam hoje uma única solução, o sistema LegalOne, que uni a expertise dos 

produtos da duas empresas em uma plataforma única, levando ao cliente uma solução 

final única. A companhia considera o sistema LegalOne, como uma revolução no 

mercado jurídico, e por isso toda sua estratégia tem se voltado para ele. 

Atualmente área de projetos tem suas atividades voltadas para projetos de 

migração de banco de dados, de clientes vigentes com sistemas legados (sistemas da 

companhia), e clientes com sistemas terceiros (concorrentes), para a plataforma 

LegalOne. O gerente de projetos nos explica que o start para um projeto, se inicia com o 

setor comercial, isto é quando o cliente opta pela solução que a empresa mantem suas 

energias focadas. Significa que a demanda da área de projetos está relacionada aos 

resultados proporcionados pela área comercial da empresa. Demostramos essa relação 

através da figura abaixo: 
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Figura 1: Ciclo de produção 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nesse formato a área comercial envia a área de projetos uma previsão de vendas 

mensais, trimestrais e anuais; para que dessa forma o departamento possa se planejar 

para os projetos futuros, principalmente quanto à mão de obra necessária e a estimativa 

de tempo de entrega de cada projeto, além de elaboração de orçamentos. Na visão do 

gerente de projetos, cada projeto é único, o mesmo explica que apesar de lidar com 

projetos semelhantes, nunca será o mesmo, os envolvidos (cliente final) irá mudar, o 

sistema pode variar, o tamanho do banco de dados (critério impactante) nunca é o 

mesmo, por esses motivos o gerente de projetos afirma que nenhum projeto é igual. Em 

contra partida o produto entregue pelo setor de projetos, é a devolução de um cliente 

satisfeito para área comercial, para que a equipe atue na retenção e comercialização de 

upgrades2. 

Ao ser questionado sobre as metodologias utilizadas para gestão de projetos, o 

mesmo explica que utiliza as práticas estabelecidas pelo PMI, sendo o Pmbok o guia de 

todos os projetos realizados. Atualmente a equipe conta com três gerentes de projetos e 

o diretor/ supervisor da área. Os GP’s possuem em suas respectivas equipes engenheiros 

de software e analistas técnicos para realizar as migrações de banco de dados. 

Recorrentemente pessoas de outras áreas podem ser acionadas para atuarem no projeto, 

como a própria área comercial, por conhecer bem o cliente final, em muito pode 

contribuir, abaixo exemplificamos essa estrutura: 

 

                                                           
2 Upgrade é termo da área computacional, utilizado para indicar atualização para uma versão superior.   
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Figura 2: Organograma da área de projetos

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 5.1 Quais práticas em gestão de projetos estão sendo aplicadas pela empresa 

 

Para iniciar esse item buscou-se uma visão do Gerente de projetos, sobre o que 

ele entende por sucesso em um projeto. Através de relatos do mesmo, “o sucesso é 

alcançado quando o cliente se encontra satisfeito, quando as expectativas entre todos 

foram alinhadas e quando o projeto gerou a lucratividade esperada”. O mesmo afirma 

que esses são pontos chaves para considerar que um projeto logrou êxito e obteve 

sucesso.  

Mas o entrevistado destacou que essa percepção é variável dentro da empresa, 

por exemplo, para área comercial um projeto atinge o sucesso, quando sua entrega 

ocorre antes do prazo. Sabemos que isso nem sempre é critério valido, pois se a entrega 

ocorre antes do combinado, significa que os recursos não foram bem dimensionados e, 

portanto o projeto falhou no seu planejamento. Como destacado pelo GP, muitas vezes 

o projeto excede seu tempo de entrega por escolha do cliente, e não atender a esse 

pedido invariavelmente impacta na sua satisfação, um dos critérios do sucesso 

considerados no projeto. 
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Após conhecer a visão do gerente de projetos sobre o sucesso, o mesmo foi 

questionado como alcança-lo? Como garantir que os requisitos mencionados por ele 

serão cumpridos? O GP diz que a resposta para tais perguntas é o foco no cliente e nos 

processos, ele explica que toda companhia se volta para isso e os lemas seguidos são “O 

cliente é o rei” e “processos são a chave”, termos adotados por toda organização.  

O entrevistado explica que manter o foco no cliente faz com que as expectativas 

sejam devidamente alinhadas, para que eventuais supressas não aconteçam. O 

entrevistado nos afirma que essa não é uma tarefa fácil, pois os projetos não tratam de 

algo tangível, palpável, muito pelo contrario, ele explica que é recorrente no setor 

tecnológico o usuário imaginar um cenário e a empresa estar projetando outro, ele 

justifica que isso só ocorre porque falta alinhamento, por isso considera essa parte 

fundamental. 

Mas o gestor declara que o foco no cliente não é suficiente, sem duvidas trata-se 

de uma premissa indispensável, porém ele destaca que processos precisam ser avaliados 

de perto o tempo todo. Por seguir a metodologia do PMI, torna-se necessário que 

entradas e saídas sejam controladas de perto, respeitando sempre os prazos de entrega. 

O GP explica que a combinação desses dois fatores é o resultado para o sucesso 

alcançado nos projetos que gere atualmente. Porém é deixado claro ao entrevistador que 

devido ao cenário que atuam ser muito mutável, esses critérios estão sujeitos a 

mudanças com o tempo, pois é sempre necessário inovar. 

A fim de resumir todos os objetivos específicos apresentados nessa análise e, por 

conseguinte, responder ao objetivo geral desde trabalho: Analisar práticas eficientes em 

gestão de projetos, é apresentado o quadro 1. Nele pressupõe-se análise teórica e a 

aplicação prática de quatro variáveis (gestão de projetos, benefícios da gestão de 

projetos, sucesso em gestão de projetos e indicadores de desempenho). 
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Quadro1: Definição teórica X Aplicação prática 

 

Variáveis Definição teórica Realização prática 

 

Gestão de projetos 

Projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, 

serviço ou resultado único. A natureza 

temporária dos projetos indica que 

eles têm um inicio e um término 

definidos (Pmbok, 2013). 

Atividade única executada pela área 

de projetos em parceria com a área 

comercial, todo projeto é único e 

nunca se repete apesar da 

semelhança.  

 

 

 

Benefícios da gestão de 

projetos 

 

Os benefícios da gestão de projetos é 

que ela não se restringe a projetos 

grandes e complexos e que apresentam 

alto custo (VARGAS, 2016). 

Através de questionários 

respondidos pelos clientes ao fim 

da entrega do projeto, se percebeu 

os benefícios alcançados com 

gestão, e equipe do projeto também 

responde um questionário para 

analise interna dos processos, 

diversos tem sido os ganhos. 

 

 

Sucesso em gestão de 

projetos 

Um projeto bem sucedido é aquele que 

alcançou suas metas, objetivos e 

propósitos e atingiu expectativas das 

partes interessadas (Valle et all, 2014) 

O sucesso é alcançado quando o 

cliente se encontra satisfeito, 

quando as expectativas entre todos 

foram alinhadas e quando o projeto 

gerou a lucratividade esperada. 

Indicadores de 

desempenho 

Indicadores de desempenho são 

instrumentos utilizados para avaliar o 

desempenho de um projeto BARCAUI 

(2012). 

Os principais KPIs mencionados 

pelo gerente de projetos são o de 

qualidade e orçamento. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Analisando o quadro verifica-se que a empresa estudada, em concordância com 

os autores abordados nesse artigo, considera cada projeto único e sua relação com área 

comercial ocorre diretamente, pois é a partir da demanda gerada por esse setor que a 

área de projetos trabalha. Para evidenciar os benefícios da gestão de projetos e avaliar 

indicadores de desempenho, são aplicados questionários que medem o grau de 

satisfação do cliente com a entrega final do produto, e para equipe também, para 

evidenciar ou não o comprometimento com os processos indispensáveis para gestão de 

projetos, essas avaliações ocorrem sempre ao final de cada projeto. Por fim se as 

avaliações evidenciarem cumprimento dos requisitos, o projeto cumpriu seu objetivo e 

atingiu o sucesso desejado. 

Para finalizar a analise de resultados, sintetizamos os principais conceitos 

abordados através do mapa mental abaixo: 
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Figura 3: Mapa mental 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As maiores mudanças no mundo coorporativo ocorreram nas ultimas décadas, 

impulsionadas pelo processo de globalização. Tal processo obrigou as empresas a 

revisarem suas atividades, fazer diferente, criar novas metodologias, para sobreviverem 

ao mercado altamente competitivo. Nesse processo algumas ciências ganharam mais 

destaques, como a gestão de projetos, apesar de sempre existir e em alguns casos até de 

forma implícita ou secundária, foi com a mudança no cenário empresarial que esse 

termo ganhou maior visibilidade. Isso porque as organizações entenderam que para 

alcançar os objetivos estratégicos, era indispensável o uso de novas práticas em gestão 

de projetos. Esse foi então o marco pelo qual o termo passou a ser visto como uma área 

fundamental nas empresas.  

A pergunta que norteou esse trabalho é: Como uma empresa do setor 

tecnológico gerencia seus projetos. Para responder a essa pergunta foi elaborado o 

objetivo geral: analisar práticas eficientes em gestão de projetos. Esse objetivo foi 

desmembrado em dois objetivos específicos: conhecer a percepção da empresa quanto 

ao termo gestão de projetos e quais práticas em gestão de projetos estão sendo aplicadas 

pela empresa. Logo a resposta a nossa pergunta engloba o resultado dos dois objetivos 

específicos. 

Quanto à percepção da empresa sobre a gestão de projetos, verificou-se que o 

entendimento encontra-se alinhado com a literatura, pois a empresa apesar de trabalhar 

sempre com projetos semelhantes, considera estes como únicos, criados para solucionar 

um problema. Sobre as práticas adotadas para gestão de projetos, foi identificado que 

além da utilização de metodologias do PMI, o aspecto mais relevante é o foco no cliente 

e nos processos, ao colocar o cliente no centro de tudo, todas as estratégias da empresa 

se voltam para o publico alvo, inclusive a gestão de projetos. 

Baseado nos objetivos específicos infere-se em síntese que, a empresa trabalha 

com projetos semelhantes, porém únicos, dando enfoque total ao cliente e aos processos 

executados, com isso respondemos a pergunta que orientou esse trabalho.  

No que tange aos desafios desse trabalho, identificou se que ainda há pouca 

abordagem sobre os indicadores de desempenho, KPIs para gestão de projetos. Muito se 

fala sobre metodologias de processo, áreas de competência e gestão de projetos como 

um todo. Porém como ter a certeza de que um projeto está sendo bem sucedido? Quais 

critérios avaliar e como medir? Esses ainda são assuntos pouco discutidos na literatura, 
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muito provavelmente pela complexidade que o termo apresenta. Dessa forma esse 

trabalho indica esse tema como possibilidade de pesquisas futuras que certamente irão 

agregar para gestão de projetos nas organizações. 
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