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RESUMO 

O gerenciamento do tempo, quando bem administrado, causa impactos positivos no 

resultado do projeto. De maneira inversa, uma má administração do tempo causa 

impactos negativos, prejudicando assim a qualidade do projeto. Sendo assim, o 

presente trabalho propõe mostrar os impactos causados na qualidade do projeto 

referente a administração do tempo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A gestão do tempo consiste na administração das tarefas realizadas com eficiência em um 

curto período de tempo conseguindo assim alcançar o objetivo almejado com a qualidade 

esperada, porém o tempo na sociedade está se tornando um recurso cada vez mais escasso. As 

horas contidas em um dia não são mais suficientes para a produção, quer seja de uma fábrica, 

escola ou até mesmo tarefas pessoais, mesmo com as novas tecnologias trazendo economias 

significativas para o andamento de processos e tarefas. 

 No passado, acreditava-se que trabalhar por mais horas era sinônimo de trabalho entregue 

a tempo com qualidade, o que com o passar dos anos, os estudos e as experiências mostraram 

que um trabalho realizado com um bom gerenciamento do tempo pode alcançar a qualidade 

esperada. 

Além disso, o prazo para o cumprimento de tarefas nas organizações tem ficado cada vez 

mais curtos, fazendo com que os funcionários tenham que se organizar para cumprir com suas 

obrigações, o que pode gerar retrabalho e sobrecarga, ou seja, a má administração do tempo 

pode levar a quedas de produtividade e até mesmo impactar na qualidade de vida.  

A qualidade de um produto ou serviço é mensurada diferente por cada cliente. Suas 

expectativas estarão baseadas no que aprenderam e nas suas necessidades, ou seja, falar em 

qualidade é falar em atender aos requisitos dos clientes, de forma com que o produto ou serviço 

entregue esteja adequado ao que ele necessita. 

A gestão da qualidade veio para auxiliar a empresa na melhoria dos produtos/serviços com 

o objetivo de atingir a satisfação dos clientes e com isso fazer com que a empresa se destaque 

no mercado em que atua. 

Desse modo, o alinhamento entre a administração do tempo e a gestão da qualidade 

possibilita um produto/serviço entregue com cumprimento dos requisitos e alto valor agregado, 

além de durante as etapas até o produto/serviço final é possível facilitar o trabalho e atuar de 

maneira estratégica. 

Com isso, o gerenciamento adequado do tempo torna-se um processo importante para o 

alcance dos resultados e assim contribuir para uma boa qualidade no resultado final a ser 

entregue. Mas, para isso, é preciso saber identificar quais atividades demandam mais tempo, 
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quais são as mais complexas e se há recursos disponíveis para fazê-las e assim montar um 

cronograma para auxiliar o gerente de projeto do decorrer do cumprimento das etapas. 

Mesmo sabendo dos benefícios da boa administração do tempo, muitos projetos terminam 

fora do prazo, incorrendo a multas, aumentando assim os custos inerentes ao projeto e 

retardando a entrega o que pode impactar diretamente no resultado final a ser entregue. Mas, 

de ondem vem esse problema? Do planejamento? Da falta de treinamento? Dos recursos 

escassos? Da falta de ferramentas? São inúmeras questões para se tratar das “pedras” que os 

gerentes de projetos encontram no meio do caminho. 

Esse problema acaba afetando a gestão da qualidade como também na satisfação do cliente, 

sendo assim, será abordado a importância de uma adequada administração do tempo e como 

seu resultado impacta na gestão da qualidade de um projeto. 

 

 

1.1 Justificativa 

 

 

O presente trabalho irá mostrar a importância da gestão do tempo trabalhada junto com 

a gestão da qualidade, seus impactos positivos e os impactos negativos quando ambas não são 

tratas de maneira conjunta. Como também, será mostrado o que o gerente do projeto deve estar 

atento para alinhar as partes do projeto de modo que, ele termine no tempo determinado sem 

desgastar a equipe e sem comprometer a qualidade do resultado final. 

Estruturar um gerenciamento do tempo adequado em um projeto pode se tornar um 

diferencial para a empresa, uma vez que, os fatores que causam atrasos nos projetos colaboram 

para impactos negativos na satisfação do cliente, prejudicando assim o serviço prestado, ou 

seja, afeta a qualidade. Sendo assim, um gerenciamento do tempo eficaz faz com que o 

produto/serviço seja entregue no prazo com a qualidade esperada, podendo assim conquistar o 

cliente. Processos bem descritos e alinhados, ajudam para maior entendimento do trabalho e 

evita desperdício de tempo e de recursos evitando danos ao projeto. 

Grandes nomes como Ricardo Vargas, Edson Paladini, Eduardo Montes e entre outros 

mostram como o fator tempo é importante e, como que se, não for tomado o devido cuidado 

pode ocasionar perca de qualidade e danos até mesmo ao marketing da empresa prestadora do 

serviço. 
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Ricardo Vargas, um dos grandes nomes do gerenciamento de projeto, mostra em 

diversos estudos publicados que, no meio a tantas mudanças e a pressão que elas ocasionam, o 

gerente de projeto juntamente com a empresa deve procurar conseguir resultados com menos 

recursos, tempo e qualidade cada vez maior, ou seja, fazer mais que os concorrentes, gastando 

menos que eles. Assim o resultado final chega no tempo e na qualidade certa. 

Portanto, existem muitos benefícios que a gestão do tempo se alinhada a gestão da 

qualidade traz para o resultado do projeto e como isso pode ocasionar um impacto positivo, na 

equipe, no gerente, no serviço entregue e na expectativa do cliente, ou seja, impacta diretamente 

nas partes interessadas. 

 

1.2. Objetivos 

 

 

 1.2.1 Objetivo geral 

 

 

Identificar os principais impactos causados na gestão da qualidade através de um 

adequado gerenciamento do tempo. 

 

 

1.2.2 Objetivo especifico 

 

 

a) Identificação dos principais itens que causam atrasos nos projetos; 

b) Identificar os principais impactos decorrentes da gestão da qualidade no 

resultado final; 

c) Identificar e estreitar as lacunas existentes entre a gestão da qualidade e o 

gerenciamento do tempo; 

d) Mostrar os benefícios oriundos da relação entre qualidade e tempo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Um projeto é uma atividade destinada a produzir um produto ou serviço para atingir um 

objetivo em um determinado tempo. Ou seja, pode se definir projeto como uma atividade 

com inicio, meio e fim, para o alcance de um objetivo, (Andriow, 2014). 

Cada projeto tem um ciclo de vida, sendo marcado pela entrega de produtos ao final de 

cada ciclo (inicio, meio e fim). No início de cada fase define-se o que irá ser realizado e 

quem irá realizar, e o fim é marcado pelas entregas, desempenho e revisão das fases. Desse 

modo, o principal cuidado é com os atrasos nas entregas que podem trazer consequências 

negativas, tais como multas, prejuízos com a imagem ou até mesmo quebra do contrato. Um 

bom gerenciamento do tempo pode ser o fator chave de sucesso, (Andriow, 2014). 

 

 

2.1 A diferença entre projetos, subprojetos, programas e portfólio 

 

 

Um projeto pode necessitar ser subdividido em partes para facilitar seu gerenciamento, 

sendo assim denominado subprojeto. Essas partes são especificas e podem ser até 

terceirizadas se preciso, porém ele passa a não ter sentido se tratado separadamente, (Vargas, 

2016). 

Um programa é um grupo de projetos sendo gerenciados de forma integrada, já o 

portifólio é um conjunto de projetos, programas e entre outros esforços para facilitar o 

alcance dos objetivos. Assim, a estruturação do projeto dessa maneira torna-se interesses 

estratégicos, (Vargas, 2016). 
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Figura 1: As diferenças entre projetos, subprojetos, programas e portifólio 

Fonte: Vargas (2016) 
 

Existem algumas características importantes presentes em todos os projetos: 

temporariedade, singularidade e progressividade (Valle, 2014). 

Segundo Valle (2014), os projetos possuem data prevista para iniciar e terminar, eles 

podem conter qualquer duração dependendo do produto ou serviço a ser gerado, já a 

singularidade refere-se ao fato de cada projeto ser único e a progressividade pelo fato do 

produto ou serviço ser realizado de forma gradativa. 

 
Figura 2: Características dos Projetos 

Fonte: Valle (2014) 

 

 

2.2 Gerenciamento do tempo 
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Com uma visão de dependência e interligação com diversas áreas (FIG. 3), o 

gerenciamento do tempo começa desde a definição das atividades, sequenciamento, 

definição dos recursos, estimativas de duração até o controle do cronograma, afirma Barcaui 

(2013). 

 

 

 
Figura 3: Interligação do gerenciamento do tempo com as demais áreas 

Fonte: Barcaui (2013) 

 

 

Existem alguns fatores que causam os atrasos nos projetos, tais como, as estimativas de 

duração da tarefa, que podem ser estimadas de forma incorreta; as multitarefas que são a 

execução de tarefas simultaneamente; a síndrome do estudante, que é o fato intrínseco do 

ser humano de esperar sempre o problema se tornar mais urgente para resolvê-lo e a Lei de 

Parkinson que consiste em expandir o trabalho para preencher a maior parte do tempo, por 

exemplo,  se a atividade for concluída antes a pessoa gasta o restante do tempo para “termina-

la”. 

Conforme Santos (2014), uma etapa importante no gerenciamento do tempo e de 

responsabilidade da equipe é a fase de elaboração do cronograma, no entanto é preciso saber: 

a) A duração de cada atividade; 

b) Dependência de execução entre as atividades. 

c) Quais recursos são necessários; 

d) Atividades para produção do pacote de trabalho; 
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e) Qual será o inicio e fim de cada atividade; 

f) Se a data de término atende as partes interessadas. 

Com isso, o sequenciamento das atividades mostra uma relação de causa e efeito. O 

sequenciamento é conhecido como diagrama de rede, ou seja, uma série de atividades 

dependentes entre si e esses caminhos tem em comum o inicio e fim de cada projeto. 

Também podem ser utilizadas algumas técnicas de estimativas para definição da duração, 

como por exemplo  a estimativa de três pontos (o PERT), que se baseia em três alternativas: 

otimista, mais provável e pessimista (FIG.4 (Santos, 2014)): 

 
Figura 4: Estimativa de 3 pontos (PERT) 

Fonte: Santos (2014) 

 

Santos (2014) afirma que com o resultado desses processos, será elaborado o 

cronograma do projeto, faltando a analise de restrições definição do inicio e fim, nivelamento 

de recursos e método do caminho critico. 

A técnica do caminho crítico é uma análise do diagrama de rede do cronograma, feita 

para que calcule as datas de início e término de cada atividade do cronograma, considerando 

o diagrama de rede e as durações das atividades. Com base nesse cálculo, será avaliado o 

tempo de folga ou flexibilidade do cronograma (Santos, 2014). 

O caminho crítico é o do diagrama de rede de maior duração, em que todas as 

atividades possuem a menor folga ou até mesmo folga zero, (Santos, 2014).  

Sendo assim, qualquer atraso nas atividades do caminho crítico pode ocasionar 

atraso no projeto. Ou seja, caso ocorra eventuais atrasos em atividades que não se 

encontram no caminho crítico, essas podem não afetar a duração do projeto, pois possuem 

folgas (Santos, 2014). 

Para que a duração das atividades seja feita de forma adequada é preciso identificar os 

recursos utilizados, considerando: custo, disponibilidade e origem (próprio ou de terceiros). 

De acordo com o PMBOK, o gerenciamento do tempo inclui algumas etapas para se 

concluir com êxito (sem atrasos) um projeto (FIG.5)(Montes, 2017). 
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Figura 5: Etapas do gerenciamento do tempo, segundo o PMBOK 

Fonte: Oliveira (2003) 

 

Segundo Harold (2017, pag. 1), os gerentes estão buscando melhores práticas na 

atividade de gestão de projetos, pois as melhores práticas são propriedades intelectuais que 

auxiliam a empresa a ter um desempenho cada vez melhor, levando a um maior valor do 

negócio e melhores atividades. 

A gestão de projetos é vital para uma organização atingir seus objetivos, ela é uma forte 

vantagem competitiva, indo além do básico buscando trabalhar ao lado do cliente para o 

alcance do objetivo final, conforme Harold (2017, pag. 16). 

 

 

2.3 A Gestão da qualidade 
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A Qualidade passou por uma evolução, nesse caminho foram 3 grandes fases: a era da 

inspeção, onde o produto era verificado pelo produtor (chamado de artesão) e pelo cliente; a 

era do controle estatístico, onde as técnicas de inspeção foram aprimoradas por ferramentas 

estatísticas e a era da qualidade total, onde o cliente passa a ser a ênfase tornando-se 

prioridade para as organizações. A principal característica dessa era é que toda empresa tem 

que ser responsável pela qualidade de seus produtos e serviços, pensando nos processos 

relacionados a gestão da qualidade de forma sistêmica, (Oliveira, 2003). 

 

 

Figura 6: Eras da Qualidade 

Fonte: Oliveira (2003) 

 

 Paladini (2012) retrata (FIG.7), uma revisão histórica, traçando a evolução da qualidade 

ao longo do século, mostrando que vários elementos no de correr desses anos estão presentes 

ainda hoje nas empresas: 
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Figura 7: Ondas da Gestão da Qualidade 

Fonte: Paladini (2012) 

 

 

2.4 A gestão da qualidade total 

 

  

De acordo com Spinola (2014), a gestão da qualidade total é uma forma de administrar 

uma empresa concentrando os esforços de maneira sistemática na melhoria continua de tudo 

o que se faz. O termo da gestão da Gestão da Qualidade Total (TQM) é usado desde de 1980, 

significando que: 

 

a) Gestão: mostra que a qualidade pode ser gerenciada; 

b) Qualidade: a busca de atender os requisitos de cliente e; 

c) Total: a qualidade envolve toda a organização. 

A TQM busca estabelecer um sistema de melhoria continua nas organizações, tendo 

como base alcançar a satisfação do cliente, podendo ser um processo de melhoria no curto, 

médio e longo prazo. Ela exige que a organização concentre seus esforços em uma única 

direção, de acordo com Spinola (2014). 
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A qualidade está cada vez mais sendo usada em seus processos de fidelização e busca de 

novos clientes, a principal chave para isso é o alcance da satisfação dos clientes, porém para 

mantê-los é preciso estabelecer laços adquirindo um elo de confiança (Spinola, 2014). 

 

 

2.5 Qualidade em projetos 

 

 

 Um dos critérios de aceitação mínimos para que as entregas do projeto sejam aceitas, de 

acordo com Santos (2014) são os critérios de qualidade e prazo. Ele também afirma que a 

qualidade em projetos está associada às partes interessadas, que esperam que os requisitos 

do cliente sejam atendidos, sendo assim o planejamento da qualidade tem como objetivo: 

a) Definir padrões de qualidade não apenas para o projeto, mas também para o produto; 

b) Obter critérios para avaliar as entregas realizadas; 

c) Definir métricas de desempenho como também custos e frequência de aceitação das 

entregas. 

Os padrões de qualidade podem ser estabelecidos pela própria organização ou por 

organizações independentes, (Santos, 2014). 

O gerenciamento da qualidade traz diversos benefícios, tais como, menor retrabalho, 

menos risco de eventuais atrasos, aumento da produtividade, aumento da satisfação das 

partes interessadas e redução de custos com correção de falhas (Santos, 2014). 

Para manter a qualidade do projeto, evitando assim desperdício do tempo em correções 

de falhas, Santos, (2014) mostra que as auditorias nos projetos tem por objetivo assegurar 

que o projeto esteja de acordo com os critérios definidos, como também pode ser realizada 

analise de processos para descobrir a ineficiências nos mesmos. 

Segundo Paladini (2012), a gestão da qualidade é importante também no processo, ela 

pode ser definida como uma direção para as ações do processo produtivo para o atendimento 

ao cliente. A estratégia básica passa a ser na melhor organização possível do processo. 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO 
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De acordo com os estudos de diversos autores apresentados no referencial teórico, é 

possível perceber o quanto tempo e qualidade são importantes em um projeto. São partes 

que se separadas não agregam valor, pois uma está relacionada com a outra. 

Em um mundo em que tempo é um fator chave para o ganho de lucros, já dizia a 

famosa frase “Time is Money”, a busca pela redução de tempo em processos e tarefas se 

tornou algo comum nos projetos. As pessoas passaram a acreditar que quanto menor o tempo 

de entrega, maior satisfação para o cliente. Mas será que isso é verdade? E se o projeto for 

entregue o mais rápido possível, mas não estiver conforme os requisitos do cliente? Haverá 

satisfação?  

O bom gerenciamento do tempo leva muitos profissionais ao sucesso, como também 

a excelência no resultado do projeto. Eles compreendem a rotina de trabalho e conseguem 

utilizar os recursos disponíveis para otimizar os seus processos da melhor forma, mas para 

isso, é preciso ter uma boa gestão e disciplina, conhecendo a rotina de trabalho 

detalhadamente.  

O gerenciamento do tempo para o projeto é de extrema importância, pois ele está 

relacionado com a identificação das inter-relações entre as atividades do projeto, incluindo 

a estimativa da duração de cada atividade, mantendo uma relação com as atividades 

específicas e com os recursos necessários, envolvendo assim, o desenvolvimento e o controle 

do cronograma para realização das ações apropriadas, evitando os atrasos. 

Ao longo dos estudos, pode-se perceber que alguns fatores contribuem para a melhor 

administração do tempo. A experiência ao longo dos projetos realizados, faz com que o 

gerente aprenda o que é melhor para o projeto, porém ele não pode esperar que o projeto dê 

errado para que se aprenda com o erro. É preciso conhecer e praticar os estudos do 

gerenciamento de um projeto.  

Existe algumas práticas que se bem realizadas, podem contribuir para um resultado 

eficaz da administração do tempo contribuindo para a qualidade do projeto (QUA.1).  
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Práticas que melhoram a administração do tempo 

Planejar a rotina com antecedência 

O gerenciamento do tempo precisa estar aliado 

também ao planejamento para o alcance do 

sucesso. O gerente deve planejar a rotina 

diária da equipe com antecedência para que se 

consiga uma visão mais ampla do todo e 

aprimore a capacidade de prever as urgências 

do projeto. 

Determinar o tempo de execução de cada 

atividade 

É importante que ao se elaborar os prazos das 

tarefas do cronograma, os mesmos sejam 

cumpridos dentro dos limites para que não 

ocorra atrasos. 

Planejar as pausas 

É importante também que a equipe tenha 

pausas para que sua produtividade não seja 

afetada devido ao cansaço ou a pressões 

diárias ocasionadas pelo projeto. 

Conhecer os processos 

Para que não ocorra atrasos a equipe e o 

gerente devem conhecer além do projeto, os 

processos que o compõe. 

Conhecer a equipe 
O gerente do projeto deve conhecer bem sua 

equipe, como também as limitações dela. 

Administração do Cliente 

O cliente a todo momento interfere no projeto, 

ou com coisas que quer incluir ou retirar. Cabe 

ao gerente manter o escopo do projeto e saber 

quais as mudanças necessárias para a 

conclusão do mesmo. 

Negociação 

Saber de negociar prazos e valores é 

importante para que não ocorra falhas no 

projeto. 
Quadro 1: Práticas que melhoram a administração do tempo 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Pode ser percebido então que o fator tempo deve ser alinhado a qualidade do projeto. 

Ou seja, o menor número de dias não está associado a satisfação do cliente. Os gerentes 

devem estar preocupados em atingir os requisitos do cliente, entregando o produto ou serviço 

de acordo com suas necessidades, porém não excedendo o prazo estabelecido em contrato 

por ambas as partes. 

A gestão do tempo alinhado a gestão da qualidade, traz os seguintes questionamentos 

para um bom resultado: 

a) Quais aspectos prejudicam a produtividade?  

b) Quais atividades demoram, além do normal, para serem concluídas?  
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c) Quais são as maiores dificuldades durante o processo de desenvolvimento do 

projeto?  

d) O que pode ser feito para otimizar o tempo? 

O gerente deve analisar essas questões cuidadosamente e encontrar as respostas 

cabíveis a cada pergunta, mantendo também a equipe inteirada com as informações. 

Como mostrado no referencial teórico, o gerenciamento da qualidade inclui os 

processos e atividades que determinam os objetivos, as responsabilidades, e as políticas de 

qualidade da organização, fazendo com que o projeto atenda suas necessidades. O 

gerenciamento tem como objetivo determinar as políticas e procedimentos, com o objetivo 

de melhoria contínua dos processos do projeto. 

Para se atingir o sucesso na busca pela satisfação do cliente é preciso que a empresa 

(não apenas o gerente de projeto) busque entender que as expectativas deles estão sempre 

crescendo.  

Com isso, é preciso estar alinhado a qualidade para melhorar continuamente a gestão 

da organização, melhorando os processos e aperfeiçoando a gestão. Toda a equipe deve 

trabalhar juntos para alcançar a qualidade do projeto. A busca pela qualidade é um trabalho 

contínuo, da qual não chega a se estabilizar, pois o mercado está em constante mudança. 

Existem muitos conflitos entre clientes e empresas devido a prazos para entrega de 

determinados produtos ou serviço, porém é preciso que se conheça bem o que está sendo 

ofertado, como também o público-alvo a ser atingido para que assim o prazo estipulado 

para a realização do projeto seja conforme os índices estudados, agradando assim, as partes 

interessadas. 

É importante que o gerente mantenha a boa administração do projeto por meio da 

definição do produto ou serviço a ser entregue como também a identificação e 

documentação das atividades e etapas projeto. Além de, estar atento ao controle das 

atividades. O gerente e a equipe do projeto devem dar atenção ao gerenciamento adequado 

do tempo, buscando o equilíbrio entre a qualidade e o tempo de modo quem ambas 

trabalhem juntas. 

 O gerente deve avaliar sempre as mudanças sugeridas para que estas estejam dentro 

do cronograma e que não gere danos ao projeto, por exemplo, as mudanças no escopo do 

projeto, depois de aprovado, são sempre muito arriscadas pois para atender a uma solicitação 

do cliente que pede um aumento no escopo, os custos ou o prazo do projeto deverão ser 



Glaucia Valentim da Conceição graduanda da Pós Graduação em Gerenciamento de Projetos 

da PUC minas – Rua Floriano Peixoto 440/1409, Centro, Juiz de Fora - MG – 

glauciavalentimc@gmail.com 

aumentados, caso isso não seja feito a qualidade final poderá ser afetada, afinal, uma série 

de mudanças terão que ser realizadas, como por exemplo, reduzir a quantidade de testes, 

utilização de recursos mais baratos, rapidez na escolha dos recursos (comprometendo o 

processo), contratação de equipes menos experientes e entre outros. 

Alguns exemplos de fatores que são relacionados ao tempo e causam danos a qualidade 

do projeto se não forem tratados da maneira correta (QUA.2). 

                         

Fatores 

relacionados ao 

tempo 

Risco 

Projetos com 

tempo reduzido e 

sem folgas 

Um resultado com 

qualidade abaixo do que 

esperado pelo cliente, 

podendo ocorrer atrasos 

nas entregas 

Sem tempo hábil 

para contratação de 

recursos 

Produto ou serviço 

realizado de maneira 

inferior, também 

podendo ocorrer em 

atrasos caso um dos 

recursos deva ser 

substituído no meio do 

projeto 

Entregas sem 

auditorias 

Pode ocorrer retrabalho 

tanto da etapa atual 

quanto da anterior. 
Quadro 2: Fatores relacionados ao tempo e seus riscos 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Sendo assim, o gerente de projeto deve se atentar aos riscos apresentados, que um 

projeto pode possuir, fazendo com que diminua a probabilidade de ocorrência dos eventos 

negativos. 

Com essa série de fatores, é visto que qualidade e tempo devem estar sempre em meio 

as preocupações do gerente de projeto. Eles devem ser bem administrados, pois os 

imprevistos podem acontecer e o gerente e sua equipe devem estar preparados. 

Atrasos em projeto são comuns e é o momento em que o gerente devem “confrontar” 

os  Stakeholders para saber onde agir e qual a melhor forma de agir. Eles geram custos. 

Quando ocorrem atrasos no projeto, impacta nos custos, como também consequentemente 

na qualidade do projeto.  
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Mudanças no escopo, muitas vezes são responsáveis pelos atrasos nos projetos, pois é 

ele que possui os processos necessários para tentar garantir que o projeto considere somente 

o trabalho necessário para um resultado entregue com sucesso, e nada além disso. O bom 

gerenciamento dele, além de beneficiar no tempo, se relaciona com a definição e controle do 

que está e do que não está incluso no projeto. 

O problema começa a surgir quando a equipe não pensa na qualidade do projeto, 

podendo assim, não corresponder às expectativas dos clientes, como também pode atingir outras 

áreas da organização, como por exemplo, um projeto com má qualidade, gera insatisfação no 

cliente, atingindo assim a marca (marketing da empresa). 

O estudo do cliente torna-se fundamental para a realização de um projeto. Conhecendo 

o perfil do consumidor, suas necessidades e suas expectativas torna-se possível a entrega de 

um projeto no tempo adequado e com qualidade esperada. Mas para isso, é preciso que os 

gerentes de projeto eliminem a crença de que a realização de tarefas de forma mais rápida, 

porém longe da qualidade, atinjam as expectativas do cliente. 

O projeto também deve ser estudado. A montagem do cronograma, definição das 

tarefas, disponibilidade de recursos, datas, atendimento das partes interessadas e 

entendimento da equipe devem ser bem estudados para que assim o projeto seja realizado de 

forma confortável pela equipe com um prazo justo e o resultado atendendo a todas as partes 

interessadas. Com isso a qualidade do projeto torna-se possível de ser atingida. Um projeto 

feito sem conhecimento da equipe, tarefas mal elaboradas e prazos mal estimados, com datas 

que fogem das acordadas pelos stakeholders, atingem de forma negativa no fator qualidade, 

podendo assim prejudicar a marca da empresa que está realizando o projeto. 

Cabe ressaltar, que o estudo do cronograma é ideal para que o projeto termine no prazo 

ideal e com a qualidade esperada, pois esse processo envolve o estudo de duração das tarefas, 

recursos, sequencias e restrições, adequando assim o desenvolvimento de cada fase até o 

término do projeto. Se ele é feito de maneira equivocada, o projeto pode atrasar incorrendo 

a multas, e com isso a equipe para tentar entregar o projeto com o mínimo de atraso possível 

pode acabar pecando na qualidade. 

No estudo do cliente e do projeto não deve ser levado em conta único e exclusivamente 

o que o cliente quer, mas sim, o que de fato atende suas necessidades. 

Os processos devem estar bem alinhados e a equipe deve possuir conhecimento 

necessário, como também os recursos para que esses processos sejam bem realizados e se 

adequem com o projeto. Esses processos devem ser gerenciados de forma com que a cada 
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etapa terminada se inicie outra sem pendencias ou dúvidas. Juntos eles formam uma 

metodologia que guia não apenas o gerente, mas também, sua equipe para o desenvolvimento 

do trabalho. 

Para alcançar a qualidade, existem também, diversas técnicas e ferramentas que 

alinham qualidade e tempo. Essas ferramentas podem ser usadas para cuidar de não 

conformidades encontradas no decorrer do projeto e assim traçar o melhor ou o mais 

adequado plano de ação.  

Com isso, o gerente de projeto consegue cuidar dos problemas apresentados no 

decorrer do projeto. Mas para isso é necessário que seja avaliado os riscos e outros fatores 

que influenciam os aspectos negativos de ocorrência em projetos para se avaliar a melhor 

ferramenta a ser utilizada. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 

O presente estudo mostra que o gerenciamento do tempo se trabalhado de forma 

correta impacta, de maneira positiva, no gerenciamento da qualidade. Ou seja, ambos estão 

ligados e devem ser trabalhados em forma conjunta para atingir as expectativas do cliente. 

Reduzir o prazo do cronograma por escolha ou exigência do cliente é um dos erros que o 

gerente do projeto deve evitar, pois com a redução do projeto as atividades e tarefas ficam 

comprometidas. O gerente também deve mostrar ao cliente que todas as mudanças exigidas 

geram impactos que afetam o custo, tempo e qualidade, podendo comprometer o resultado 

do projeto. 

Com isso, a empresa ganha mais credibilidade no mercado em que atua, podendo 

atingir, até mesmo, novos clientes, fortalecendo sua marca no mercado. 

Um bom gerenciamento do tempo e da qualidade evita perdas com o surgimento de 

não conformidades, estresse entre a equipe, o gerente e as partes interessadas, como também 

perda com maiores gastos com os problemas que forem surgindo, extensão dos prazos das 

entregas e entre outros. 

Ao longo do tempo, com o correto gerenciamento da qualidade e tempo, a empresa 

terá um knowhow maior a respeito de seus produtos e serviços oferecidos, como também do 



Glaucia Valentim da Conceição graduanda da Pós Graduação em Gerenciamento de Projetos 

da PUC minas – Rua Floriano Peixoto 440/1409, Centro, Juiz de Fora - MG – 

glauciavalentimc@gmail.com 

mercado, proporcionando maior confiabilidade para o cliente e atingindo maior parcela do 

mercado. 

Não se pode garantir com total certeza que controlar apenas a qualidade e o tempo do 

projeto serão os fatores chaves para o sucesso do resultado a ser entregue, afinal, um projeto 

é composto de inúmeras variáveis e medidas de desempenho. 

O ideal é que o gerente esteja atento a essas variáveis e com o constante conhecimento 

do que está sendo feito e a relação de todas as medidas cabíveis ao projeto tanto pelo gerente 

quanto pela equipe, se trabalhadas juntas com a administração do tempo e da qualidade, 

ajudam a trilhar um caminho para o sucesso e chegar a satisfação do cliente, podendo fazer 

com que o mesmo promova a empresa. 
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Abstract 

Time Management, when correctly managed, because positive impacts on the result of 

the project conversely a bad management of time causes negative impacts thus harming the 

quality of the project. So, this paper aims to show the impacts caused on the quality of the 

project related with time management.   

 

 

Keywords: Management. Time. Quality. Project. Manager.  
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