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RESUMO

SILVA, Flávio Fáveri. Gerenciamento de Implantação de Projetos — Um estudo de caso
na Ionics Technology Ltda. 2007. 91 p. Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em
Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, ano de entrega.

0 presente trabalho mostra analisa o gerenciamento de implantação de projetos através de um
estudo de caso. Na pesquisa procurou-se identificar, primeiramente os fatores de Tecnologia
da Informação que poderiam influenciar no gerenciamento do projeto e, post' r.orrnenN
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1 INTRODUÇÃO
Em um ambiente altamente mutável e competitivo, cada vez mais se torna necessária a
gestão precisa e rápida das informações concernentes as atividades corporativas. No intuito de
se obter este controle eficiente, surge com extrema força, o conceito de Tecnologia da
Informação, T.I., soluções de softwares e/ou hardware capazes de propiciar a gestão
estratégica das informações produzidas pela empresa e para a empresa.
Na busca por soluções que permitam a efetiva gestão das informações, empresas se
deparam com uma diversidade de soluções expostas no mercado, desde os ERP's (Enterprise
Resource Planning), softwares de gestão de todas as atividades da empresa, até a gestão de

uma atividade especifica da organização, geralmente uma atividade que mereça atenção
especial por ser responsive!, por exemplo, por um significativo volume de desembolsos no
seu dia-a-dia. Uma redução de custo pelo aumento da efetividade desta atividade poderia,
portanto, justificar o investimento em uma solução de T.I. para automatizar ou otimizar tal

processo.
necessário, porém, ressaltar que a implantação de uma solução em T.I. não é
somente a introdução de um software ou hardware para a entrada e/ou leitura de dados, mas
sim uma reformulação na forma como a empress realizará aquelas atividades dali pra frente.
Para o sucesso da informática, Bittencourt (2003) propõe tees fatores que influenciam
diretamente neste quesito: a oferta de soluções no mercado que venham a se adequar com a
necessidade organizacional de informatização; a correta gerência do projeto de implantação
da solução, otimizando o direcionamento de recursos e prazos do projeto; e a administração
da mudança organizacional, já que a implantação de uma solução de T.I. requer revisão de
conceitos arraigados na cultura organizacional no que tange a atividade desempenhada por
cada envolvido no projeto.

0 presente projeto de pesquisa propõe avaliar, através de estudo de caso prático e
aplicação de questionários, o segundo tópico exposto por Bittencourt (2003), ou seja, a
gerência de implantação de projetos. Para tanto, será realizado um estudo na Ionics
Technology Ltda, aqui denominada Ionics, visto facilidade de acesso is informações bem
como pelo tipo de soluções tecnológicas ofertadas ao mercado pela mesma.
Delimitando o escopo do projeto de pesquisa, este se aterá a uma das soluções
atualmente oferecida pela Ionics ao mercado,

o SAAF — Sistema Automatizado de

Abastecimento de Frotas — solução especifica para empresas detentoras de um local próprio
para abastecimento de combustive l para frotas própria e/ou terceirizada.
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Espera-se, com tal estudo, contribuir quanto ao questionamento levantado no problema
de pesquisa: Qual o grau de satisfação dos usuários na implantação de projetos de soluções
para gerenciamento de informações de frotas?

1.1 Objetivo Geral

Avaliar a satisfação dos usuários na implantação de projetos de soluções para
gerenciamento de informações de frotas.

1.2 Objetivos Específicos

a) Levantar fatores de T.I. influenciadores na implantação de projetos;
b) Apresentar metodologia de gerenciarnento da implantação de projetos;
c) Analisar caso prático em gerenciamento da implantação de projetos;
d) Discutir pontos fortes e fracos no gerenciamento da implantação de projetos de
soluções para o gerenciamento de informações de frotas.

1.3 Justificativa

A realização do presente estudo permitirá uma junção, entre o conhecimento teórico
adquirido ate o presente momento corn a realidade evidenciada em organizações presentes ao
mercado. Através deste estudo será possível evidenciar as lacunas existentes o âmbito
acadêmico e o observado em situações reais do mercado empresarial.
Este trabalho aparece de forma relevante, visto os temas atuais tratados no decorrer do
mesmo. Os assuntos: Logística, Tecnologia da Informação e Gerenciarnento de Projetos são
assuntos em atual evidencia e necessitam serem constantemente analisados. 0 estudo da
Logística em um mercado altamente dependente da utilização do combustível advindo do
petróleo, se faz pertinente e não deixará de ser atual em um breve espaço dc tempo. Já a
tecnologia da informação vem se mostrando fator decisivo no mundo dos negócios, tanto no
nível mundial quanto em nível nacional. 0 surgimento de novas tecnologias para atender ao
novo ambiente 6 constante, e estudar constantemente este conceito se faz não somente
pertinente, mas necessário.
Como terceiro assunto a ser tratado neste estudo, é importante que se commie a
definição do PMBOK (2000, p. 5) sobre o que vem a ser um projeto: "um projeto é um
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esforço temporário realizado para criar um produto ou serviço único.". A deficiência em
gerenciar um projeto coloca em cheque qualquer produto ou serviço disposto ao mercado. A
necessidade de que qualquer processo possua um inicio, meio e fun no âmbito organizacional
traz à tona a relevância de um aprofundamento de estudo nesta Area também. Por fim, a
junção destes temas possibilita um foco diferenciado sobre os mesmos, voltado à necessidade
especifica do mercado, no que tange a redução de custos operacionais, neste caso, custos
logísticos, investimento em tecnologia da informação e gerenciamento de projetos.
Em se tratando da organização em estudo, a Ionics, esta pesquisa se mostra de grande
aplicabilidade prática, visto que qualquer possibilidade aparente de melhoria nos processos de
gestão da empresa e que visem a maior satisfarrão do cliente, tende a ser mais um importante
diferencial competitivo na hora da escolha de produtos e serviços por parte dos clientes. Para

o pesquisador o estudo também se mostra em mesmo grau de importância, visto atual função
exercida na area de relacionamento com mercado da empresa e correlacionada diretamente h
Area de projetos da Ionics, isto 6, o pesquisador sera um dos mais favorecidos por qualquer
melhoria em atividades cotidianas de gerenciarnento de projetos, visto a possibilidade futura
de alavancar novos projetos em função destas melhorias.
Quanto a sua viabilidade, o projeto se mostrou totalmente possível de se realizar, dado

o baixo custo para sua consecução já que, em sua grande maioria, as informações encontramse presentes A empress ou de fácil acesso com clientes. 0 contato com estes, para estudo de
caso prático, também se mostra totalmente viável, visto que já é realizado diariamente, e os
colaboradores com os quais se fazem necessários estes contatos são de fácil acesso pelo
pesquisador. É importante ainda ressaltar que a Ionics se mostrou favorável h pesquisa,
fornecendo total apoio na realização do estudo.
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2 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste projeto e conseqüente atendimento aos objetivos

propostos, foi tragado uma metodologia de atuação para, desde o levantamento bibliográfico
até a tabulação e análise dos dados primários. A metodologia proposta, bem como os autores
em que a mesma se baseia, está a seguir exposta.

2.1 Tipo de pesquisa

A pesquisa é um método utilizado para extrair dados a fim de se solucionar um
problem_ Segundo Bianchi (1998, p.37) "metodologia 6 um conjunto de instrumentos que

deverá ser utilizado na investigação e tem por finalidade encontrar o caminho mais racional
para atingir os objetivos propostos, de maneira mais rápida e melhor".

Mattar (2005) expõe oito critérios de classificação para uma metodologia de atuação:
quanto à natureza das variáveis pesquiqAdAs, A natureza do relacionamento entre as variáveis
estudadas, ao objetivo e ao grau que o problema de pesquisa esta cristalizado, à forma
utilizada para a coleta de dados primários, ao escopo da pesquisa em termos de amplitude e

profundidade, à dimensão da pesquisa no tempo, e A possibilidade de controle sobre as
variáveis em estudo e ao ambiente de pesquisa. Esta caracterização vem mencionada a seguir
conforme o tipo de pesquisa e métodos de coleta de dados.
Seguindo o mencionado acima, o autor frisa que, sobre a natureza de uma variável
pesquisada, a mesma pode ser quantitativa, para medir o grau em que algo está presente no
ambiente pesquisado, ou qualitativa, para identificar a presença ou não deste algo no ambiente

pesquisado. Nesta pesquisa, foi utilizado o levantamento de variáveis qualitativas, visto que se
buscou obter informações quanto A satisfação da metodologia de implantação da Ionics para
com a real necessidade de implantação etn seus clientes.

Conforme Mattar (2005), a natureza do relacionamento das variáveis estudadas
classifica a pesquisa como descritiva ou causal, sendo que a primeira tem por objetivo
descobrir e descrever algo, e a segunda, explicar algo. Ao se ligando com esta pesquisa, se

tratou de uma pesquisa descritiva, visto que, por objetivo, se propôs analisar a situação nos
gerenciamentos de projetos de implantação da Ionics em seus clientes, descrevendo seus
processos e conseguintes fatores críticos de sucesso.
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Segundo Mattar (2005), em relação ao objetivo e o grau em que o problema de
pesquisa está cristalizado, classificam as pesquisas em exploratórias ou conclusivas. A
exploratória é pouco estruturada e busca ganhar maior conhecimento sobre um tema,
contendo procedimentos e objetivos pouco de fi nidos e a pesquisa conclusiva é bastante
estruturada, possui objetivos claros e busca obter resposta para questões ou hipóteses da
pesquisa. A presente pesquisa se caracterizou por ser conclusiva, visto que, desde sua
concepção possui os objetivos claros ao pesquisador, visto já conhecimento da Area em
estudo.
Em se tratando do escopo de pesquisa em termos de amplitude e profiardidade, o
Matar (2005) classifica as pesquisas em: estudo de caso, onde 6 realizado um estudo profundo

e não amplo; levantamentos amostrais, que são amplos e representativos da população, porém
pouco profundos; e por sua vez os estudos de campo, que se situam num meio termo entre os
estudos de caso e os levantamentos amostrais. Nesta pesquisa foram realizados estudos de
casos, onde se analisarão, assim como já citado anteriormente, implantações de SAAF em
cliente Ionics, buscando o levantamento a fundo dos casos que serão posteriormente
definidos. Conseguintemente, corroborando com Matar (2005), a pesquisa findará em um
escopo de pouca amplitude.
Quanto à dimensão do tempo, Mattar (2005) relata que as pesquisas ocasionais silo
aquelas realizadas uma s6 vez e os seus resultados mostram apenas o momento estudado. JA
as pesquisas evolutivas são aquelas realizadas periodicamente e seus resultados mostram uma

evolução das variáveis no tempo. Desta forma, a pesquisa em questão apresentou, a principio,
apenas no momento estudado, o segundo semestre de dois mil e sete, sem acompanhar a
evolução das variáveis, caracterizando-se desta forma como uma pesquisa ocasional. Mas vale
ressaltar que, há a pretensão do pesquisador de, em novas oportunidades aprofundar o
conhecimento em cima desta futura pesquisa.
O ambiente de pesquisa, segundo Mattar (2005), refere-se As condições ambientais em

que a pesquisa 6 realizada onde se tem: a pesquisa de campo, realizada em condições
ambientais reais; e a pesquisa de laboratório, realizada através de simulações em condições
ambientais artificiais. Esta pesquisa se utilizou de pesquisa de campo, em condições reais
normais, em clientes, assim como já tratado, que tiveram a solução Ionics implantada e em
clientes que ainda encontra-se em fase de implantação.
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2.2 Método coleta de dodos

Quanto A coleta de dados primários, Mattar (2005) explora de duas formas. A primeira
e mais utilizada por pesquisadores é a através da comunicação que consiste no
questionamento verbal ou escrito dos respondentes para a obtenção dos dados desejados,
fornecidos por declaração, verbal ou escrita. O segundo método é através da observação, onde
os dados são coletados sem que haja comunicação com o pesquisador. 0 autor separa os
métodos de acordo a sua estruturação e disfarce. Estruturado não disfarçado é o instrumento
utilizado em pesquisas conclusivas, principalmente levantamentos amostrais e estudos de
campo; não estruturado não disfarçado caracteriza-se por ter os propósitos do estudo claros
aos respondentes, mas não há uma estruturação predefinida das perguntas e das respostas; não
estruturado disfarçado compreende a criação de uma circunstância que encoraje os
respondentes a exporem livremente dados sobre crenças, sentimentos, estrutura da
personalidade, necessidades emocionais e seus conflitos sem que tenham conhecimento do
que estão expondo; estruturado disfarçado retrata uma tentativa de associar as vantagens das
técnicas não estruturadas disfarçadas, principalmente A de que o pesquisando não saiba os
objetivos da pesquisa, com a facilidade de aplicação, tabulação, interpretação e análise das

técnicas estruturadas não disfarçadas.
Para a obtenção dos dados necessários a realização desta pesquisa, se fez uso do
instrumento de coleta de dados estruturado e não disfarçado, visto que todos os respondentes
estarão cientes do trabalho que será elaborado. Este instrumento permitiu obter informações
melhores padronizadas para posterior tabulação. A forma de aplicação do método utilizado foi
o envio de questionários pré-definidos, via e-mail, aos gerentes internos do projeto SAAF.
Estes gerentes internos são definidos pelo cliente em conjunto com a Ionics no fechamento do
projeto, variando caso a caso, conforme necessidade da empresa e porte do projeto, podendo
ser desde uma pessoa de uma Area especifica, até a composição de uma equipe interna
abrangendo Areas afins. Em 100% dos casos são colaboradores vinculados às Areas de
informática e frotas, sendo as duas Areas bene fi ciadas com a utilização do sistema, a primeira
com a facilidade da manutenção das informações e disponibilização delas, para a tomada de
decisão da segunda. Este universo configurou 26 colaboradores a serem questionados de 13
empresas usuárias do sistema SAAF.
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importante ressaltar que foi dado todo o suporte necessário ao preenchimento dos

questionários para os envolvidos. Esta foi A alternativa escolhida na coleta de informações
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primárias, visto a maior facilidade de acesso remoto a todos os envolvidos nas implantações
mencionadas.
Do universo delimitado para envio do instrumento de coleta de dados, foram recebidos
10 retornos com os devidos preenchimentos até o dia 06 de junho de 2007, período
estabelecido como limite pelo pesquisador, visto tempo necessário para tabulação e posterior
análise.

Na coleta de dados secundários foram utiliislans as pesquisas já publicadas sobre o

assunto, hem como foi feito análise documental de informações referente à empresa, em todo
e qualquer meio de veiculação, desde que, com fonte comprovadamente idônea.. É de suma
importância mencionar todo o levantamento bibliográfico realizado com os diversos autores

que discorrem sobre os conceitos chaves: Tecnologia da Informação. Logística e
Gerenciamento de Projetos.
2.3 Análise dos Dados
Os dados primários coletados anteriormente, foram tabulados de forma a gerar
informações pertinentes ao presente estudo. A tabulação foi feita em software Microsoft
Excel, gerando gráficos adequados para interpretação. A partir dos dados tabulados, foram
feitos três modelos de gráficos que permitiram a análise do projeto, sendo dois para a
verificação de cada item de questionamento, e que serio utilizados no decorrer do trabalho
conforme necessidade, e o terceiro trazendo uma visão macro de cada Area a ser gerenciada
em um projeto.
O primeiro para verificar a freqüência com que uma resposta, neste caso, um grau de
satisfação, foi encontrada em um determinado questionamento feito. Sendo assim, neste
gráfico é possível verificar quantos respondentes assinalaram um determinado grau de

satisfação.
O segundo gráfico elaborado envolve uma média das freqüências de respostas, isto
traz, em cada item, como foi avaliada a implantação. Este caso procede para que, dentro de
cada area do conhecimento sobre gerenciamento de projetos, possam-se verificar quais estão
deixando a desejar, do ponto de vista do cliente, e quais estariam sendo bem gerenciado no
decorrer da implantaçâo,
O terceiro e último gráfico permite uma avaliação final, dos resultados macros do
gerenciamento de implantação de projetos. Este traz uma média geral das áreas de
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conhecimento para que se possam verificar quais necessitam mais atenção e melhorias em seu
decorrer.
2.4 Limitações da pesquisa

Algumas limitações foram percebidas no decorrer da presente pesquisa e que merecem
ser mencionados. O primeiro e mais importante, é o fato de que a presente pesquisa é um
estudo de caso, elaborado na Ionics Technology Ltda no período do primeiro semestre de
2007, sendo, portanto, não passível de generalização para outras empresas. Tal estudo fica
del imitado a um determinado tempo e realidade de aplicação, podendo servir como
contribuição para futuras pesquis as, mas não se valendo de modelo nos resultados obtidos.
Outra limitação percebida pelo pesquisador foi à faits de um período de tempo mais
extenso, permitindo a coleta de todos os questionários encaminhados. Pelo cronograma
estabelecido, somente 10 questionários foram resgatados a tempo, sendo que os demais, que
ainda estão de posse dos respondentes, estarão sendo recolhidos para uma análise futura
também.

ima limitação percebida pelo autor, pode destacar-se as limitações
Como terceira e últ
consideradas estatísticas. A utilização de gráficos de freqüência e média, sem nenhum outro
modelo pode gerar a não caracterização de algum resultado obtido com a resposta_ Mas cabe
ressaltar que tais gráficos foram escolhidos visto repassar as conclusões de interesse do
pesquisador.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste tópico serão abordadas apresentações referentes a Sistemas de Informações,
Gerenciamento de Projetos e Logística que são a base teórica do trabalho, explanando alguns
conceitos chaves para o presente estudo.

3.1 Sistemas de Informação
Antes de adentrar nos conceitos de Sistemas de Informações, cabe ressaltar brevemente
dois conceitos: Informação e Sistemas. Segundo Stair (1998, p.4) "informação é um conjunto
de fatos organizados de tal forma que adquirem valor adicional além do valor do fato em si.".
importante que se diferencie o status de informação para com dados, visto que, um tem
caráter qualitativo em quanto o outro quantitativo. Stair (1998) faz esta comparação, ao expor
que dados são fatos em sua forma primaria.

O segundo conceito é referente a sistemas. Um sistema é um conjunto de elementos ou
componentes que interagem para se atingir objetivos (STAIR., 1998, p.6). 0 autor ainda expõe
que os sistemas são compostos por entradas, processamentos, saídas e feedback.
Todo sistema, usando ou não recursos de Tecnologia da Informação, que manipula e gera
informação pode ser genericamente considerado Sistema de Informação (REZENDE, 1999).
possível, deste ponto, se partir da premissa de que, qualquer entrada, processamento, said* e
consequentemente feedback de informação, será por sua vez um Sistema de Informação.
Já Stair (1998, p.11) define Sistema de Informação como sendo "uma série de
elementos ou componentes inter-relacionados que coletam (entrada), manipukiln e
armazenam (processo), disseminam

(saída) os dados e informações e fornecem um

mecanismo de feedback".

Rezende e Abreu (2000) explanam que os Sistemas de Informação possuem objetivos,
foco e características. Como objetivos, os autores mencionam o fato de ser uma auxiliar na
tomada de decisão; como foco, os Sistemas de Informação buscam atuar de forma a ter como
alvo o negócio da empresa, e são caracterizados por:
•

Grande volume de dados e informações;

•

Complexidade de processamentos;

•

Muitos clientes e/ou usuários envolvidos;

•

Contexto abrangente, mutável e dinâmico;

•

Interligação de diversas técnicas e tecnologias;
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•

Suporte a tomada de decisões empresariais;

•

Auxilio na qualidade, produtividade e competitividade organizacional.

Oliveira e Stair (apud REZENDE e ABREU, 2000, p.63) colocam que:

"0 aprendizado em Sistemas de Informação ajuda tanto em termos pessoais
como profissionais. De acordo corn seu entendimento, ajuda também as
empresas. Um Sistema de Informação eficiente por ter um grande impacto
na estratégia corporativa e no sucesso da empresa Esse impacto pode
beneficiar a empresa, os clientes e/ou usuários e qualquer indivíduo ou
grupo que interagir com os Sistemas de Informação".

Stair (1998) argumenta sobre como o Sistema de Informação pode vir de encon tro gl
resolução de um problema organizacional, em se considerando fatores chaves. 0 mesmo
coloca que estes fatores sio: os objetivos da decisão que estão diretamente vinculados As
metas da empresa; as alternativas aumentadns, visto a vasta possibilidades de escolha na hora
de uma tomada de decisão; a competição, que encontra-se cada vez mais acirrada; a
criatividade, levando-se em conta a capacidade de gerar novas ideias; ações socials e políticas,
_id que as mesmas tem profundo impacto nas tornadas decisão; aspectos internacionais, em se
tratando de globalização; tecnologia em se tratando dos avanços aos quais viemos nos
deparando e por firn a pressão do tempo, pois os acontecimento se dão rapidamente e os
impacto na demora de uma decisão são imensos.
Quanto a importância de um sistema de informação, O'Brien (2004) ressalta que
"sistemas de informação constituem um campo de estudo essencial em administração
gerenciamento

de empresas, sendo tão necessário quanto

e

qualquer outro campo da

administração".

3.1.1 Classfficacdo de sistemas de

informação

Existe uma gama de sistemas de informações, direcionadas a cada Area afim da
empresa, bem como, para cada necessidade de decisão. Os mais discutidos por autores do
gênero estão a seguir apresentados, sendo eles os Sistemas de Informações Operacionais
(SIO), Sistemas de Informações Gerencias (SIG) e Sistemas de Informações Estratégicas
(SIE).
0 Sistema de Informações Operacionais (SIO), também conhecido como Sistema de
processamento de transações, é um sistema para decisões em níveis operacionais. Para tal
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pesquisa, as bases sobre sistemas de informações se dardo sobre os conceitos de Stair e

Rezende e Abreu. Segundo Stair (1998, p.182) "(..) é o sistema de processamento de
transações que dá o apoio à monitoravão

e à realização das negociações de uma

organização e gera e armazena dados sobre estas negociações.". Rezende e Abreu (2000,

p.133) ainda completam que "controlam os dados detalhados das operações das funções
empresariais imprescindíveis ao funcionamento harmônico da empresa, auxiliando s tomada
de decisão do corpo técnico das unidades departamentais.".
Stair (1998) ainda complementa com os componentes de um sistema de informações

operacionais:
•

Entrada e alimentação de dados;

•

Processamento e armazenamento;

•

Geração de documentos e relatórios.

Para complementar os conceitos que serão estudados, tratando como Sistemas de Apoio as

operações, O'Brien (2004) subdivide o sistema em três outros sistemas:
•

Sistemas de apoio de proceesammto de transações — Registram e processam dados
resultantes de transações das empresas;

•

Sistemas de controle de processos — Monitoram e controlam processos fisicos;

•

Sistemas colaborativos — Aumentam as comunicações e a produtividade de equipes e
grupos de trabalho_

Já um Sistema de Informações Gerenciais (SIG) possui a fmalidade principal de ajudar
uma organização a atingir suas metas, fornecendo aos administradores uma visão das
operações regulares da empresa, de modo que possam controlar, organizar e planejar mais
e fi caz e eficientemente. (STAIR, 1998, p. 208). Stair (1998) ainda complementa que o SIG é
uma ferramenta que fornece o devido feedback para a tomada de decisão empresarial.
O'Brien (2004, p.24) ressalta que e o sistema "que se concentra em fornecer
informações e apoio aos gerentes em sua tomada de decisão eficaz".

Rezende e Abreu (2000, p. 134) expõem que um SIG "contempla o processamento de
grupos de dados das operações e transações operacionais, transformando-os em informações
agrupadas para gestão.".
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O SIG, de maneira geral, age no intuito de melhorar o fluxo de informações na

organização aperfeiçoando a utilização da mesma.
"Embora o aumento da eficiência global do SIG seja importante, todos os
administradores (incluindo os gerentes de S.1.) devem considerar que um
importante papel do SIG é aperfeiçoar a eficácia através do fornecimento da
informação certa a pessoa certa da maneira certa e no momento certo."
(STAIR, 1998, p. 209).
Rezende e Abreu (2000) finalizam que o SIG apresenta as informações de forma

consolidada, tal como percentual, valores totais, acumuladores etc.
Como terceiro patamar de sistemas de informações, obtém-se os Sistemas de
Informações Estratégicas (SIE). Sistemas de informações estratégicas contemplam o
processamento de grupos de dados das operações operacionais e transações gerenciais,

transformando-os em informações estratégicas (REZENDE e ABREU, 2000, p. 135).
Rezende e Abreu (2000) ainda completam que os sistemas de informações estratégicas
agem dc forma macro, sendo sempre relacionados ao ambiente interno ou externo A. empresa.
Habitualmente, trabalham com muitas informações gráficas, amigáveis e normalmente
on-line, observando as particularidades de cada empresa e, ainda, como opção de descer no
nível de detalhe da informação. (REZENDE e ABREU, 2000, p.135).

3.1.2 Tecnologia da Informação

No cenário ao qual se apresenta o trabalho, se faz imprescindível que se comente os
aspectos que envolvem a Tecnologia da Informação. Rezende e Abreu (2000, p. 76)
conceituam Tecnologia da Informação como sendo os "recursos tecnológicos e
computacionais para geração e uso da informação.".

No entanto, Cruz (apud REZENDE e ABREU, 2000) explana que Tecnologia da
Informação é qualquer sistema capaz de tratar com dados ou informações que pode estar
sendo aplicada ao produto ou até mesmo ao processo.
Rezende e Abreu (2000) ainda comentam o fato de que a Gestão de Tecnologia da
Informação deve ter a tecnologia que seja capaz de comportar as necessidades da organização
no que tange a hardware e software e os aplicativos ou Sistemas de Informação.
Nesta mesma vertente, Bittencourt explana que:
"A organização da empresa deve ser combinada com a TI para refletir
todos os componentes da visão estratégica (estratégias de negócios, de
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e tecnologias), bem como o alinhamento e integração destes,
levando em conta fatores ambientais. 0 uso da TI permite que as
cooperações estabelecidas no ambiente empresarial possam ter uma
dimensão global, o que supera os limites de tempo e distancia entre as
organizações parceiras, ou entre a empresa e o cliente."
(BITTENCOURT, 2003, p.10).
organização

Para que seja mais bem compreendido este conceito, a seguir serão tratados seus
componentes com as considerações dos autores pesquisados, sendo eles o hardware, software,
telecomunicações e dados.
Assim como já mencionado anteriormente, o hardware é um dos componentes de um
sistema de Tecnologia da Informação. Discorrê-lo se faz necessário ao entendimento do todo.
Stair (1998) coloca que hardware 6 todos os equipamentos que deem assistência à um sistema,
isto 6, entrada, processamento e saída.

"Sao conjuntos integrados de dispositivos fisicos, posicionados por
mecanismos de processamento que utilizam eletrônica digital, usados para
entrar, processar, armazenar e sair com dados e informação. A reunião de
um subsistema de computador bem balanceado exige uma compreensão de
sua relação com o Sistema de Informação e a empresa, onde os objetivos
dos computadores são para complementar a solução integral." (REZENDE
e ABREU, 2000, p.77).
Segundo O'Brien (2004), o conceito de Recursos de Hardware está dividido em
sistemas de computadores e periféricos de computadores. Entre os sistemas de computadores
estão os microprocessadores, mainframes etc.; já considerando os periféricos de
computadores estão mencionados os teclados, mouses, monitor etc.
0 segundo componente de um sistema de Tecnologia da Informação 6 o Software.
Software consiste em um programa de computador que controla o trabalho do hardware,
juntamente com a documentação do programa usada para explicar o programa ao usuário.
(STAIR, 1998, p.78).
Stair (1998, p.76) completa que "Software de sistemas 6 o conjunto de programas
destinados a dar apoio ao sistema global do computador coordenando as atividades do
hardware e de vários programas de computador.". Rezende e Abreu (2000) rechaçam que o
software aplicativo ou programas de computador é um conjunto de comandos feitos pelo
cliente ou qualquer usuário visando um objetivo, seja ele executar uma tarefa ou resolver um
problema.
HA ainda de se citar o conceito de linguagens de programação, que são os formadores
dos softwares. Stair (1998) define linguagens de programação como sendo a simbologia

26

agrupada no intuito de escrever código de programas. Todos os programas de software de
sistemas quanto aplicativo são escritos em esquemas de códigos chamados linguagens de
programação. (STAIR, 1998).
Rezende e Abreu (2000) mencionam os objetivos de uma linguagem de programação,
sendo esta um desenho de códigos que permitam o fornecimento de instruções no intuito de
que o computador possa executar uma atividade de processamento e atingir um objetivo. Stair
(1998, p. 78) corrobora com esta colocação ao expor que "a função principal de uma
linguagem de programação é fornecer instruções ao sistema de computador para que este
possa executar uma atividade de processamento

e atingir um objetivo ou solucionar um

problema.".

O'Brien (2004) divide os Recursos de Software em: software de sistema, software de
aplicativo e procedimentos. Os softwares de sistemas são os sistemas operacionais para o
funcionamento do computador, os softwares de aplicativo são os de uso particular do usuário
e os procedimentos são as instruções operacionais.
Os sistemas de telecomunicações aparecem como mais um componente de um sistema
de Tecnologia da informação.

"As comunicações podem ser definidas como as transmissões de sinais por
um meio qualquer, de um emissor para um receptor. As telecomunicações
referem-se à transmissão eletrônica de sinais para comunicações, inclusive
meios como telefone, radio e televisão. As comunicações de dados são um
subconjunto especializado de telecomunicações que se referem a coleta,
processamento e distribuição eletrônica de dados normalmente entre os
dispositivos de hardware de computadores." (REZENDE e ABREU, 2000,
p.86).

O'Brien (2004, p. 13) comenta que "Redes de Telecomunicações como internei,
intranet, tornaram-se essenciais as operações de todos os tipos de organizações (...)".

0 autor

reforça que consistem em computadores e dispositivos periféricos interconectados por mídia e
controlado por softwares de comunicação.
Já Stair (1998) comenta sobre a integração de sistemas auxiliados por sistemas de
telecomunicações. Uma importante função de qualquer sistema de telecomunicações é a
intensificação da integração dos sistemas A integração dos sistemas se refere A conexão e
junção de vários subsistemas.
importante que, ainda em questão A sistemas de telecomunicações as funções de
sistemas de redes de comunicações de dados. Como rede pode-se entender a conexão de
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vários computadores e periféricos. As redes de computadores permitem o compartilhamento
de informações, aplicativos, periféricos (...). (REZENDE e ABREU, 2000).
Os autores ainda completam que a comunicação de dados é nada mais que a

transmissão de dados por meios eletrônicos entre computadores e seus recursos utilizados.
Para completar estes pressupostos, Stair (1998, p.156) expõe o conceito de software de

comunicação, que seria o elo entre as diversas redes existentes: "O software de comunicação
fornece inúmeras funções importantes em uma rede. A maioria dos pacotes de software de
comunicações oferece verificação de erro e formatação de mensagens.".

Partindo para dados e informações, é clara a importância da utilização dos dados e a
sua transformação em informações. Esta transformação é presente a sistemas de Tecnologia
da Informação. Stair (1998) ressalta que sem esta capacidade de gerir dados, no intuito de

transformá-lo em informação utilizável na tomada de decisão, pode comprometer o sucesso da
mesma.
Já sobre a gestão de dados, Rezende e Abreu (REZENDE e ABREU, 2000) repassam
que a gestão de dados compreende a guarda dos dados, a recuperação deles bem como níveis
e controles de acesso sobre os mesmos.
Esta gestão de dados, segundo Rezende e Abreu (2000) compreende uma das
chamadas chave dos dados, que serve como referência de acesso, e a utilização de um sistema
de gerenciadores de banco de dados que permitam melhor precisão no trabalho com

informações.
Stair (1998) corrobora com estas premissas, colocando que uma chave é um registro
que não pode ser repetido de forma primária e que, de forma secundaria, auxilia a filtragem
dos dados. O autor conclui que se faz necessário uma gerência do banco de dados mais
eficientes e eficazes que na organização do próprio, neste caso, um sistema de gerenciadores
de banco de dados.

3.2 Gerenciamento de Projetos
Como chave para o presente estudo, o conhecimento do conceito de gerenciamento de
projetos é imprescindível. Por definição do Project Management Institute

(PMBOK) "um

projeto é um esforço temporário realizado para criar um produto ou serviço

único."

(PMBOK, 2000, p. 5). Hi ainda o fato de o mesmo ser temporário, sendo esta a sua
diferenciação básica de uma operação, a realização de algo que ainda não havia sido
realizado, bem como, deve ser realizado de forma progressiva_
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Dinsmore (1992 p.19) complementa que "um projeto é um empreendimento com
começo e fim definidos, dirigidos por pessoas, para cumprir metas estabelecidas dentro de
parâmetros de custo, tempo e qualidade".

Ainda dentro da conceituação de Projetos, Maximiano (2002, p. 26) expõe que um

projeto 6:

•

Um empreendimento temporário ou uma seqüência de atividades com começo, meio e

fim programados;
•

Que tem por objetivo fornecer um produto singular;

•

Dentro de restrições orçamentárias.

Executar projetos dentro do prazo e orçamento previstos, atender A qualidade

especificada e satisfazer As expectativas da organização responsável pelo projeto são os
indicadores de sucesso na gerência de programas e projetos (...) (DINSMORE, 1992). É
importante, porém, que antes se compreenda e se estude um pouco mais profundamente os
conceitos de gerência de projetos.

É importante, porém, que antes se compreenda um pouco mais profundamente os
conceitos de gerência de projetos. Gerenciamento de projetos e refere à aplicação de
conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas As atividades do projeto, a fim de
satisfazer seus requisitos. (PMBOIC, 2000, p. 6). Dinsmore (1992, p.19) ressalta também que
"A gerência de projetos é a combinação de pessoas, técnicas

e sistemas necessários

administração dos recursos indispensáveis ao objetivo de atingir o Licito final do projeto".

Segundo PMBOK (2000, p. 6) o trabalho de gerenciamento de projetos ainda envolve:

•

Exigências que competem entre si em termos de escopo, duração, custo risco e
qualidade;

•

Interessados que possuem necessidades e expectativas diferentes;

•

Necessidades identificadas.

Antes de adentrar nos demais conceitos sobre gerenciamento de projetos, faz-se

interessante mencionar o pressuposto de Bittencourt (2003), aos quais já trazem a alusão do
que se trata realmente um gerenciamento de projeto:
"Cabe ao provedor da solução e a contratante pactuarem e organizarem uma
equipe multidisciplinar competente e comprometida com o projeto, sempre
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lembrando a importância do patrocinador (quem financia

o projeto,

geralmente o Presidente/Diretor da empresa) estar inserido no desenvolver
do projeto e também durante sua implantação, utilizando toda a sua força
política para facilitar a aceitação da mudança por parte do corpo de
colaboradores." (BITTENCOURT, 2003, p.51)

Serão ainda, daqui por diante, trazidos conceitos, no que tange a gerenciamento de
projetos, que serão resgatados ao decorrer da futura análise, tais como estrutura e areas do
conhecimento do gerenciamento de projetos.
Projetos, conforme já mencionado anteriormente, são empreendimentos únicos, com
inicio meio e fim, onde, para intermédio de um melhor gerenciamento, termina por estar
dividido em etapas.
Para Maximiano (2002) o ciclo de vida "6 uma seqüência de fases que vim do começo
ao fun de um projeto.". 0 autor finaliza colocando que seu entendimento facilita a visão
sistémica da empresa.
Cada fase do projeto é mareada pela conclusão de um ou mais resultados principais.
Consideramos resultado principal qualquer produto tangível e verificável, tal como um estudo
de viabilidade, um desenho industrial detalhado ou um protótipo (PMBOK, 2000). As

considerações feitas pelo PMBOK ainda acrescenta que
"A conclusão de uma fase do projeto é geralmente mareada pela revisão dos
resultados principais e do desempenho do projeto até a data em questão a
fim de a) decidir se o projeto deve prosseguir até a fase seguinte e b)
detectar e corrigir desvios dos custos de maneira eficaz". (PMBOK, 2000,

p.11).

Casarotto Filho, et al. (1999, p. 27) expõem as fases que podem compreender um
projeto:
1. Identificação do problema — levantamento de informações, de modo a permitir a
perfeita definição do escopo do projeto, análise do meio ambiente e delimitação da
Area de atuação.
2. Planejamento preliminar — faz-se o planejamento preliminar das alternativas,
estimando-se, para cada uma, custos, tempos e beneficios.
3. Planejamento final — definida a melhor alternativa, procede-se ao planejamento final,
repetindo-se as operações da fase anterior, porém em um nível maior de precisão e

detalhamento.
4. Execução de projeto — as atividades planejadas anteriormente para a obtenção do
sistema entram em execução e os procedimentos de controle são iniciados.
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5. Teste e operação — o sistema é testado e avaliado, para que sejam detectadas e
corrigidas possíveis falhas de planejamento, tanto no dimensionamento quanto na
dinâmica de operações.
6. Controle — o controle não é uma fase cronológica, pois age continuadamente em todas
as fases do projeto, procurando detectar desvios de planejamento e atuando para

corrigi-las.
Em complemento A fase de um projeto, existe o ciclo de um projeto. 0 ciclo de vida de
um projeto serve para definir o inicio e o término do projeto (PMBOK, 2000, p. 12). 0

PMBOK (2000) ainda repassa que as seqüências das fases são definidas pelo ciclo de vida do
projeto e devem ter uma atenção especial para não serem confundidos com ciclo de vida de
um produto, sendo que o projeto do lançamento de um produto novo seria somente parte do
ciclo de vida do produto.

3.2.1 Habilidades de gerenciamenio geral
Faz-se interessante ao menos mencionar o exposto pelo PMBOK (2000) como quais

são as principais habilidades de gerenciamento geral. 0 mesmo expõe alguns fatores que
devem ser concernentes ao gerenciamento geral e, por conseqüência, do gerenciamento de

projetos:
•

Liderança: no qual envolve direcionar, envolver, motivar e inspirar as pessoas
envolvidas;

•

Comunicação: que envolve a troca de informações em dimensões de escrita e oral, por
meio formal, interna e vertical;

•

Negociação: que contempla conseguir consenso em determinado assunto;

•

Resolução de problemas: no qual envolve a definição correta do problema e a tomada
de decisão incluindo avaliações quanto ao problema etc.

•

Influenciar a organização: sendo o fato de conseguir com que haja a fluência dos
processos.
Esta é apenas uma menção das habilidades que se fazem importantes para um

gerenciamento de projetos, bem como, para qualquer gerenciamento em si.
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3.2.2 Processos do gerenciamento de projetos
O gerenciamento de projetos, partindo do pressuposto do PMBOK (2000) é um
esforço concentrado em integrações. Estas integrações ocorrem por meio de interações entre
as partes. Sendo assim, ainda seguindo a lógica do PMBOK (2000) para se administrar
projetos é necessário se administrar estas interações. Estas interações são, em suma, os
componentes dos processos.
Um processo consiste em uma série de ações que geram um produto. (The American

Heritage Dictionary of the English Language, apud PMBOK, 2000, p .29). Davenport (1994,
p. 6) completa um pouco mais este conceito "um processo é simplesmente um conjunto de
atividades estruturadas e medidas destinadas a resultar num produto especificado para um
determinado cliente ou mercado.".
Indo um pouco mais além, Davenport (1994, p. 7) repassa um conceito ainda mais
completo, dando mais ênfase a como o produto é feito e não somente o produto em si: "Um
processo 6, portanto, uma ordenação especifica das atividades de trabalho no tempo e no
espaço com um começo, um fim, e inputs e outputs claramente identificados: uma estrutura
para a ação.".
Vale constar, a titulo de conhecimento,

o conceito de

Ramaswamy (apud

GONÇALVES, 2000, p. 9) "Para o pessoal das empresas de serviços, os processos são
seqiiencias de atividades que são necessárias para realizar as transações e prestar o
serviço.".
O PMBOK (2000) coloca que os processos de um projeto podem ser classificados em
duas categorias:

•

Processos do gerenciamento de projetos: sendo a organização das atividades do
projeto e ocupam grande parte do gerenciamento do projeto em si;

•

Processos voltados ao produto: que especificam e criam o produto.
Ambos, segundo o PMBOK (2000) se sobrepõem e interagem no decorrer do projeto.
O PMBOK (2000, p. 30) expõe a existência de cinco grupos de processos no que tange

gerenciamento de projetos:
•

Processos de iniciação: autorização do projeto ou da fase;
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•

Processos de planejamento: definição e refinamento dos objetivos e seleção do melhor
curso de ação entre varas alternativas para que se alcancem os objetivos para os quais
o projeto foi criado;

•

Processos de execução: coordenação das pessoas e de outros recursos visando
execução do plano;

•

Processos de controle: garantia de que os objetivos do projeto serão alcançados através
da monitoração e da medição regular do progresso visando à identificação de desvios
do plano, de maneira a implementar ações corretivas, quando necessário.

•

Processos de encerramento: formalização da aceitação do projeto ou da fase,
permitindo que haja um encerramento organizado.

O PMBOK (2000) ainda ressalta o fato de que estes grupos estão interligados, visto os
resultados que os mesmos produzem, sendo que um, em grande parte das ocasiões, se
demonstra como a sabe de inicio do outro. Todos ainda não são processos distintos, sendo que
os mesmos se sobrepõem com mais ou menos intensidade, dependendo da etapa em que o
mesmo se encontrar.
Finalmente, as interações entre os grupos de processos também transpõem diversas
fases, de maneira que o encerramento de uma fase fornece dados para o inicio da próxima
fase. (PMBOK, 2000, p.30). PMBOK ainda ressalta que a repetição dos processos força com
que o projeto mantenha o foco nas necessidades gerenciais. A partir do momento que esta
necessidade não mais existir ou não puder mais ser atendido, o projeto por sua vez, deixa de
ser passível de existência.
Dentro de cada grupo de processos, segundo o PMBOK (2000) existem as interações
entre os processos individuais. Considerando essas ligações, podemos descrever cada
processo em termos de: (PMBOK, 2000, p. 32)

•

Dados necessários: documentos ou itens documentáveis que irão gerar uma ação;

•

Ferramentas e técnicas: mecanismos aplicados aos dados necessários, de maneira a
gerar os produtos;

•

Produtos: documentos ou itens documentáveis que representam os resultados de um
processo.
Os processos mais comuns ao gerenciamento de projetos, sendo eles, processos de

iniciação, de planejamento, de execução, de controle e de encerramento serão tratados com
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mais detalhamento a partir do item 3.2.3 que tratará de Areas de conhecimento do
gerenciamento de projetos.

0 Quadro 1, a seguir, repassa

o mapeamento dos 39 processos concernentes ao

gerenciamento de projetos em relação aos cinco grupos de processo.

Grupns de Processos

Iniciação

Areas de ( onlircitilunin
4. Gerenciamento de Integração
do Projeto

Planejamento

Execução

Encerramento

Controle

4.1 Elaboração do Plano 4.2 Execução do plano
de Projeto
de projeto

4.3 Controle integrado de
alterações

5.2 Planejamento do
escopo
5.3 Definição do escopo

5.4 Verificação de escopo
5.5 Controle de alterações
do escopo

6. Gerenciamento do Tempo do
Projeto

6.1 Definição das
atividades
6.2 Seqüenciamento_das
atividades
6.3 Estimativa de
duração das atividades
6.4 Elaboração de
cronograma

6.5 Controle do
cronograma

7. Gerenciamento de Custos do
Projeto

7.1 Planejamento dos
MCIIISOS
7.2 Estimative de custos
7.3 Orçamentos de
custos

7.4 Controle de custos

8. Gerenciamento da Qualidade
do Projeto

8.1 Planejamento da
qualidade

8.2 Garantia da
qualidade

9. Gerenciamento de Recursos
Humanos do Projeto

9.1 Planejamento
organizacional
9.2 Formação de equipe

9.3 Desenvolvimento de
equipe

10. Gerenciamento das
Comunicações do Projeto

10.1 Planejamento das
comunicações

10.2 Distribuição de
informações

11. Gerenciamento de Riscos do
Projeto

11.1 Planejamento do
gerenciamento de riscos
11.2 Identificação de
riscos
11.3 Analise qualitativa
de riscos
11.4 Analise quantitativa
de riscos
11.5 Planejamento de
respostas a riscos

12. Gerenciamento das
Aquisições do Projeto

12.1 Planejamento das
aquisições
12.2 Planejamento da
solicitação

5. Gerenciamento do Escopo do
Projeto

5.1 Iniciação

8.3 Controle de qualidade

10.3 Relatórios de
desempenho

10.4 Encerramento
achninistrativo

11.6 Monitoração e
controle de riscos

12.3 Solicitação
12.4 Seleção das fontes
12.5 Administração do
contrato

12.6 Encerramento do
contrato

Quadro 1: Grupo de processos para as Areas de conhecimento
Fonte: (PMBO1C, 2000, p. 38)
Estes processos são o corpo das Areas de necessidade de

conhecimento no

gerenciamento de projetos. Cada área de conhecimento possui um grupo de processo que deve

ser realizado no decorrer do gerenciamento do projeto. Estes processos são interligados, sendo
que cada etapa deve ser cumprida para

o perfeito atendimento do projeto. Este serão mais bem

descrito no proximo tópico a ser tratado
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Maximiano (2002) coloca um roteiro básico para a administração dos processos do
projeto, sendo os mencionados a seguir:

• Prepare o projeto — Elaboração do plano do projeto com escopo, prazo e custo;
• Mobilize os recursos — Ou seja, a estruturação do projeto;
• Realize as atividades — Que consiste em executar o projeto com base nos recursos
dimensionados no plano de ação;

• Encerre o projeto — Que depende de como foi definido seu ciclo de vida. Alguns
terminam assim que entregues, outros necessitam de tempo para testes e assim por
diante.

3.2.3 Areas do conhecimento do gerenciamento de projetos

O PMBOK (2000) denomina as chamadas "áreas do conhecimento do gerenciamento

de projetos".

Estas áreas, como já destacadas anteriormente, se subdividem em:

Gerenciamento da integração do projeto, do escopo do projeto, do tempo do projeto, dos
custos do projeto, da qualidade do projeto, dos recursos humanos do projeto, da comunicação
do projeto, dos riscos do projeto e por fim, das aquisições do projeto. Cada um deles

discutido a partir deste tópico.
Para este tópico, serão utilizados, inicialmente, os princípios do PMBOK (2000). Ao
decorrer do exposto, outros autores também serão abordados no intuito de enriquecer o
estudo.

3.2.3.1 Gerenciamento da integração do projeto

O PMBOK (2000) inicia repassando que o gerenciamento da integração do projeto
envolve processos no intuito de coordenação dos vários componentes de um projeto. Isso
envolve uma escolha entre objetivos e alternativas que competem entre si, de forma a
satisfazer ou exceder as necessidades e expectativas dos interessados (PMBOK, 2000, p. 41).

O PMBOK (2000, p. 41) apresenta uma visão geral dos processos considerados como
principais:
•

Elaboração do plano do projeto: integração e coordenação de todos os pianos do

projeto, de maneira a gerar um documento consistente e coerente;
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•

Execução do plano do projeto: execução do plano do projeto através da execução das
atividades nele incluídas;

•

Controle integrado de alterações: coordenação das alterações ao longo do projeto.

O gerenciamento de integração, segundo o PMBOK (2000) serve no intuito de que se
coordenem as interações dos diversos processos coexistentes no gerenciamento de projetos.
Antes que se discuta o piano do projeto, é importante que alguns conceitos sobre o

próprio planejamento em si. Para Maxim iano (2000, p. 175):
"0 processo de planejamento é a ferramenta que as pessoas e organizações
usam para administrar suas relações com o futuro. E uma aplicação especifica
do processo decisório. As decisões que procuram, de alguma forma,
influenciar o futuro, ou que serão colocadas em pratica no futuro, são decisões
de planejamento."

Dinsmore (1992) complementa que o planejamento é predecessor à atividades de
organização, alocação de recursos, controle etc. t o que se poderia, segundo o autor,

mencionar como ponto de partida para as demais atividades organizacionais.
Os dois autores corroboram-se em se tratando de planejamento de projetos, expondo
dois modelos de planejamento de projetos: 0 técnico e o gerencial ou administrativo. Quanto
ao planejamento técnico:
"0 planejamento técnico é a aplicação da engenharia de sistemas, pois é
nessa etapa que são definidos os objetivos do projeto, as atividades, suas
entradas, seus processos e suas saídas (...), as interligações entre as
atividades bem como o processo geral (...), e os procedimentos para o
controle de qualidade. (...)" (CASAROTTO FILHO, ET AL., 1999, p.149).

Para Dinsmore (1992) o planejamento técnico contempla as seguintes etapas:

•

Conhecimento da situação: que consiste no levantamento de dados e informações;

•

Definição dos objetivos: sendo a definição de escopo ou especificação funcional;

•

Fixação de estratégias: consistindo na metodologia ou plano geral que será adotado;

•

Identificação das atividades: sendo este a subdivisão do projeto global em pequenas
partes ou "pacotes de trabalho";

•

Seqüenciar atividades: estabelecer atividades predecessoras e posterioras para cada
atividade;
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•

Identificação dos recursos: determinação dos recursos humanos, financeiros,
tecnológicos etc. necessários ao projeto;

•

Estabelecimento de tempo para cada atividade: que consiste na fixação de tempo para
cada atividade que será desempenhada;

•

Fixação de datas: pôr data inicio e fim para cada uma das atividades anteriores;

•

Revisão: sendo os ajustes finals necessários ao bom gerenciamento do projeto.

Dinsmore (1992) ainda completa que o planejamento técnico é demasiadamente

simplista para ser, por si só, um fator de sucesso na implantação de um projeto. 0 mesmo
ressalta a extrema importância de um planejamento gerencial.
Em gerência de projetos, o planejamento administrativo preocupa-se com a correta

alocação de recursos e de prazos. (CASAROTTO FILHO, ET AL. 1999, p. 150).
Segundo Casarrotto Filho, et al. (1999) é nesta fase que entram os cronogramas, como

instrumentos de programação, utilizando-se a Rede PERT/CPM. (...) cada objetivo a ser
alcançado pode ter um prazo de alcance distinto em função de suas interdependências, e em

função do momento estratégico em que devam ser alcançados. (CASAROTTO FILHO, ET
AL., 1999, p.150).
Dinsmore (1992) expõe as etapas de um planejamento gerencial:

•

Faça articulações políticas do projeto: alinhando as partes envolvidas, buscando

consensos etc.;
•

Selecione os membros-chaves da equipe: pessoas compatíveis ao projeto;

•

Estabeleça esquemas de comunicação: que devera perdurar durante o andamento do

projeto;
•

Levante necessidades de entrosamento e treinamento: necessidades dos recursos
humanos do projeto;

•

Prepare e execute programa de treinamento: programas de integração dos membros;

•

Efetive auditoria gerencial: estado de espirito, equipe, conflitos etc.;

•

Tome medidas corretivas: corrigindo disfunções;

•

Monitore aspectos comportamentais: acompanhando a interação dos membros;

•

Realize coaching: que seriam os trabalhos individuais para correção dos componentes.
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Dinsmore (1992) ainda complementa fazendo um comparativo entre o planejamento
gerencial e técnico sendo que o primeiro enfoca as questões de "quem fazer" e "como fazer' e
o segundo, por sua vez, estaria voltado ao "o que fazer" e "quando fizer".
Os dois enfoques são necessários e complementam-se. Ainda segundo Dismore (1992)
o planejamento técnico, por mais completo que seja dificilmente terá eficácia sem

o

planejamento gerencial e, por sua vez, o planejamento gerencial, sem a devida sustentação
técnica, será pouco eficaz, sendo, desta maneira, os dois dependentes.
JA o PMBOK (2000, p.42) trata de apenas um plano do projeto global, no qual o
mesmo culminará no escopo do projeto. A elaboração do plano do projeto é feita com base
nos resultados dos outros processos de planejamento estratégico, para criar um documento
consistente e coerente que possa ser utilizado como um guia para a execução e controle do
projeto.

O PMBOK (2000, p. 43) coloca que existem informações e dados certos para que se
faça possível a elaboração do plano do projeto, sendo estas:

•

Outros resultados do planejamento: Todos os resultados dos processos

de

planejamento das outras Areas de conhecimento são utilizados como dados para a
elaboração do plano do projeto.
•

Informações históricas: As informações históricas disponíveis devem ter sido
consultadas durante os outros processos de planejamento do projeto.

•

Políticas organizacionais: Pode ser que as organizações envolvid as no projeto
possuam políticas formais e informais, cujos efeitos devem ser considerados.

•

Restrições: Uma restrição representa uma limitação que irá afetar o desempenho do
projeto.

•

Premissas: Premissas são fatores que, para fins de planejamento, são considerados
verdadeiros, reais ou certos.

E ferramentas e técnicas na elaboração do mesmo: (PMBOK, 2000, p. 44)

•

Metodologia do planejamento do projeto: A metodologia de planejamento do projeto
se refere a qualquer abordagem estruturada usada para guiar a equipe do projeto
durante a elaboração do plano do projeto.
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•

Habilidades e conhecimentos dos interessados: Todos os interessados no projeto
possuem habilidades e conhecimentos que podem ser úteis na elaboração do plano do

projeto.
•

Sistemas de informações gerenciais de projetos (PMBOKS): Um PMBOKS consiste

em ferramentas e técnicas usadas para coletar, integrar e divulgar os resultados dos
processos do gerenciamento do projeto.

•

Gerenciamento do valor do trabalho realizado (EVM): Trata-se de uma técnica
utilizada para integrar o escopo, o cronograma e os recursos do projeto para medir e
relatar seu desempenho, desde seu inicio até seu encerramento.

Advindo de todo o conceito tratado anteriormente, chega-se ao resultado da elaboração
do plano do projeto. 0 PMBOK (2000) cita o próprio plano do projeto, sendo o documento de

formalização no intuito de gerenciar todo o processo de gerenciamento do projeto e os
detalhes auxiliares, que irão de apoio ao plano do projeto.
A execução do plano, segundo o PMBOK (2000) é composta basicamente pelo:

•

Dados necessários para execução do plano do projeto: compreendendo o plano clo
projeto; os detalhes auxiliares, políticas organizacionais, Wes preventivas e ações

corretivas;
•

Ferramentas e técnicas utilividas na execução do plano do projeto: engloba as
habilidades de gerenciamento geral, habilidades e conhecimentos sobre o produto,
sistemas de autorização do trabalho, reuniões de acompanhamento, sistemas de

informações do gerenciamento de projetos e procedimentos organizacionais;
•

Resultados da execução do plano do projeto: envolvendo os resultados do trabalho e
solicitações de alterações.

Vale salientar o exposto por Mwdmiano (2002, p. 103) sendo que "Os pianos evoluem a
medida que a execução avança, sendo detalhados e modificados
decisões,

e para implementor

para incorporar novas

ações corretivas.".

0 controle integrado das alterações inclui influenciar os fatores geradores de
alterações de maneira a assegurar que haja concordância a seu respeito, determinar que uma
alteração acontecesse e administrar as alterações reais quando e conforme elas ocorrerem.
(PMBOK, 2000, p. 47).
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0 controle integrado de alterações, ainda segundo o PMBOK (2000) ainda requer as
seguintes fatores:

•

Dados necessários para o controle integrado de alterações: compreendendo o plano do

projeto, relatórios de desempenho e solicitações de alterações;
•

Ferramentas e técnicas utilizadas no controle integrado de alterações: que envolve
sistemas de controle de alterações, gerenciamento das alterações, medição

do

desempenho, planejamento adicional e por fim, os sistemas de informações de
gerenciamento do projeto;

•

Resultados do controle integrado de alterações: que finaliza com atualizações do plano
do projeto, ações corretivas e lições aprendidas.

3.2.3.2 Gerenciamento do escopo do projeto

O gerenciamento do escopo do projeto engloba os processos necessArios para
assegurar que o projeto inclua todas as atividades necessárias, e apenas as atividades
necessárias, para que seja finalizado com sucesso. (PMBOK, 2000, p. 51).
Casarotto Filho, et al. (1999) coloca que é importante se ter uma idéia quanto aos

passos iniciais do projeto que se irá realizar, envolvendo desde a possibilidade de iniciação do
projeto, até a decisão de efetua-lo.
Dinsmore (1992, p. 20) expõe que "o escopo refere-se it definição das fronteiras entre
determinadas tarefas, atividades, contratos, atribuições, responsabilidades e missões. Ele
define onde termina um trabalho e começa outro.".

Para Maxim iano (2002) "Os produtos fornecidos pelo projeto são singulares, mas,
invariavelmente dividem-se em partes, subprodutos, elementos ou componentes. chamados,
na maior parte dos casos, simplesmente produtos". 0 autor finaliza que o "processo de

administrar o escopo divide-se em dois níveis: Planejamento e definição".

Segundo o PMBOK (2000) o gerenciamento do escopo do projeto é dividido em:
iniciação, planejamento do escopo, definição do escopo, verificação do escopo e sistema de
controle de alteração do escopo. 0 gerenciamento do escopo do projeto se divide em
iniciação, planejamento, definição, verificação e controle de alterações.

Consideramos iniciação o processo de autorização formal de um novo projeto ou da
continuação de um projeto já existente para uma nova fase. (PMBOK, 2000, p.53). Para a
iniciação é imprescindível, como dados, a descrição do produto, o plano estratégico, os
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critérios para a seleção do projeto e as informações históricas; como ferramentas e téenicas
utilizarins na iniciação, podem citar os métodos de seleção do projeto e a opinião

especializada e como resultado da iniciação, existe o plano sumário do projeto, o gerente

identificado para o projeto, is restrições e as premissas. (PMBOIC, 2000).
Planejamento do escopo se refere ao processo através do qual se elabora e documenta

progressivamente o trabalho do projeto que irá gerar o produto do projeto. (PMBOK, 2000, p.
55).
Maximiano (2002, p. 64) acrescenta que "0 processo de escolher os componentes do
produto é chamado planejamento do escopo do projeto. 0 planejamento do escopo consiste
em enunciar, de forma sucinta, o leque de produtos e serviços a ser fornecido ao cliente".

A definição do escopo envolve a subdivisão dos resultados principais do projeto em
componentes menores, facilitando o aumento de exatidão, a definição de uma base de

referencia e a definição clara das responsabilidades. (PMBOK, 2000). Para tal, assim como os
anteriores, se faz preciso os dados para a definição do escopo, sendo estes, a declaração do
escopo, as restrições, as premissas, os outros resultados do planejamento e as informações
históricas; para ferramentas e técnicas utilizadas na definição do escopo, aparece a estrutura
analítica, abordando o Work Breakdown Structure

(WBS) e a decomposição por etapas e os

resultados da definição do escopo, também com a utilização do WBS e as atualizações da
declaração do escopo (PMBOK, 2000). Cabe detalhar melhor a ferramenta WBS, visto sua

importância usual ao gerenciamento do projeto:
"A WBS é uma descrição gráfica do projeto, explodida em níveis ate o grau
de detalhamento necessário para permitir um planejamento e controtia
eficaz, considerando -se seus produtos finals e também as atividades
funcionais que devem ser executadas para a obtenção desses produtos.
(CASAROTTO FILHO, ET AL., 1999, p...54).
Segundo Phillips (2002) não ocorre unia maneira exata para a utilização do WBS.

autor completa que é possível qualquer pessoa montar um pano elaborado em um quadro, um
guardanapo ou em um software de ponta como o Project. Mesmo assim o autor recomenda
cautela na forma de lidar com a ferramenta WBS.
A verificação do escopo se refere ao processo através do qual se obtem a aceitação
formal do escopo do projeto pelos interessados. (PMBOK, 2000, p. 61).

O controle de alterações do escopo se refere a influenciar os fatores geradores de
alterações do escopo de maneira a assegurar que haja concordância a respeito das mesmas,
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determinar que houve uma alteração do escopo, administrar as alterações que ocorrerem, se e
quando ocorrerem. (PMBOK, 2000, p. 62).
Segundo Maximiano (2002) o processo de controle do escopo focaliza as
especificações do produto principal e dos componentes.

3.2.3.3 Gerenciamerzto do tempo

O gerenciamento de tempo do projeto engloba os processos necessários para assegurar
a conclusão do projeto no prazo previsto. (PMBOK, 2000, p. 65). Dinsmore (1992, p. 20)
ressalta que é a "corrida contra o tempo" que estabelecerá o ritmo do trabalho desenvolvido.
Essa é uma característica que marca o trabalho do começo ao fim e que faz com que o
trabalho em projeto se destaque de trabalho de natureza operacional.
Casarotto Filho, et al. (1999) que esta é a fase que envolve a rede PERT/CPM, e dos
cronogramas. Os autores ainda colocam que devem ser empregados alguns procedimentos
para o controle do tempo em um gerenciamento do projeto, sendo estes o levantamento da
situação, o registro e análise da situação e as ações corretivas.
Segundo o PMBOK (2000) o gerenciamento do tempo do projeto esta dividido em:
definição das atividades, seqtienciamento das atividades, estimativa de duração das atividades ,
elaboração do cronograma e o controle do cronograma.
A definição das atividades envolve a identificação e a documentação das atividades
especificas que devem ser executadas de maneira a produzir os resultados e sub-resultados
identificados na Estrutura Analítica do Trabalho (WBS). (PMBOK, 2000, p. 65).
"A primeira parte do planejamento de um projeto e a preparação de uma lista de
atividades (ou tarefas), que deverão ser colocadas em um cronograma." (MAXIMIANO,
2002, p. 78). 0 autor ainda finaliza que se farão necessários para este desenvolvimento a
estrutura analítica, o ciclo de vida do projeto e os relatórios do projeto.
O seqüenciamento das atividades envolve a identificação e a documentação das relações
lógicas entre as atividades. (PMBOK, 2000, p. 68).
Para Maximiano (2002) além do exposto pelo PMBOK (2000), coloca que os fatores
como lógica, condicionantes externos e decisão influenciam diretamente no sequenciamento
das atividades.
Estimativa de duração das atividades é o processo pelo qual se coleta informações sobre o
escopo e os recursos do projeto para calcular durações que serão usadas como dados para a
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elaboração do cronograma. Elaborar um cronograma significa estabelecer as datas de inicio
de conclusão das atividades de um projeto. (PMBO1C, 2000, p. 71-3).
Quanto à elaboração de cronograma faz-se necessários abordar, com um pouco mais de
profundidade, o modelo Pert/CPM. Pert é Program Evaluation and Review Technique
(Técnica de Avaliação e Revisão de Projetos) e CPM é Critical Path Method (Método do
Caminho Critico). Para Casarotto Filho, et al. (1999, p. 61) ambos diferem-se visto o fato de
que "CPM utiliza valores deterministicos, enquanto o PERT permite utilizar três estimativas
de tempo e a distribuição Beta para a determinação do tempo mais provável, sendo, portanto
um modelo probabilistico" O PMBOK (2000, p. 75) reforça que o "PERT difere do CPM
principalmente no uso da média de distribuição em vez da estimativa mais provável".
Casarotto Filho, et al. (1999, p. 62) ainda colocam que "0 PERT e o CPM possibilitam uma
visualização das relações de interdependência das atividades, por meio da rede, e também a
determinação do tempo total de duração e a magnitude e tipos de folgas entre as atividades.".
Segundo o PMBOK (2000):
"0 controle do cronograma se refere a a) influenciar os fatores que geram
alterações do cronograma, de maneira a assegurar que haja concordância a
respeito dessas alterações, b) confirmar que o cronograrna foi alterado e c)
gerenciar as alterações quando elas ocorrerem. (PMBOK, 2000, p. 79).".

Maximiano (2002) expõe que o planejamento e controle eficiente do cronograma,
necessitam de coordenação precisa e comunicação constante no decorrer do projeto, a fim de
que os serviços terceiros não comprometam o andamento do projeto. O autor ainda reforça
que "0 controle do tempo focaliza a duração prevista do projeto, as datas previstas para
inicio e conclusão de fases, e as datas previstas para entrega do produto."

(MAXIMIANO,

2002, p. 106.).
12.3.4 Gerenciamento dos custos do prole»
O gerenciarnento dos custos do projeto, de um modo geral, é o controle dos gastos
envolvidos no desenvolvimento do projeto. 0 PMBOK (2000) coloca que o mesmo inclui os
processos necessários para que o projeto fique dentro do orçamento estabelecido.
Dinsmore (1992, p. 20) ainda ressalta que a administração do fluxo de caixa colabora
otimizar a utilização dos fundos durante o período de existência do empreendimento. 0 autor
ainda vai mais longe, "em ?llama análise, os projetos resumem-se em dinheiro. E' este

o que

faz com que o projeto progrida e é a razão da sua existência: gerar mais dinheiro ou
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benefIcios para o proprietário ou organização patrocinadora do projeto."

(DINSMORE,

1992, p. 20).
Phillips (2002) expõe que se deve controlar e documentar todos os custos concernentes
ao projeto, a fim de estudar a viabilidade do mesmo. 0 autor ainda coloca a necessidade de
cálculo de Retorno do Investimento (ROI) sobre o próprio projeto, calculando o que se espera

de resultados.
Casarotto Filho, et al (1999, p. 74) completam os argumentos acima ressaltando que:
"0 custo — juntamente com o tempo — é variável de controle por excelência.
denominador comum para as variáveis que atuam sobre o projeto. Permite
quantificá-las e analisá-las conjuntamente, com objetivo de formular
medidas de desempenho, tanto para o projeto quanto para a empresa."

O PMBOK

(2000) divide o gerenciamento de custos do projeto em quatro fases:

planejamento dos recursos, estimativas de custos, orçamentos de custos e controle de custos.
O planejamento dos recursos envolve a identificação dos recursos fisicos a serem
utilizados na execução das atividades do projeto, da quantidade de cada recurso e da data
quando esses recursos serão necessários. (PMBOIC, 2000, p. 85).
Maximiano (2002, p. 85) traz os qualm principais itens de recursos que incorrerão
diretamente no planejamento de recursos: sendo eles: Mão-de-obra, funcionários, contratados
etc.; Material Permanente, como instalações a serem adquiridas; Material de Consumo,
englobando combustíveis, material de escritório etc. e Serviços Terceiros, como viagens
hospedagens etc.
A estimativa de custos se refere ao cálculo de um valor aproximado do custo dos
recursos necessários para a execução das atividades do projeto. (PMBOIC, 2000, p. 86).
Maximiano (2002) reitera que existem três tipos de informações importantes na
elaboração da estimativa de custos: Custo unitário de cada produto; duração das atividades e
por fim os custos indiretos envolvidos no projeto.
O orçamento de custos engloba a distribuição da estimativa total de custos entre as
atividades individuais ou pacotes de trabalho, a fim de estabelecer uma base de referencia dos
custos. (PMBOIC, 2000, p. 89). Casarotto Filho, et al. (1999) corroboram, complementando
ainda que "o orçamento de um projeto é semelhante ao orçamento operacional de uma
empresa em regime permanente. A diferença fundamental é a utilização de uma base anual
na empresa, enquanto que o orçamento de um projeto cobre todo o seu ciclo de vida.".
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Conforme Maximiano (2002) o orçamento pode ser apresentado em dois formatos
principais: Orçamento Global, com relação de custos totais do projeto e Cronograma de
desembolsos, que nada mais 6 que a programação das despesas ao longo do Ciclo de vida do

projeto.
Segundo o PMBOK (2000, P. 90);
"0 controle de custos inclui a) influenciar os fatores que geram alterações
da base de referencia dos custos, de maneira a assegurar que haja
concordância a respeito das alterações, b) determinar que a base de
referencia mudou e c) administrar as alterações reais, quando e conforme
ocorrerem..

Segundo ainda o PMBOK (2002), para dados necessários ao seu real controle, está a
base de referência dos custos, o relatório de desempenho, as solicitações de alterações e o
plano de gerenciamento de custos, como ferramentas técnicas encontram-se os sistemas de
controle de alterações de custos. A medição de desempenho, o gerenciamento de valor do
trabalho realizado (EVM), o planejamento adicional e as ferramentas computadorizadas; e
como resultados obtêm-se as estimativas revisadas de custos, atualizações dos orçamentos,

ações corretivas, estimativas na conclusão, encerramento do projeto e as lições aprendidas.
3.2.3.5 Gerenciamento da qualidade do projeto

O gerenciamento da qualidade do projeto inclui os processos necessários para
assegurar que o projeto satisfaça As necessidades para as quais foi criado. (PMBOIC, 2000, p.

95). 0 PMBOK (2000) ainda ressalta que o gerenciamento da qualidade engloba todos os
trabalhos de gerenciamento geral, estabelecendo normas, objetivos e responsabilidades
Dinsmore (1992, p. 20) coloca que a "atenção para com a qualidade 6 uma das metas
principais da gerência de projetos.".
Segundo Phillips (2002, p. 310):

"Esteja você criando um produto ou um serviço, seguirá um processo até
cbegar aos produtos finais. (...) 0 processo de inicio de um projeto,
trabalhando com a sua equipe de projeto, seus colegas e os gerentes, muitas
vezes reflete a qualidade do produto que o seu projeto cria.".

O autor ainda completa que a qualidade do processo de gerência 6 avaliada por
diversos fatores, inclusos os Resultados, Experiências e Equipe de Projeto.
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O PMBOK (2000) faz três grandes divisões do gerenciamento da qualidade do projeto
sendo elas: o planejamento da qualidade, a garantia da qualidade e o controle da qualidade. 0

PMBOK ainda coloca que a abordagem da qualidade deve estar de encontro as abordagens da
ISO 9000 e 10000, sendo que a mesma deve ter consonância com as premissas do

gerenciaznento da qualidade e conceitos como Qualidade Total (Total Quality Control
Management - TQM) e Melhoria Continua (Continuous Improvement).

O planejamento da qualidade envolve a identificação dos padrões de qualidade
relevantes para o projeto e a definição de como atender a esses padrões. (PMBOK, 2000, p.

97).
Maximiano (2002) completa que a qualidade planejada exige duas características
específicas: As especificações funcionais e as especificações técnicas. "Estas especificações
estabelecem

o

escopo do produto ou

o desempenho desejado

do produto." (MAXIMIANO,

2002, p. 69).
A garantia de qualidade se refere a todas as atividades sistemáticas, planejadas dentro
do sistema de qualidade, de maneira a gerar confiança de que o projeto kit satisfazer a todos
os padrões relevantes de qualidade. (PMBOK, 2000, p. 101).
Para Maxitniano (2002) para se garantir a qualidade de um projeto, é necessário a

estruturação de um sistema de qualidade, o qual compreende basicamente: Procedimentos
padronizados; padrões de qualidade; departamento responsável pela política da qualidade;
procedimentos de avaliação e manuais da administração da qualidade.

0 controle de qualidade envolve a monitoração dos resultados específicos do projeto a
fun de determinar se eles satisfazem aos padrões relevantes de qualidade, e inclui a

identificação de como eliminar as causas de resultados insatisfatórios. .(PMBOK, 2000,
p.102).
Maximiano (2002), em se tratando do controle de qualidade, reforça que a garantia da
qualidade, tratado no tópico anterior, não elimina a necessidade de controle da mesma. "Nos
sistemas modernos de administração da qualidade, a ênfase esta em assegurar que o resultado

correto seja atingido." (MA)UMIANO, 2002, p.74).
3.2.3.6 Gerenciamento dos recursos humanos do projeto

O gerenciamento de recursos humanos do projeto engloba os processos necessários
para que se empregue de forma mais eficaz o pessoal envolvido no projeto. (PMBOK, 2000,

p. 107). 0 PMBOK (2000) ainda ressalta que os recursos humanos de um projeto não se
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resumem a tão somente os executores do mesmo, mas englobam patrocinadores, clientes,
parceiros etc., isto 6, todos os recursos humanos que, de alguma forma, estejam ligados aos

projetos.
Dinsmore (1992) expõe que se necessitam gerenciar três parâmetros dos recursos
humanos do projeto, sendo que, em primeiro lugar, vêm os lados administrativo e burocrático,
englobando benefícios, salários etc.; em segundo bigar aparece a administração da mão-de-

obra, revendo a alocação da mesma e por Ultimo temos o lado motivacional e
comportamental, onde envolve treinamentos e desenvolvimentos dos recursos humanos
empregados.
O PMBOK (2000) expõe as mesmas premissas de Disnmore (1992), dividindo esta
etapa em tee's grandes fases: o planejamento organizacional, a formação de equipe e o
desenvolvimento da equipe.
O planejamento organizacional envolve a identificação, a documentação e a atribuição
de funções, responsabilidades e relações de distribuição de informações do projeto. (PMBOK,

2000, p.108). 0 PMBOK (2000) ainda coloca que, na grande maioria dos projetos, este
planejamento 6 feito nas fases iniciais, mas sendo revisto a cada etapa do mesmo.

Maximiano (2002) completa que a "equipe que prepara o plano do projeto não se
converte automaticamente na equipe das fases seguintes, embora algumas das pessoas possam
vir a integrá-la.".
A formação da equipe se refere a fazer com que os recursos humanos necessários
sejam designados e estejam trabalhando no projeto. (PMBOK, 2000, p. 112).
Phillips (2002) vai mais além, salientando que são necessárias avaliações internas para
a designação de algum colaborador para tal cargo no projeto. Esta avaliação, segundo o aturo,
passa pela experiência comprovada dos candidatos e habilidades existentes que coincidam

com as necessidades do projeto.
O desenvolvimento de equipe envolve a melhoria da habilidade dos interessados para
contribuir individualmente, assim como também a habilidade da equipe para funcionar como
uma equipe. (PMBOK, 2000, p. 114).

Maximiano (2002) cita que para se desenvolver uma equipe é necessário alguns passos
como a criação de um identidade para o grupo, clima de abertura intelectual, comunicação
com o mundo externo, isto 6, fora da equipe de projetos e um constante treinamento dos
envolvidos.
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3.2.3.7 Gerenciamento das comunicações do projeto

Segundo o PMBOK (2000) o gerenciamento das comunicações, em uni projeto se faz
necessário no intuito de haver a fluência das informações quanto à "geração, a coleta, a
divulgação, o armazenamento e a disposição final apropriadae oportuna das informações do
projeto." (PMBOK, 2000, p. 117).
Dinsmore (1992) ressalta que:

"É preciso que as comunicações formais atendam ao planejamento
organizacional, aos sistemas de planejamento estratégico, aos sistemas de
planejamento do projeto, propriamente dito, As normas, aos padrões e aos
procedimentos.". (DINSMORE, 1992, p. 21).

O PMBOK (2000) distribui o gerenciamento das comunicações do projeto em:
planejamento das comunicações, distribuição das informações, relatório de desempenho e
encerramento administrativo.
O planejamento das comunicações engloba a identificação das informações e

comunicações que os interessados necessitam: quem requer qual informação, quando ela sera
necessária, como sera fornecida e por quem. (PMBOK, 2000, p. 119).
A distribuição das informações se refere à disponibilização das informações que os
interessados no projeto necessitam, no momento oportuno. (PMBOIC, 2000, p. 121).

O relatório de desempenho envolve a coleta e divulgação de informações sobre o
desempenho do projeto, de maneira a fornecer aos interessados informações sobre como os
recursos estão sendo utilizados para que os objetivos do projeto sejam alcançados. (PMBOK,

2000, p. 122).
O encerramento do projeto ou da fase acontece após seus objetivos terem sido
atingidos, ou ter sido decidido sue encerramento por outras razões. (PMBOK, 2000, p. 125).

3.2.3.8 Gerenciamento de riscos do projeto

O PMBOK (2000) coloca que o gerenciamento dos riscos do projeto é o ato de
identificar, analisar e promover ações que venham de encontro à minimização do risco
iminente ao mesmo. Dinsmore (1992) complementa que o ambiente instável gera
necessidades de minimização do risco para a tomada de decisão. O autor ainda complementa
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que o projeto é caracterizado por diversas condições ambientais que exigem a adaptação do

projeto como um todo.
Segundo o PMBOK (2000) o gerenciamento de risco do projeto passa por

planejamento do gerenciamento, identificação, análise quantitativa e qualitativa, planejamento
de resposta e monitoração e controle dos riscos. Sobre o planejamento cabe detalhar o mais
precisamente o que vem a ser: "0 planejamento do gerenciamento do risco consiste no
processo através do qual se decide como abordar
gerenciamento de riscos de um projeto".

e planejar as atividades ligadas ao

(PMBOIC, 2000, p. 129).

Seguindo ainda a linha do PMBOK (2000), a identificação de riscos envolve
determinar quais riscos poderiam afetar o projeto e documentar as características desses
riscos. Já as análises qualitativas e quantitativas são a consistência de um impacto vir a
ocorrer e a probabilidade numérica de o mesmo vir a ocorrer respectivamente. 0
planejamento de respostas é o processo de desenvolver alternativas que possam reduzir a
possibilidade de ocorrência de um dos riscos levantados, bem como, a possibilidade de
reduzir seus impactos quando de sua ocorrência. JA a monitoração, cabe trazer os conceitos na
integra:
Segundo o PMBOK (2000):

"Monitoração e controle de riscos é o processo de acompanhamento dos
riscos identificados, monitoração dos riscos residuais e identificação de
novos riscos, de maneira a assegurar a execução de planos de riscos e a
análise eficaz desses planos para reduzir os riscos." (PMBOK, 2000, p.
144).

3.2.3.9 Gerenciatriento das aquisições do projeto

0 PMBOK (2000) coloca que o gerenciamento das aquisições envolve as aquisições
fora da organização no intuito de se atingir aos objetivos do projeto, tanto em relação El

produtos quanto em relação i serviços.
Casarotto Filho, et al. (1999, p. 137) explanam que "alguns projetos, dado seu porte e
complexidade, exigem para sua execução a participação de empresas especializadas em
determinados setores, os quais podem ser considerados como subprojetos.".

Dinsmore (1992,

p. 21) complementa que "o destino do projeto depende da capacidade da equipe de escolher
fornecedores e prestadores

de serviços, chegarem a termos contratuais adequados

coordenar as atividades destes terceiros."

e
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Utilizado como base, o PMBOK (2000) apresenta as divisões do gerenciamento das
aquisições do projeto: planejamento das aquisições, planejamento da solicitação, solicitação,
seleção das fontes, administração do contrato e encerramento do contrato.

"Planejamento das aquisições é o processo pelo qual se identifica quais
necessidades do projeto podem ser mais bem satisfeitas através da aquisição
de produtos ou serviços de fora da organização executora do projeto,
processo esse que deve ser executado durante o trabalho de definição do
escopo." (PMBOK, 2000, p. 149).

0 planejamento da solicitação consiste em preparar os documentos necessários que
servirão de suporte ao processo de solicitação. Já a solicitação é o processo através do qual se
obtém respostas de possíveis fornecedores sobre como satisfazer as necessidades do projeto.
(PMBOK, 2000, p. 152-3).
A seleção das fontes envolve o recebimento de ofertas ou propostas e a aplicação dos
critérios de avaliação a fim de selecionar um fornecedor e a administração e encerramento do
contrato, 6, respectivamente, o processo através do qual se garante que o desempenho do
fornecedor estará de acordo com os requisitos contratuais e a verificação do produto, quanto o
encerramento administrativo. (PMBOK, 2000, p. 155-8).

3.3 Logistica

Antes de partir para a análise do projeto, cabe ressaltar que é necessário tratar
brevemente de um último tema, a Logística. Como cerne para este tópico se estará tratando
primordialmente dos conceitos estabelecidos por Ballou (2001), e no decorrer da mesma,
demais autores serão trazidos para enfatizar alguns pontos do tema.
"A logística empresarial é um campo de estudos relativamente novo da gestão
integrada, em comparação com os campos tradicionais de finanças, marketing

e produção".

(BALLOU, 2001, p. 19). 0 autor reitera que o que vem mudando atualmente na logística é o
fato de a mesma passar a ser gerenciada coordenadamente com as demais atividades
correlacionadas e não mais vista como uma atividade separada.
Kobayashi (2000, p. 17) coloca que "(...) é denominada logística a atividade que serve
para oferecer aos clientes artigos comerciais, produtos e serviços com rapidez, a baixos custos
e com satisfação". 0 autor ainda conclui que a logística não deve se ater tão somente a
distribuição de produtos, mas também de serviços oferecidos ao cliente. Dornier et al (2000,
p. 41) corrobora Kobayashi afirmando que "Logística — a gestão dos fluxos — é primeiramente
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e principalmente um fornecedor de serviços". 0 autor finaliza que, indiferentemente do ramo
de atuação, seja no setor de serviços ou de produtos, o que fará a diferença na gestão da

logística e a expectativa em termo de fornecimento.
Bailou (2001, p. 21) acrescenta que a missão e os motivos que levam a necessidade de
correta gestão da logistic& "A missão da logística é dispor a mercadoria ou

o serviço certo,

no lugar certo, no tempo certo, e nas condições desejadns, ao mesmo tempo em que fornece a
maior contribuição à empresa".

Os motivos o autor relate diversos que devem ser

considerados:
•

Os custos são significativos — "(...) de acordo com o Fundo Monetário Internacional, o
custo da logística é em média 12% do produto interno bruto mundial (...) para
empresas este custo tem variado entre 4% e 30% do valor das vendas." (BALLOU,

2001, p. 25);
•

Entendem-se as linhas de suprimentos e distribuição — Existe uma tendência que ruma
para a integração econômica mundial. As estratégias de empresas agora são globais,
sendo que seus produtos passam também a ser produzidos de todo o mundo para todo

o mundo.
•

A logística é importante para a estratégia — "Quando a gerência reconhece que a
logística afeta uma parte significativa dos custos da empresa

e que os resultados das

decisões tomadas sobre a cadeia de suprimentos levam à difererues níveis de serviço
ao cliente, ela está em condições de usá-la de maneira eficaz para penetrar em novos
mercados, para ampliar a sua participação no mercado

e para elevar os lucros"

(BALLOU, 2001, p. 26);
•

A logística adiciona valor ao cliente — Um produto ou serviço não terá valor algum se
não estiver disponível ao consumidor final no tempo certo, no lugar certo e na

quantidade que desejar utilizar. Cumpra-se esse papel e a logística estará criando valor
ao cliente final;
•

Os clientes desejam cada vez mais a resposta rápida personalizada — A tecnologia

disposta aos clientes tem levado os mesmos a esperar em cada vez respostas mais
rápidas por parte dos fornecedores. Em contrapartida, esta reposta rápida tem que estar
de acordo com a expectativa do cliente, que também está cada vez mais exigente com
suas necessidades;
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•

A logística em Areas não manufatureiras — "Os princípios e os conceitos logísticos
aprendidos ao longo dos anos podem ser aplicados a área s como prestação de
serviços, militar e, ate mesmo, gestão ambientar' (BALLOU, 2001, p. 27);

•

Setor de serviços — 0 setor de serviços vem crescendo assustadoramente no âmbito

mundial. Com isso, a pergunta a ser respondida é onde se vê a distribuição fisica neste
conceito, de fornecimento de serviços. Neste, como em outros diversos casos, a
logística entra em cena desde a decisão da localização da empresa que prestará
serviços, até onde estarão os fornecedores da própria empresa que estará prestando
serviços;
•

Militar — A logística teve seu inicio no militarismo e já 6 utilizado a décadas anteriores

de sua utilização em empresas. Seu conceito começou na segunda guerra mundial e
após foi expandido para o mundo dos negócios;
•

Ambiente

—

"Se estamos empacotando materiais que estilo sendo reciclados, materiais

perigosos que estão sendo transportados ou produtos que estão sendo reirabalhados
para a revenda, profissionais de logística estão se envolvendo de uma maneira
importante." (BALLOU, 2001, p. 31).

Partindo para os objetivos da logística, cabe trazes os prepostos de Bailou (2001) quanto
aos objetivos da mesma_ 0 autor coloca que, em um sentido macro, a logística busca atender
aos objetivos organizacionais, assim como qualquer outra Area de empresa, e partindo para o
especifico, busca desenvolver um conjunto de atividades logísticas que poderá resultar em um
maior retomo em longo prazo.
Ballou (2001, p. 34) ainda ressalta o objetivo financeiro concernente A logística "maximiza

ao longo do tempo a relação da receita anual (devido ao nível de serviços prestados ao
cliente) menos os custos operacionais do sistema logístico sobre o investimento atualizado no
sistema logístico".

Kobayashi (2000) repassa os 8 R's firmados pela Society of Logistics Engineers
(Sole):
•

Right Materia

•

Right Quantity

•

Right Quality

•

Right Place

—

—

Materiais certos para o cliente;

—

—

Na quantidade certa;

Com a qualidade desejada;

No lugar que possa ser acessado pelo cliente;
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•

Right Time — No tempo certo;

•

Right Method - Com o método mais adequado;

•

Right Cost — Com custo justo ao cliente;

•

Right Impression — Causando uma boa impressão.

Continuando nos conceitos de Bailou (2001), o autor cita o triângulo do planejamento
logístico, sendo as suas partes constituidoras: Decisões de localização das instalações, decisão

de estoques e decisão de transportes. Todos estes são de extrema importância ao planejamento
da logística, mas cabe ressaltar que para o presente estudo, visto foco, se ressaltará somente os
aspectos sobre transportes.
3.3.1 Transportes
E importante repassar, ao menos brevemente, que se dera ênfase aos transportes, na
cadeia logística, visto que o trabalho estará dando um enfoque prático à implantação de uma
solução tecnológica para esta área. Domier et al (2000, P. 97) repassa que "A definição de
uma política de transportes envolve a escolha entre modos de transporte, a decisão do
tamanho de entregas, roteamento e programação". O autor finaliza que estas decisões são
altamente inter-relacionadas com o serviço ao cliente e as políticas de localização e estoques.
"0 transporte é geralmente o elemento mais importante nos custos logísticos, para a maioria
das empresas. A movimentação de fretes absorve um e dois terços do total de custos
logísticos." (BALLOU, 2001, p.119).

Kobayashi (2000, p. 158) corrobora com Ballou ao repassar que:
"(...) tomamos consciência de que o percentual maior dos custos de
distribuição fisica é constituído pelos custos de transporte e entrega que,
dependendo da empresa, alcançam também 60% dos custos totais".
Segundo Bailou (2001) diversas são as possibilidades de se reduzir os custos de
transportes, quando de sua entrega. Uma delas é a utilização de frota própria, quando o
volume de carregamento é alto. Outra possibilidade de utilização de frota própria para os
serviços de transportes, ainda segundo o autor, é quando existem necessidades especiais de
carregamento, sendo que dentre elas pode-se destacar: Necessidade de entrega rápida com
confiabilidade alta; equipamentos especiais geralmente não disponíveis; manuseio especial do
frete e um serviço que esta disponível em qualquer hora que se fizer necessário.
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Bailou (2001, p. 131) ressalta que:

"Como cada serviço tem sua característica de custo diferente, sob qualquer
conjunto de circunstância, hayed vantagens nos custos potenciais de um
modal que não poderá ser efetivamente superado por outros serviços de
transportes".

Sob os serviços de transportes, incorrem uma diversidade de custos tais como
combustível, mão-de-obra, manutenção en tre outros que podem ou não variar de acordo com
o volume de serviços praticados (BALLOU, 2001). Segundo ainda o autor, mesmo que no
longo prazo todos os custos sejam variáveis, cabe considerar que custos fixos sejam os
constantes sobre a operação em volume normal do transportador e todos os demais custos
considerados como variáveis.

"Especificamente, custos fixos são aqueles para aquisição e manutenção de
rodovias, instalações em terminais, equipamentos de transporte e
administração do transportador. Custos variáveis geralmente incluem custos
da linha de transportes, tais como combustível e mão-de-obra, equipamentos
de manutenção, manuseio, coleta e entrega." (BALLOU, 2001, p. 132).
Ainda seguindo a linha de Bailou (2001), cabe ressaltar o exposto pelo autor onde
deixa claro que para a determinação de um custo real, ou não, para um embarque em
particular, outros arbitrários necessitarão ser alocados. Esta necessidade se faz presente visto
que nem todas as cargas são de tamanhos ou pesos iguais, o que, necessariamente, terão pesos
diferentes no valor de uma carga total. Não há fórmula padrão para esta alocação
permanecendo muito mais uma questão de julgamento da própria empresa.
Em relação ao levantamento dos custos logísticos, mais precisamente os custos de
transportes que estão sendo mencionados, Novaes e Alvarenga (1994) repassam a necessidade
do levantamento dos custos por produto e rota. Segundo os autores, os custos totais logísticos
devem ser levantados por tipo de produto e por rota e em seguida, para cada uma das rotas e
cada um dos produtos, divide-se o custo calculado pelo fluxo médio, obtendo-se os custos
unitários de transportes.
Partindo do levantamento dos custos, vale expor os pontos de Kobayashi (2000)
quanto à redução de custos de transportes e entregas::

•

Modificar os requisitos — Isto 6, modificação, por exemplo, do deslocamento da base
logística utilizando-se meios de transportes diferentes e otimizados. Podem se referir,
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por exemplo, ao lead time entre o recebimento dos pedidos e entrega; horário de
fechamento do recebimento dos pedidos; dimensões dos lotes de encomenda e de

entrega; tempo designado para as entregas; forma dos volumes de entrega; lugar de
entre e outros correspondentes.
•

Utilizar os veículos de maneira eficiente — E preciso gerir todas as formas de
transportes para que ao final se tenha um funcionamento eficiente. Uma utilização
eficaz do senso temporal significa: otimizar o tempo de ocupação dos caminhões;
programar a saída e o retomo dos veículos; reduzir o tempo de carga; elevar a taxa de
rotação dos veículos; garantir cargas para o retorno entre outros.

•

Modificar método e sistemas de gestão — É necessário utilizar eficazmente as
empresas de transportes, bem como, o próprio sistema de transportes da empresa. Em
caso de utilização de empresa terceirizarla, existe a necessidade gerir inclusive o
contrato de prestação de serviços, onde podem ocorrer os seguintes sistemas de tarifas:

mensais; diárias; horárias; por peça e segundo distâncias ou peso.
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4 ANÁLISE DOS DADOS

Este capitulo é destinado a análise dos dados coletados através de questionários
aplicados, conforme descrito na metodologia, e está subdivido em: caracterização da empresa,
trazendo informações referentes a Ionics Technology Ltda; a solução SAAF, descrevendo do
que se trata a solução desenvolvida pela Ionics; fatores relevantes de compra e as
necessidades de adequação de infra-estrutura para comportá-la; Areas de conhecimento para
gerenciamento de projetos, trazendo dados colhidos na aplicação de questionários e por fim as
consolidações das informações, trazendo uma análise global das implantações.

4.1. Caracterização da empress

Criada em 1987 com o objetivo pioneiro de pesquisar, desenvolver e prover soluções
de automação e controle para postos de abastecimento de combustíveis e similares, a Ionics
Technology Ltda, inicialmente denominada como Ionics Informática e Automação Ltda,
permanece líder de seu mercado desde sua criação.
Ao longo desses vinte anos, com pioneirismo e inovação, consolidou a sua liderança
no mercado nacional e hoje possui uma excelente carteira de aproximadamente 4800 clientes
em postos comerciais, pulverizados por todo o Brasil. A empresa fabrica seus próprios
equipamentos e programas, garantindo assim o fornecimento, a assistência técnica e a
reposição de peças permanentemente.
As atividades operacionais de vendas, implantações e pós-venda são exercidas tanto
por sua equipe interna de profissionais, como por sua rede de colaboradores terceirizados,
formada por cerca de setenta empresas que perfazem aproximadamente duzentos
profissionais, dedicados aos clientes e produtos da Ionics Technology Ltda.
A metodologia de trabalho da Ionics está fundamentada na experiência adquirida ao
longo de 20 anos, no trato de assuntos ligados A Area de combustíveis, motivo pelo qual se
pode assegurar a execução de trabalhos de alto nível, fundamentados no conhecimento técnico
de uma equipe capacitada para as atividades envolvidas nas etapas definidas.
Possui cerca de 60 colaboradores diretos, divididos em Areas de Relações com o
Mercado, Suporte Técnico, Desenvolvimento, Produção, Engenharia e Controladoria, Areas
estas abrangendo coordenadorias como Comercial, Projetos, Desenvolvimento Humano,
Jurídico e Marketing.
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Possui dois focos de atuação junto ao mercado, sendo o primeiro voltado a soluções
para postos comerciais, rede de postos e distribuidoras de combustíveis com atuação com
produtos como SSG Máster, Júnior e seus módulos opcionais, o Premium Ionics, Premium
Light e seus módulos opcionais, e as automações afins, como concentradores de bombas,
sensores de abastecimentos, kit de instalações dentre outros.

0 segundo foco de atuação, ao qual o presente estudo se aterá, é voltado para solução
para controle de abastecimento de frotas de veículos e máquinas, o qual atua necessariamente
com a Solução SAAF — Sistema Automatizado de Abastecimento de Frotas e suas automações
afins como bicos, mangueiras, concentradores de bombas, micro terminais dentre outros.
Considerando uma breve análise ambiental, em se tratando deste segundo mercado
onde ocorrerá a confecção do presente estudo, cabe ressaltar os maiores concorrentes da
Ionics, sendo estes: a ECR, sediada em Ribeirao Preto, empresa ao qual possui, atualmente, o
menor preço do mercado para soluções de controle de abastecimento. Esta, em contrapartida,
fornece apenas solução de controle parcial, contando apenas, em casos dos comboios, por
exemplo, apenas a utilização de coletores de dados. A CTF em Sao Paulo tem uma forte

atuação dentro de transportadoras e possui como principal força a parceria com a Petrobris e a
Ipiranga, ao qual fornecem a solução em comodato com um contrato de fornecimento de
combustível. Este tem como pontos diferentes da Ionics ser tratado apenas como aluguel, isto

6, 6 fornecido o controle somente pelo período de vigência do contrato de combustível. Além
deste fato, ainda conta com a presença de um intermediador financeiro que, em alguns casos,
podem gerar impasses para o fechamento coin os mesmos. Como terceiro maior concorrente
da Ionics, vale ressaltar a Unidata, de Minas Gerais, ao qual possui forte atuação no ramo

sulcroalcooleiro, mas também possui a ressalva da ECR, sendo utilizados somente coletores
de dados em comboios o que dificulta contrato com empresas que primem por um controle
completo do abastecimento.
Fechando o tópico sobre a caracterização da empresa, vale ressaltar a missão da

empresa, ao qual é difundida entre os colaboradores da empresa: Prover ao mercado soluções
inteligentes e inovadoras de gestão e automação, com elevado padrão tecnológico,
contribuindo para o avanço social e econômico global.

4.2 SAAF — Sistema Automatizado de Abastecimento de Frotas
Cabe relatar, com uma quantidade maior de detalhes, a solução que é o cerne para a
pesquisa, a solução SAAF Ionics. Desenvolvido sob os mais modernos conceitos da
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tecnologia da informação, o SAAF possui interface gráfica de fácil navegação, opera com
banco de dados relacional e possui uma tecnologia de integração própria para ambientes
distribuídos. É um sistema aberto e com interfaces prontas para a exportação e importação de

dados com sistemas de gerenciamento de frotas.
Algumas características técnicas do SAAF:

•

Baseado SGBDR (PostgreSQL, SQL Server, Oracle)

•

Estrutura multi-organizacional; (Plantas de abastecimento, escritórios, etc.)

•

interface gráfica;

•

Desenvolvido em Delphi;

•

Multi-usuário;

•

Controle de autorização por perfil / usuário;

•

Suporte a múltiplas automações numa única planta;

•

Sistema integrado local e remotamente com tecnologia de integração IONICS.

•

Sistema aberto — exportação / importação de dados.
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Figura 1 — Relatório de média de combustível
Fonte: Ionics (2007)
0 Sistema Automatizado de Abastecimento de Frota — SAAF - objetiva realizar o
controle completo dos abastecimentos e demais produtos consumidos e/ou utilizados pelos
equipamentos da frota.
A identificação automática do equipamento é realizarla através da leitura de um
dispositivo afixado internamente na boca do tanque de combustível. Este processo inibe a
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possibilidade de fraude, pois no momento em que o bico da bomba é afastado da boca do
tanque o abastecimento é imediatamente interrompido. 0 registro da operação de
abastecimento (código do veiculo, litragem abastecida, data e hora) é realizado de forma
automática, logo após a identificação do veiculo, não existindo, portanto, a necessidade de
inclusão de dados de forma manual.

/Alt
• 4.

Figura 2 — Bomba automatizada
Fonte: Ionics (2007)
0 sistema controla e comanda o funcionamento da liberação ou não do combustível da
bomba do posto fixo ou do comboio, lendo precisamente o volume abastecido (medidor com
margem de erro máximo de 0,5%) e registrando todos os abastecimentos efetuados.
Havendo a necessidade de identificação do operador, o SAAF disponibiliza junto
bomba um micro terminal de acesso, onde através da simples digitação do código de
identificação pessoal ou leitura de cartão de código de barras, é possível realizar o
reconhecimento do operador, bem como a inclusão de outros dados que se fizerem
necessários, pois são dados configuráveis e definidos pelo usuário.
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Figura 3 — Microterminal de identificação
Fonte: Ionics (2007)
Como dispositivo de segurança, o Sistema SAAF mantém as bombas de abastecimento
normalmente travadas, realizando a liberação apenas após a identificação e verificação do
veiculo e aprovação da operação de abastecimento, tudo automaticamente. Também existe a

possibilidade de criação de períodos específicos para funcionamento das bombas, facilitando
a distribuição e administração de turnos de trabalho.
Opcionalmente, no momento do abastecimento pode-se obter a quilometragem do
equipamento de modo automático. Esta informação servirá como parâmetro para o controle
do

desempenho dos

veículos da frota.

Na falta do leitor

constante
automático

hodômetro,

de

a

operador e digitada

leitura é feita pelo
no micro terminal.

Figura 4— Módulos TX e RX
Fonte: Ionics (2007)
Para solução SAAF funcionando em várias locais da mesma organização, existe
opcionalmente a solução In-net, que controla as operações de abastecimento realizadas em
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múltiplos locais, de forma integrada, permitindo ao gestor distribuir, integrar e consolidar os
dados em cada local de acordo com as suas necessidades.

0 SAAF oferece ao gestor do negócio informações através de relatórios e consultas
para um eficaz gerenciamento dos abastecimentos da frota bem como das demais
funcionalidades existentes no sistema.
A solução possui um módulo especifico — o SAAF Comboio — para automatização de
abastecimentos de combustível realizados em campo, através de caminhões Comboio. Este
módulo utiliza uma tecnologia embarcada, desenvolvida especialmente para operar em
ambientes hostis, suportando poeira, trepidação e outras anormalidades. A automatização
deste processo 6 realizada através de um equipamento micro processada que possui as
seguintes funcionalidades:

•

Identificação automática do veiculo, máquina ou outro dispositivo qualquer movido a
diesel, álcool ou gasolina;

•

Identificação via teclado da atividade, implemento, lote e operador e também a
inclusão de dados referentes a sulcos e calibragem de pneus.

•

Leitura automática do abastecimento através de um sensor de vazão preciso e robusto

•

Leitura automática de hodômetro / horimetro (opcional)

•

Armazenamento das informações em dispositivo portátil de memória para posterior

transmissão ao aplicativo SAAF.
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Figura 5 — Esquemático de SAAF para comboio
Fonte: Ionics (2007)
Ainda ocorre a solução Diário de Bordo, que é produto opcional, instalado no equipamento,
que obtém a leitura do horimetro automaticamente e onde se registra os dados necessários a
um efetivo controle das atividades do equipamento, como identificação de etapa, operação,
engenho, lote, implemento, hora inicial e final, quilometragem, jornada de trabalho entre
outros dados. A partir destas informações, o sistema fornece relatórios operacionais e
gerenciais, que também podem ser exportados a outros sistemas em uso pela empresa,
eliminando a re-digitação.
A seguir estarão expostos os dados que foram colhidos com as aplicações do
instrumento de coleta de dados referentes à análise de satisfação quanto ao gerenciamento da
implantação da solução SAAF.

4.3 Decisão de compra e infra estrutura
-
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Considerando os aspectos de pré-implantação, foram colhidas algumas informações
com os respondentes dos questionários, no que tange aos aspectos de importância na compra
da solução e quanto a necessidade de adequação de infra-estrutura. Estas informações são

estão presentes As questões de 1 a 4 e 40 a 42 do instrumento de coleta de dados, parte do
anexo I no presente projeto.
Referindo-se A importância no momento de aquisição da solução, foram utilizadas
cinco escalas para avaliação dos respondentes, sendo o número 1 para Sem Importância (Si.);

2 para Baixa Importância (13.1.); 3 para Indiferente (I); 4 para Parcial Importância (P.I.) e 5
para Total Importância (T.I.). Para análise destes dados, ocorreu a utilização do gráfico de

freqüência de respostas e o gráfico de médias destas, conforme relatado na metodologia. 0
gráfico de freqüência visa trazer cada resposta dada por cada respondente, verificando-se a
existência de pontos discrepantes na resposta que possa influir na média verificada. Já a
utilização do gráfico de médias serve primordialmente para o comparativo entre os quesitos
analisados dentro de tal área de respostas.
No quesito de adequação de infra-estrutura, assim como no questionamento anterior,
utilizou-se de cinco escalas de avaliação junto aos respondentes, sendo que para o número 1
atribuiu-se como Nenhuma Necessidade (N.N.); para o número 2, Baixa Necessidade (B.N.);
para o número 3 Média Necessidade (M.N.); para o número 4, Alta Necessidade e por fim,
para o número 5, Total Necessidade (T.N.). Para este caso bastou-se da utilização do gráfico
de freqüência para sua análise.
Partindo para estes dados colhidos no decorrer da pesquisa, cabe salientar, dentre os

respondentes, os motivos aos quais os levaram para a aquisição de uma solução de tal porte,
conforme o gráfico 1:
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Gráfico 1: Relevância de Compra — Freqüência de Resposta
Fonte: Coleta de dados
Partindo de tais dados, é possível perceber os fatores diferenciais quando do momento
da compra. A necessidade de segurança surge como principal fator para a aquisição da
solução, estando grande parte de sua verificação como totalmente importância. Como segundo
item, aparece a Informatização e otimização com grande parte das freqüências entre parcial
importância e total importante.
A partir destas verificações de freqüências de repostas, é possível elaborar um
comparativo entre os motivos da compra, conforme o gráfico 2 a seguir:
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Gráfico 2: Relevância de Compra — Média de Importância
Fonte: Coleta de Dados

Ainda sob a ótica do produto e, finalizando a caracterização do SAAF e as
necessidades do cliente quanto a uma solução deste porte, foi levantado entre os respondentes
quais foram as necessidades de adequação de infra-estrutura para comportar uma solução com
as características tecnológicas do SAAF Ionics. Dentre tais necessidades, chegou-se a
seguinte verificação, conforme gráfico 3:
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Gráfico 3: Adequação de Estrutura — Freqüência de Resposta
Fonte: Coleta de Dados
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Tais informações permitem concluir que para a utilização da solução SAAF, c m
grande parte dos respondentes, ocorreu uma alta necessidade de adequação de infra-estrutura,
tanto em software, hardware ou telecomunicações.
Antes de partirmos para a análise das Areas de conhecimento, cabe ressaltar que a alta
necessidade de adequação de infra-estrutura, isto 6, empresas que não possuem requisitos
mínimos de hardware, software e telecomunicações, influirão diretamente em todas as Areas a
serem gerenciadas, repercutindo nos resultados do projeto. As necessidades de adequação
podem gerar atrasos de cronograma, aumento nos custos do projeto, necessidades adversas de
aquisição dentre outras premissas que influenciam diretamente no projeto.
Vale finalizar que as adequações de hardware, software e telecomunicações, no
presente projeto, estão sendo tratadas conforme conceitos trabalhados na fundamentação
teórica, sendo os mesmos artificios que vão desde microcomputadores e periféricos, sistemas,
bem como a Internet e intranet que visam dar suporte ao sistema global, não sendo, portanto,
caracterizados como parte integrante da solução estudada, nem parte do projeto a ser
gerenciado.

4.3 Areas do conhecimento em Gerenciamento de Projetos
Após a análise da empresa em questão e da solução apresentada ao mercado, pode-se
partir para a apresentação dos dados verificados no que se refere ao Gerenciamento do Projeto
de Implantação propriamente dito. Estas etapas são concernentes ao estudo do PMBOK,
amplamente difundido e aceito entre os estudiosos do assunto. Na análise deste tópico todos
os aspectos estudados, isto 6, desde o gerenciamento de escopo ate o gerenciamento das
aquisições, possuíram uma escala variável de 1 a 5, sendo, em todos os casos, 1 para
Totalmente Insatisfeito (T.I.); 2 para Parcialmente Insatisfeito (P.I.); 3 para Indiferente (I); 4
para Parcialmente Satisfeito (P.S.) e 5 para Totalmente Satisfeito (T.S.). A partir da
classificação de cada respondente quanto à percepção em tópicos do gerenciamento do
projeto, criaram-se dois gráficos para estudo, conforme relatado na metodologia. 0 primeiro
trazendo as frequências de respostas de item a item, em cada respondente, possibilitando a
análise de pontos distintos dentro de cada tópico, e um segundo trazendo uma media das
verificações possibilitando comparações entre os quesitos gerenciados, ora para sugerir
melhorias ora para sugeri-lo como referencia aos demais.

Quanto ao gerenciamento do escopo do projeto, que envolve os parâmetros iniciais do
projeto, como definição de solução, autorização dos patrocinadores do projeto entre outros,
chegou-se a seguinte verificação in loco quanto a freqüência de resposta, conforme gráfico 4:
-
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Gráfico 4: Escopo do Projeto — Freqüência de Resposta
Fonte: Coleta de dados
Quando tratamos a autorização forma para inicio do projeto, 5 respondentes
consideraram como Totalmente Satisfeitos. Pode-se conferir que há certa satisfação quanto a
este ponto, visto que somados os totalmente satisfeitos com os parcialmente satisfeitos,
alcançasse o nível de 7 das respostas. Outro aspecto que demonstra satisfação por parte dos
respondentes é quanto á. delimitação do escopo com detalhamentos de produtos e serviços. 3
dos respondentes assinalaram como totalmente satisfeitos, mas que somados aos 6 como
parcialmente satisfeitos, chega-se a um grau de satisfação de 9 respondentes. 0 mesmo grau
de satisfação aplica-se à definição macro da solução a ser adquirida, onde os totalmente
satisfeitos figuram entre 4 respostas e os parcialmente satisfeitos atingem 5. Neste quesito
chega-se a uma satisfação de 9 entre os respondentes.
Dois dos quesitos pesquisados encontra-se com mais de 2 respondentes abaixo da
linha de satisfação. A verificação de escopo, isto é, aceitação formal dos patrocinadores após
definições de escopo, apresenta-se com 3 dos respondentes como indiferentes, isto 6, não
ficaram nem satisfeitos nem insatisfeitos, e 1 parcialmente insatisfeito. Este quesito ainda
apresentou o menor índice de total satisfação no escopo do projeto, com apenas 2
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verificações. 0 segundo item com menor satisfação foi o controle das alterações do escopo.
Deste, as opiniões figuraram com 3 entre os indiferentes e I como parcialmente insatisfeito,
assim como a própria verificação de escopo. A diferença encontra-se nos totalmente
satisfeitos que figuram 3 dos respondentes.
De tal levantamento, pode-se apresentar um resultado quanto as médias de satisfação
no que concerne ao escopo do projeto, apresentado no gráfico 5 a seguir:
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Gráfico 5: Escopo do Projeto — Média de Satisfação
Fonte: Coleta de dados
Com base no gráfico demonstrado, é possível verificar quais quesitos incorrem da
necessidade de readequação. Nos itens como Definição da solução, Autorização formal

e

Delimitação do escopo são possíveis considerar como sendo satisfeitos os respondentes. Mas
quando passamos aos itens de verificação e controle de escopo, percebesse a necessidade de
readequação e de melhor gerenciamento. A média destes dois últimos figura na casa da
indiferença.
Partindo para o segundo objeto de análise, o Cronograma do Projeto, que seriam os
processos necessários para assegurar que o projeto seja cumprido no tempo previsto,
encontramos os seguintes níveis de freqüência de respostas, quanto a satisfação dos
respondentes, conforme gráfico 6:
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Gráfico 6: Cronograma do Projeto — Freqüência de Resposta
Fonte: Coleta de dados
Ha a ocorrência de uma maioria esmagadora no grau de parcialmente satisfeito. Mas
ainda assim existem diferenças nas avaliações finais de cada quesito, já que alguns itens
possuíram uma verificação em totalmente insatisfeito. As definições de atividades

apresentam-se como o item de maior satisfação pelos respondentes, sendo 8 como
parcialmente satisfeitos, e 1 como totalmente satisfeito. 0 seqüenciamento das atividades e
elaboração de cronograma apresentou-se também com certo grau de satisfação, estando o
primeiro com 7 presenças como satisfeitos e o segundo com 8. A diferença está no fato de que
a elaboração de cronograma possui uma verificação entre os totalmente insatisfeitos.
Os outros dois quesitos analisados, a estimativa de duração e o controle de cronograma
possuem uma presença maior que os primeiros itens, abaixo da linha de satisfação. A
estimativa de duração apresenta-se com 7 entre satisfeitos, mesmo assim, ha sua incidência
sobre os parcialmente insatisfeitos e os totalmente insatisfeitos. Quanto ao controle de
cronograma, apesar das duas verificações como totalmente satisfeitos, possuiu uma presença
de 4 abaixo da linha de satisfação o que o classificou com uma média inferior aos dois
primeiros itens .
Com base nos dados levantados acima, chega-se à média de satisfação quanto ao
cronograma do projeto, conforme gráfico 7:
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Gráfico 7: Cronograma do Projeto — Média de Satisfação
Fonte: Coleta de dados
As definições de atividades, juntamente com o seqüenciamento das atividades e a
elaboração de cronograxna pendem mais próximo ao Parcialmente Satisfeito que com o grau
de Indiferença. Fica clara a necessidade de verificação das atividades de estimativas de
duração e controle do cronograma para a elevação das médias ao menos nos patamares das
demais. Mas, ainda que as médias estejam próximas da satisfação, é importante ressaltar que
nenhum dos quesitos acima atingiu ao menos grau de Parcialmente Satisfeitos, figurando nos
meados da indiferença e da satisfação parcial.
Quando tratados os assuntos concernentes aos custos do projeto, isto 6, gastos
envolvidos para com o projeto executado, têm-se as seguintes observações de freqüência,
conforme gráfico 8:
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Gráfico 8: Custos do Projeto — Freqüência de Resposta
Fonte: Coleta de dados
Dos dados coletados acima, é possível concluir o mesmo que no quesito anterior, a
grande maioria das respostas pendeu para os Parcialmente Satisfeitos. Ainda em comparação
ao cronograma do projeto, vale ressaltar que nos gerenciamento dos custos do projeto ocorreu
uma menor incidência de resposta para Totalmente Insatisfeito. Considerando a Estimativa
dos recursos, ocorreu a maior parte da incidência entre os satisfeitos, sendo 6 entre os
parcialmente satisfeitos e 2 como totalmente satisfeitos. 0 controle dos custos também figura
com 8 entre os satisfeitos, mas sendo como 3 entre os totalmente satisfeitos e 5 entre os
parcialmente satisfeitos. Há ainda a incidência de 1 nos totalmente insatisfeitos. Considerando
o planejamento dos recursos, assim como os dois posteriores, também há a ocorrência de 8
verificações de satisfeitos, mas sendo 7 como parcialmente satisfeitos e 1 como totalmente
satisfeito.
0 quesito que se apresenta como abaixo da média na gerência dos custos do projeto
o orçamento detalhado com distribuição dos recursos físicos no decorrer do projeto. Há uma
incidência de 4 abaixo da linha de satisfação, sendo 2 deles como parcialmente insatisfeitos.
Considerando as médias de satisfação, obtém-se os seguintes resultados, apresentados
pelo gráfico 9:
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Gráfico 9: Custos do Projeto — Media de Satisfação
Fonte: Coleta de dados

Pode-se verificar que nos aspectos de estimativa de custos e controle de custos há uma
incidência muito próxima ao Parcialmente Satisfeitos. 0 planejamento dos recursos também
se aproxima da satisfação com índice de 3,7 quanto ao grau de verificação. Fica apenas a
ressalva no que tange ao orçamento detalhado que, apesar de mais próximo ao parcialmente
satisfeito que o grau de Indiferença fica abaixo da média no que tange ao gerenciamento dos
custos do projeto. Vale ressaltar que todos os itens devem ser constantemente avaliados

e

melhorados, visto que há ainda um bom caminho a trilhar para a total satisfação do
respondente.
Partindo para a qualidade do projeto, que seria basicamente assegurar que o projeto
cumprirá com as exigências iniciais do projeto, chegou a seguinte verificação de freqüência
de respostas, conforme gráfico 10 a seguir:
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Gráfico 10: Qualidade do Projeto — Freqüência de Resposta
Fonte: Coleta da dados
É possível verificar a grande maioria registrada no grau de parcialmente satisfeitos,
mas cabe ressaltar a alta incidência entre os parcialmente insatisfeitos. Considerando as
identificações de padrões de qualidade de produtos e o controle da qualidade de produtos,
ambos possuem uma incidência de 8 entre os satisfeitos, diferindo-se do fato de que o
primeiro possui 2 como totalmente satisfeito e o segundo com I. Quanto a identificação dos
padrões de qualidade no que tange a serviços chega-se a algo próximo do citado acima, sendo
7 dos respondentes satisfeitos, com 1 se referindo como totalmente satisfeitos.
0 ponto diferido no gerenciamento da qualidade do projeto, fica pro conta do controle
da qualidade dos serviços. Este apresenta com 5 abaixo da linha de satisfaço, sendo 2 como
indiferentes, e 3 como parcialmente insatisfeitos Mesmo com a ocorrência de 4 como
Parcialmente Satisfeitos, nos apresenta como uma média inferior a verificada nos demais itens
concernentes à qualidade do projeto, conforme demonstrado no gráfico 11 a seguir.
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Gráfico I I: Qualidade do Projeto — Média de Satisfação
Fonte: Coleta de dados
É possível verificar que, dos quatro quesitos analisados, três deles apresentam-se com
proximidades ao grau de Parcialmente Satisfeito. Dentro desta análise fica factível verificar
que há uma maior satisfação nas qualidades referentes aos produtos oferecidos. Tanto na
identificação e padrões qualidade quanto no controle e monitoração dos resultados de
produtos chega-se a uma média de 3,7. Quando analisados os serviços, tanto na identificação
dos padrões de qualidade quanto no controles de resultados dos serviços a satisfação é menor
e, no caso do segundo quesito, aproxima-se em maior grau da Indiferença que do
Parcialmente Satisfeito. É possível concluir a necessidade de verificação destes dois quesitos,
principalmente no controle da qualidade dos serviços prestados no decorrer da implantação.
Entrando na análise dos Recursos Humanos do projeto, isto 6,

o perfeito

gerenciamento das pessoas envolvidas na implantação, chega-se as seguintes verificações
junto aos respondentes da pesquisa, conforme demonstrado no gráfico 12:
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Gráfico 12: Recursos Humanos do Projeto — Freqüência de Resposta
Fonte: Coleta de dados
Dos respondentes, 8 consideraram o planejamento e divisões das funções como
satisfatório, sendo 5 como parcialmente satisfeitos e os demais 3 como totalmente satisfeitos.
Ainda assim, para este quesito, há a incidência de uma verificação, isto é, 1, como totalmente
insatisfeito.
Os outros dois itens analisados aparecem com uma incidência maior abaixo da linha
da satisfação. Quanto a formação de equipe, há a ocorrência de 4 abaixo desta linha, sendo 3
como indiferente e os demais 1 como totalmente insatisfeito. Ainda assim, vale ressaltar que
tal quesito possui uma verificação como totalmente satisfeito. Quando passamos pelo
Desenvolvimento da equipe vê-se 6 dos respondentes figurando abaixo da linha mencionada
acima. Destes, 4 apresentam-se como indiferentes e os demais divididos entre 1 como
parcialmente insatisfeito e 1 como totalmente insatisfeito.
Partindo destes levantamentos, assim como nos anteriores, pode-se se ater ao
levantamento das médias de verificação, conforme gráfico 13:
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Gráfico 13: Recursos Humanos do Projeto — Média de Satisfação
Fonte: Coleta de dados
0 planejamento organizacional possui uma verificação muito próxima aos 4 pontos,
sendo verificado como 3,9 figurando entre os itens de maior satisfação. Em contrapartida, há
duas ocorrências com nível bem inferior ao do planejamento, sendo elas os 3,5 presenciados
no quesito formação de equipe e 3,2 verificados quando do desenvolvimento de equipes. Fica
clara a necessidade de maior emparelhamento do gerenciamento dos recursos humanos,
principalmente de sua execução para com seu planejamento, do desenvolvimento de equipes,
que se encontra nas proximidades da indiferença por parte dos respondentes.

O próximo quesito levantado nas respostas obtidas é o gerenciarnento da comunicação
do projeto. A comunicação do projeto basicamente e a coleta, armazenamento e divulgação da
informação referente ao projeto, no momento adequado. Considerando os itens questionados,
chegou-se ao seguinte grau de verificação, conforme gráfico 14:
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Gráfico 14: Comunicação do Projeto — Freqüência de Resposta
Fonte: Coleta de dados
A grande maioria das verificações, em qualquer dos itens verificados, encontra-se no
grau de satisfação parcial. 0 planejamento das comunicações aparece com 8 das verificações
consideradas como satisfatória. Destes, 7 demonstraram-se como parcialmente satisfeitos e o
restante como totalmente satisfeito. Na mesma linha, com 8 de satisfação, aparece a
distribuição das informações, sendo esta totalidade como parcialmente satisfeitos.
Do outro lado aparecem os outros dois quesitos, com igualdade de verificação em
qualquer dos indices. Tanto o relatório de desempenho quanto o encerramento administrativo,
aparecem com 4 de verificação abaixo da linha de satisfação, sendo, destes, 2 como
insatisfações parciais. Os demais se dividem em 1 para os totalmente insatisfeitos e para os
indiferentes.
Mais uma vez, apresenta-se uma média de verificação no que tange à comunicação do
projeto. Esta média é apresentada no gráfico 15:
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Gráfico 15: Comunicação do Projeto — Média de Satisfação
Fonte: Coleta de dados
Deste levantamento, é visivelmente possível verificar em quais itens requerem uma
melhor aplicabilidade. Nas questões concernentes ao planejamento das comunicações as
distribuições das mesmas, verificam-se uma maior proximidade com a satisfação parcial. Fica
a cargo dos relatórios de desempenho e do encerramento administrativo as necessidades de
melhorias imediatas, ao menos ao patamar dos dois primeiros quesitos, visto que estes dois
segundos aproximam-se mais do grau de indiferença.
Como penúltimo ponto a ser verificado no gerenciamento do projeto, encontra-se os
riscos do projeto. Este é o processo de identificação analise e monitoramento dos riscos que
podem incorrer sobre o projeto. Quanto a freqüência de ocorrência nos respondentes,
encontramos as seguintes verificações, apresentado no gráfico 16:
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Gráfico 16: Riscos do Projeto — Freqüência de Resposta
Fonte: Coleta de dados

Considerando os riscos do projeto, conforme gráfico demonstrado é possível perceber
uma grande incidência abaixo da linha de satisfação. Considerando a identificação dos riscos,
cerca de 6 como satisfeitos, sendo 5 como parcialmente satisfeitos e 1 como totalmente
satisfeito. Ainda assim, dos 4 restantes, 2 como indiferentes e os demais divididos com 1 entre
os parcialmente insatisfeitos e 1 como totalmente insatisfeito. Na monitoração dos riscos,
aparecem como 5 abaixo da linha de satisfação, sendo 3 como indiferentes e os demais com 1
em parcialmente insatisfeitos e totalmente insatisfeitos.
As análises quantitativa e qualitativa aparecem com ocorrência de 5 abaixo da linha de
satisfação. Destes, são 2 como indiferentes e parcialmente insatisfeitos e os restantes 1 como
totalmente insatisfeitos. A diferença entre estes quesitos é o fato de que a análise qualitativa
aparece com uma verificação, isto é, 1 de ocorrência, como totalmente satisfeito.
Partindo destes pressupostos, assim como nos anteriores, chega-se ao levantamento de
médias referentes aos riscos do projeto, conforme gráfico 17:
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Gráfico 17: Riscos do Projeto — Média de Satisfação
Fonte: Coleta de dados
Dentre as areas de conhecimento para o gerenciamento do projeto, o gerenciamento
dos riscos do projeto aparece com as menores médias verificadas. Todos os itens estão mais
próximos ao grau de indiferença que propriamente da satisfação parcial. A identificação dos
riscos aparece como o com melhor média de satisfação, seguindo pela monitoração e controle
dos mesmos. Já os dois últimos itens, as análises quantitativa e qualitativa se mostram como
indices de média baixos e necessitam de uma melhora. Fica evidente a necessidade de
otimização no que tange ao gerenciamento dos riscos do projeto, sendo que todos os itens
verificados encontram-se pendentes ao grau de indiferença pelos respondentes.
Como último ponto verificado, encontra-se as aquisições do projeto, que são as
aquisições para o atingimento dos objetivos do projeto. Considerando este ponto, foram
verificadas as seguintes freqüências de repostas, conforme gráfico 18:
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Gráfico 18: Aquisição do Projeto — Freqüência de Resposta
Fonte: Coleta de dados
Conforme os dados levantados e apresentados no gráfico acima, pode-se reparar que a
grande maioria possuiu a maior freqüência como parcialmente satisfeito. Considerando a o
planejamento da solicitação, verifica-se 8 de presença entre satisfeitos, sendo na sua
totalidade como parcialmente satisfeitos. A solicitação de pedidos de fornecedores

e a

administração do contrato de implantação aparecem como 7 de satisfeitos, sendo 6 como
parcialmente e 1 como totalmente satisfeitos. Os dois diferem quando a solicitação de pedidos
aparece com 1 em parcialmente insatisfeitos e a administração de contratos como totalmente
insatisfeitos com o mesmo percentual. A identificação das necessidades aparece com 6 de
satisfeitos, sendo destes, 5 como parcialmente e 1 como totalmente satisfeitos.
0 ponto com maior freqüência entre os insatisfeitos aparece o encerramento do
contrato de implantação, ao qual se apresenta com 5 das incidências abaixo da linha de
satisfação. Destes, 2 como indiferentes, 2 como parcialmente insatisfeitos e os restantes I
como totalmente insatisfeitos.
Partindo para a análise de médias, chega-se aos seguintes resultados de verificação do
gerenciatnento das aquisições do projeto, apresentados no gráfico 19:
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Gráfico 19: Aquisição do Projeto — Média de Satisfação
Fonte: Coleta de dados
A partir deste ponto é possível avaliar que grande há a necessidade de melhora em
alguns dos quesitos estudados. Quando tratamos da solicitação dos pedidos de fornecedores
ainda encontramos maior tendência à satisfação parcial. Em se tratando do planejamento da
solicitação, das identificações de necessidades e da administração dos contratos, apesar de
maior proximidade para com a satisfação parcial, ainda é uma média abaixo dos demais
quesitos das áreas de gerenciamento de projetos. Por último, tratando do encerramento do
contrato, fica clara a necessidade de melhora, visto que a proximidade é maior com o grau de
indiferença, bem como, visto a desencontro com os demais quesitos analisados.

4.4 Consolidação das informações

A partir de todos os levantamentos acima, de cada quesito estudado sobre as áreas do
gerenciamento do projeto, algumas considerações podem ser traçadas. Para tanto, faz-se
possível a apresentação do gráfico 20 a seguir, com uma dimensão geral da satisfação dos
respondentes quanto ao gerenciamento do projeto de implantação:
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Gráfico 20: Gerenciamento de Projetos (Média — Grau de Satisfação)
Fonte: Coleta de dados
Considerando como média geral, pode-se chegar a

conclusão que exceto o

gerenciamento dos riscos do projeto, todos os demais se apresentam mais a caminho da
satisfação parcial que propriamente da indiferença. Mesmo assim, cabe ressaltar que,
conforme mencionado no detalhamento anterior, hi quesitos denim de cada area de

gerenciamento que atuam como pontos discrepantes reduzindo as médias fmais.
Pode-se concluir que o gerenciamento do escopo do projeto ganha destaque quanto ao
seu gerenciamento. Conforme PMBOK (2000), a definição de escopo é o que permitirá a
organização saber o que será implantado, tanto quanto a produtos, como a serviços. O
processo de escolha dos produtos e serviços vem sendo realizado a contento, mas ainda
cabendo a ressalva da discrepância quanto a verificação do escopo por parte dos
patrocinadores. Esta fase é imprescindivel para o sucesso do projeto, sendo um dos métodos
de engajamento de todos na implantação do projeto. Cabe ressaltar o exposto por um dos

respondentes no que tange a alteração do escopo: "0 projeto inicial contou com um protótipo
inadequado de comboio substituído após várias conversas por um novo protótipo feito ás
pressas o que foi muito positivo" (Fábio Valentim Pussi, Controller Destilaria Alvorada do
Bebedouro — Guaranésia/MG).
Os gerenciamentos do cronograma e dos custos aparecem com boas médias gerais.
Ambos se encontram mais próximos it parcial satisfação que da indiferença. Pode-se concluir,
de modo macro, que ambos possuem uma gerenciamento satisfatório no decorrer da
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implantação. Mesmo assim, cabe ressaltar, quanto ao gerenciamento do cronograma, que as
estimativas de duração de atividades e controle do cronograma se encontram com avaliações
inferiores, em relação aos demais três quesitos. Cabe trazer um dos casos de necessidade de
adequação de cronograma, exposto por um dos respondentes, devido a necessidades do
cliente: "Em quase todos os quesitos levo em consideração (Cronograma) (..) demora na
solução das modificações e ou problemas que surgiram durante

o projeto e que se fez

necessárias para a aderência do sistema para os nossos processos." (Jose Venditti, Analista

de Negócios Usina São Martinho — Pradópolis/SP). Conforme o PMBOK (2000) justamente o
cronograma partirá do ponto das estimativas de duração de atividades e, a partir do momento
que estas estimativas ultrapassam o previsto, parte-se para uma modificação no cronograma.
Vale, para estes pontos, um estudo conjunto para melhorias em ambos. -Id quanto aos custos
do projeto, fica apenas o registro da necessidade de melhora quanto à um orçamento
detalhado do projeto, em função das atividades, quesito este que foi o de pior desempenho
dentre os estudados.
Os gerenciamentos da qualidade, recursos humanos, comunicação e aquisições do
projeto aparecem, todos, nas proximidades de avaliação como 3,5. Estes quesitos, apesar de
todos estarem sutilmente pendentes à parcial satisfação, vale ressaltar que podem, e devem ser
melhorados. Cada um tem, dentro de sua gama de quesitos, alguns que necessitam melhorar
mais que outros, os quais atuam como redutor das médias. Destes, cabe ressaltar estas
necessidades de melhoras especificas.
Quanto a qualidade do projeto, fica claro a discrepância quanto ao verificado na
qualidade do produto e do serviço, principalmente no que tange aos controles de qualidade.
Fica evidente a necessidade de melhora no controle dos serviços executados. Vale ressaltar o
exposto por Dinsmore (1992) onde menciona que a qualidade é um dos principais norteadores
do gerenciamento de projetos. Para dar maior ênfase a esta diferença verificação de não
completa satisfação referente A serviços em contrapartida a satisfação referente aos produtos,
pode-se mencionar o exposto por alguns dos respondentes da pesquisa: "Ressaltamos que a
prestação de serviços é um fator que precisa de melhoria, pois atualmente

funcionando de forma adequada, porém, necessitamos de

o sistema está

manutenções preventivas

(.) ".(Fábio Valentim Pussi, Controller Destilaria Alvorada do Bebedouro — Guaranésia/MG).
Em se tratando dos recursos humanos, tem-se três parametrizações bem distintas. No
planejamento de equipes, um grau de satisfação próximo aos 4 pontos, na formação da equipe
propriamente dita, se obtem pontuação de 3,5 e por fi m quando tratado de desenvolvimento
de equipe nos depara com uma avaliação baixa, próximo aos 3,3 pontos. Trazendo novamente
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os expostos pelos respondentes, pode-se verifica a necessidade quanto ao treinamento das
equipes internas do projeto: "(.) o fornecimento de cursos e treinamentos para os
gerenciadores do SAAF. Para estarem aptos

a fim de evitarem o

a tomarem atitudes

transtorno de muita das vezes não conseguir falar com

um suporte, não conseguir localizar

uma assistência técnica (.)". (Thiago da Silva Pereira, Assistente Administrativo, Destilaria

Alvorada do Bebedouro — Guaranésia/MG). Para esta discrepância fica evidenciada a
necessidade de nivelamento, visto o mencionado por PMBOK (2000), onde ressalta que os
recursos humanos não sic) somente os executores do projeto, mas todas as pessoas que de uma
forma ou outra participem da consecução do mesmo. Qualquer falha no gerenciamento dos
recursos humanos, incorrerá ern uma possível falha em diversos setores.
Ao tratarmos das comunicações do projeto, apresenta-se também a necessidade de
nivelamento entre os quesitos a serem gerenciados. Ao passo que se têm o planejamento e a
distribuição das informações consideradas como satisfatórias, se possui o as comunicações
oficiais como, relatórios de desempenho e de encerramento, com proximidade a indiferença.
possível verificar que a dificuldade se encontra no repasse de informações formais entre o
projeto. Fazendo uma análise junto ao PMBOK (2000), percebe-se a satisfação quanto
geração e armazenamento de informações, mas a menor satisfação quando se necessário de
divulgação formal das mesmas. A necessidade de informação pertinente e em momento
adequado gera a necessidade de algumas revisões de processos no que tange a formalização
das informações.
Tratando das aquisições do projeto, fica claro a necessidade de melhora no que tange
ao encerramento do contrato de implantação e das seleções de fontes. Os demais se mantem
na média do gerenciamento das aquisições. É pertinente ressaltar que é necessária a melhora
nos gerenciamentos das aquisições do projeto, visto que, conforme Dinsmore (1992) o destino
do projeto está nas mãos da escolha de fornecedores que permitam atingir os objetivos
propostos quando da autorização formal do mesmo. A necessidade desta melhora fica
evidenciada com o relato de um dos respondentes da pesquisa:
organização quanto

a solicitações de materiais na implantação

"Faltou planejamento e

do sistema". (Eudes,

Supervisor de Oficina, Usina Monte Alegre — Mamaguape/PB).
Partindo para o último ponto de análise, o gerenciamento dos riscos do projeto,
encontra-se a única Area que, de forma macro, aproxima-se mais fortemente da indiferença
que da satisfação. Todos os quesitos analisados apresentam-se com média inferior a 3,5
pontos. Mas ainda, primeiramente vale ressaltar a real necessidade de melhora das análises
quantitativas e qualitativas do projeto. Estes foram os itens mais baixos de todas as áreas
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pesquisadas, juntamente com o desenvolvimento de equipe, sendo necessária sua rápida
adequação. Estas análises servem para que qualquer infortuito já tenha sido previamente
estudado e que seus impactos não sejam tão fortemente sentidos (PMBOK, 2000). A
necessidade de se conhecer os riscos e analisá-los de forma coerente traz a diferença de um
projeto bem ou mal sucedido.
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5 CONCLUSÕES

Acredita-se que realização deste trabalho pôde trazer algumas contribuições ao tema
central pesquisado: Gerenciamento de Projetos. Com um estudo de caso pratico, realizado na
Ionics Technology Ltda, foi possível constatar algumas deficiências e virtudes advindas de
um formato de gerenciamento de projetos. Esta análise tornou-se mais detalhada ao se trazer
para discussão autores renomados também nos âmbitos de tecnologia da informação,

logística, além do já mencionado Gerenciamento de Projetos.
A Ionics busca a constante melhoria nos seus processos de gestão e, como não poderia
ser diferente a uma liderança de mercado de postos comerciais. Ao entrar no ramo de frotas,
as práticas de gestão já consolidadas no primeiro ramo, foram trazidas, com todo o seu devido
"know-how". A partir deste ponto, é pertinente a constante melhoria de processos para a

consolidação neste novo mercado. Desta premissa partiu-se para uma coleta detalhada com os
seus atuais clientes no mercado de frotas, no intuito de verificar um dos pontos pertinentes

solução SAAF: O Gerenciamento de Implantação da solução SAAF.
Foram analisados os quesitos como relevância de compra da solução, necessidade de

adequação de infra-estrutura de hardware, software e redes, para, posteriormente, analisar as
Areas de gerenciamento de projetos propriamente dito e, posteriormente, avaliar a satisfação
quanto ao gerenciamento do projeto.
No que se trata da relevância de compra do cliente, percebeu-se a necessidade dos

clientes quanto à segurança nos abastecimentos. Empresas com alto grau de consumo de
combustíveis se mostraram preocupados com o destino ao qual o combustível poderia estar
galgando. Como segundo ponto, constatou-se o que vem sendo padrão em qualquer processo
de qualquer empresa, a necessidade de informatização e otimização de processos. Esta
necessidade se dá pelo fato de eliminar controles manuais e que possam ser de fi cientes. A

informatização permite a empresa possuir dados corretos e no momento oportuno. Como dois
últimos aspectos, estão o elevado consumo de combustível e a necessidade de relatórios
gerenciais que permitissem tomadas de decisão mais rápidas. É pertinente ressaltar que todos
estes aspectos possuíram média superior a 3,5, isto 6, estando todas com maior proximidade
de uma média importância ao cliente que necessariamente um grau de indiferença.
Trazendo os reflexos referentes ao grau de necessidade de adequação de infra-

estrutura, percebeu-se a alta necessidade de adequação por parte dos respondentes, tanto de
software, hardware quanto de redes e telecomunicações. Este aspecto traz uma realidade a ser
discutida. Quanto maior a necessidade de adequação de infra-estrutura, mais impacto ela tell
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sobre o gerenciamento da implantação final da solução. Estas necessidades influem
diretamente em estabelecimentos de cronogramas, aquisições do projeto, custos e todos os
aspectos estudados da Area de gerenciamento de projetos. Vale deixar claro que tais
adequações não são pertinentes a Ionics, ao qual fornece somente a solução e manuais de
necessidade minima de hardware, software e redes para comportar a solução. Estas
adequações ficam a encargo do contratante providenciar.
Com relação ao gerenciamento da implantação do projeto, encontra-se inicialmente o
gerenciamento do escopo do projeto. No gerenciarnento do escopo verificou-se a melhor
média dentre todos os itens estudados. Das cinco premissas avaliadas, três delas possuíram
média superior a 4. Presencio-se somente a discrepância no que se refere a verificação do
escopo do projeto, estando avaliado bem abaixo dos demais. Ainda assim a avaliação final do
gerenciamento do escopo do projeto firmou-se próximo aos 4 pontos de satisfação, sendo
considerado como satisfatório pelos respondentes.
Quanto ao cronograma do projeto, verificou-se três blocos distintos em relação as
premissas estudadas. A de finição das atividades apresentou-se com uma média muito superior
As demais, sendo avaliado como 3,9. 0 seqüenciamento das atividades definidas, juntamente
com a elaboração do cronograma, apareceu como segundo bloco com média 3,7. Em terceiro
e com menor avaliação, encontrou-se as estimativas de duração e o controle de alterações.

Ainda assim é possível constatar uma média de satisfação pelos clientes, estando acima dos
3,5. Fica a necessidade de pareamento entre os aspectos estudados para uma melhor avaliação
do gerenciamento do cronograma do projeto.
Em se tratando dos custos do projeto, mais uma vez houve encontros de disparidades
grandes entre cada aspecto pesquisado. Os quesitos como estimativas de custos e controle de
custos foram avaliadas como satisfatórios, isto 6, média superior aos 3,5 pontos. Logo abaixo
se verifica o planejamento dos custos, onde também é avaliado como satisfatório, mas fica
abaixo dos dois primeiros quesitos. Fica como ponto a ser analisado a elaboração de um
orçamento detalhado que, apesar de também avaliado acima da linha do grau de indiferença,
fica muito abaixo do avaliado nos demais quesitos.
Analisando os dados referentes ao gerenciamento da qualidade do projeto, encontramse duas avaliações distintas quanto a este. No que se refere a qualidade dos produtos, avalia-se
uma melhor satisfação por parte dos respondentes, isto 6, a identificação de parâmetros de
qualidade de produto e o controle desta qualidade no decorrer do projeto, foram melhor
atendidos na expectativa do cliente, que, a identificação de parâmetros de qualidade de
serviços com seus respectivos controles de qualidade. 0 controle da qualidade de serviços,
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por exemplo, é o único referente ao gerenciamento da qualidade do projeto que se mostra
abaixo da linha de satisfação quando de sua meta. Este fator reduz sensivelmente a média
global no que tange ao gerenciamento da qualidade do projeto.
Ao se referir aos recursos humanos, os três fatores avaliados encontram-se totalmente
distintos quanto a seus graus de satisfação. No que se refere ao planejamento organizacional,
contemplando as distribuições de tarefas e atribuições, ocorreu a satisfação dos respondentes.
Quanto a formação de equipe, propriamente dita, estabeleceu-se no meio termo entre
parcialmente satisfatório e indiferente. E por fim, o item que ficou inclusive a abaixo da linha
de satisfação, ficou o desenvolvimento dos componentes do projeto. A necessidade de
adequação do que está sendo executado, no que diz respeito aos recursos humanos, para com
o que foi planejado, faz-se muito necessário no gerenciamento da equipe. Ao que se indicam,
os respondentes se mostraram satisfeitos com o planejamento, mas indiferentes quando o
mesmo foi colocado em prática.
Trazendo o gerenciamento das comunicações do projeto, percebe-se mais um divisor
muito forte entre a satisfação em alguns aspectos e a indiferença em relação aos outros.
Constatam-se níveis de satisfação referentes ao planejamento e disponibilização de
informações, mas encontram-se lacunas existentes nas duas formas de comunicação formal do
projeto, sendo estes os relatórios de desempenho e o encerramento da implantação. Fica a
necessidade de readequação nestas duas formas de repasse de informações, visto que são a
partir delas que se consolidam as informações de satisfação, ou não, no decorrer do projeto,
bem como se o mesmo já pode ser considerado como finalizado.
No gerenciamento de riscos, encontra-se

o menor índice de satisfação dos

respondentes. Este possuiu todos os seus componentes avaliados como indiferentes, sendo
nenhum como próximo a parcial satisfação. Neste caso, é necessária uma reavaliação de todos
estes componentes visando a melhoria do gerenciamento do risco na implantação dos projetos
da Ionics. Ainda assim cabe dizer que, dos quatro itens necessários de avaliação, foram ainda
mais carentes as análises destes riscos, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. A
identificação dos riscos e seu controle foram melhores avaliados, mas ainda assim em um
nível de satisfação abaixo da média percebida nos demais gerenciamentos.
Por fim, quanto a aquisição do projeto, pode-se mencionar três blocos de satisfação
pelos respondentes. A solicitação dos pedidos juntamente, ao planejamento das aquisições,
identificação das necessidades e a administração do contrato foram avaliados como
satisfatórios, ainda que estes três últimos finalizassem com média 3,6 pontos. Logo abaixo
segue a seleção de fontes, que foi considerado como no meio entre o grau de satisfação e a
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indiferença por parte do respondente. Por fim, houve a ocorrência de um quesito que necessita
de uma atenção especial nas aquisições do projeto, o encerramento do contrato. Este, similar
ao encerramento administrativo, como conseqüência, obteve o mesmo grau de satisfação, 3,3,
isto 6, considerado como indiferente.
Cabe concluir que os objetivos traçados no inicio da pesquisa foram plenamente
atingidos. Foram levantados fatores de T.I. influenciadores na implantação de projetos, sendo
que foram relatadas as necessidades de adequação de hardware, software e redes, divisões
macros, que influenciam diretamente no gerenciamento da implantação do projeto. A
necessidade de adequação de infra-estrutura nestes pontos faz com que o sucesso, ou não, do
projeto seja eminente. Estes fatores foram devidamente traçados e verificados do ponto de
vista dos respondentes.
0 segundo objetivo foi o de apresentar metodologias de gerenciamento de
implantação de projetos. Este objetivo foi trazido conforme metodologia PMI, presente ao
PMBOK, renomado e difundido no meio acadêmico. A metodologia PMI 6 corroborada pela
grande maioria dos estudiosos da Area, ao passo que, alguns destes também foram trazidos
para reforçar o mesmo.
0 terceiro objetivo, referente a análise do caso prático, foi atendido com total sucesso.
Foi possível avaliar cada ponto da metodologia de gerenciamento de projetos nos
respondentes. Conforme relato acima sobre cada resultado, permitiu-se verificar quais
aspectos precisam ser melhorados e quais estão caminhando à um grau de total satisfação.
E com base no levantamento para atingir os objetivos acima, tragou-se um panorama

comparativo entre as Areas de gerenciamento alertando para a necessidade de melhorias
nestes. Estes aspectos foram referenciados como passíveis de melhorias, não pretendendo,
neste projeto, apresentar estas formas de melhorias propriamente dita. Este objetivo se
comprometeu a discutir os pontos fortes e fracos do gerenciamento de implantação de projetos
de soluções para gerenciamento de informações de frotas.
Com base nestes tópicos estudados e atingidos no decorrer da análise, pode-se concluir
que foram analisados de forma objetiva a satisfação dos usuários na implantação de projetos
de soluções para o gerenciamento de informações de frotas, atingindo assim, também, o
objetivo geral da pesquisa.
Como recomendação, cabe repassar a possibilidade de continuidade deste estudo,
vindo a propor novas possibilidades de enfoque. Este projeto se propôs apenas levantar a
satisfação de usuários na implantação de projetos de solução para gerenciamento de
informações de frotas. Os processos de gerenciamento foram apenas levantados, caberia um
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estudo destinado a proposta melhorias para que fosse, até então, aqui discutido. Poder-se-ia
ainda levantar a satisfação da implantação das próprias equipes de implantação internas,
buscando um outro foco de análise. As premissas estão abertas e qualquer continuidade de
pesquisa nesta linha, ou outra que possa contribuir, se fará relevante.
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APÊNDICE I INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
NOME DA EMPRESA:

CIDADE:

UF:

NOME DO RESPONDENTE:

CARGO:

Indique o grau de satisfagRo quanto aos itens abaixo, considerando:
Para as questões de 1 a 4:

Para as questões de 5 a 39

Para as questões de 40 a 42:

1 — Sem importância;
2 — Baixa importância;
3 — Indiferente;
4— Parcial importância;
5 — Total importância

1 — Totalmente insatisfeito;
2— Parcialmente insatisfeito;
3 — Indiferente;
4— Parcialmente satisfeito;
5 — Totalmente satisfeito.

I Nenhuma necessidade;
2— Pouca necessidade;

3 — Indiferente;
4 — Alta necessidade;
5 — Total necessidade.

No momento da aquisição do SAAF foi considerado de alta relevincia:

1•
1•

I - Elevando consumo de combustível

2- Necessidade de maior segurança nos abastecimentos
3- Informatização e otimização do processo de abastecimento
4- Relatiriopara tomada de decisões mais ágeis

I0

20
20
2
2

31

3•

30
30

4
4
4
4U

5•
5
5

Escopo do Projeto

5- Autorização formal para inicio do projeto por parte do responsive l na empresa - engajamento dos "patrocinadores" do
projeto
6- Definição da solução a ser adquirida - principais funcionalidades
7- Delimitação do escopo do projeto - detalharnento das atividades, produtos c serviços.
8- Veri ficação de escopo - aceitação formal do escopo por parte dos "pa trocinadores"
9- Controle de alterações - administração das mudanças do escopo

0

20

30

40

50

10
10
I

2
2
2
2

3
38
3 IUI
30

4E

51
5•

48

5 011
50

1•
1•
0

2•
2•
21

4
4
4

1•

20
20

3
3
3
30

5
5
5
5

I

H

Cronograma do Projeto

10- Definição das atividades - identificação e documentação das atividades a serem realizadas
l I Sequenciamento das atividades - relações lógicas entre atividades
12- Estimativa de duração de atividades - durações padrões
13- Elaboração de cronograma - estabelecer datas de inicio e fim de atividades
14- Controle de cronograma - acompanhamento e administração das mudanças do cronograma
-

1

3•

40

•

Custos do projeto

15- Planejamento dos recursos - identificação dos recursos fisicos necessários e quantidades necessárias para o projeto
16- Estimative de custos - cálculo de valor aproximado dos recursos fisicos a serem empregados
17- Orçamentas detalhado - distribuição dos recursos fisicos profgamados entre as fases do projeto
18- Controle de custos - administração das mudanças dos custos orçados

I0
1 El
I0

2• 3•
2H
2

30

1•

2•

31

I 0
I •

20

I

•

2•

1•

2
2H

1•

21

30

41

I8
1

28
2

3.

3•

40
40

51
5•
5

i0

20

30

40

50

10

2•

30

41

50

3•

40
4p0
40
41

50
51011
50

40

50
5

5•

Qualidade do projeto

19- Identificação de padrões de qualidade relevantes para o projeto no que tange a produtos
20- Identificação de padrões de qualidade relevantes para o projeta no que tange a serviços
21- Controle da qualidade - monitoração de resultados específicos em produtos
22- Controle da qualidade - monitoragio de resultados especificos em serviços

30
3
3
3

4•
4
4B

Recursos Humanos envolvidos no projeto

23- Planejamento organizacional - identificação, documentação e distribuição de funções de cada elemento componente do
projeto
24- Formação de equipe - rh necessário para o cumprimento das tarefas do projeto
25- Desenvolvimento de equipe - desenvolvimento habilidades necessárias para o cumprimento das tarefas do projeto
Comunicação do projeto

26- Planejamento das comunicações - identificação das informações que os interessados necessitam pans acompanhamento
do projeto
27- Distribuição das informações - disponibilização das informações aos interessados
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I

28- Relatório de desempenho - coleta e divulgação do desempenho do projeto
29- Encerramento administrativo - comunicação formal aos interessados após atingimento dos objetivos do projeto

Riscos do projeto
30- Identificação dos riscos - quais riscos poderiam afetar o projeto
31- Analise qualitativa - avaliação dos impactos dos riscos
32- Analise quantitative - probabilidade de ocorrência dos riscos
33- Monitoração e controle dos riscos - acompanhamento dos riscos identificados

I

:H I3381
1 4 8 I 558
• 29 3 •
1• 2 3•
I • 2• 312
1 • 2 • 30
I

Aquisição do projeto
34- Identificação das necessidades do projeto que poderiam ser melhor satisfeita por fora
35- Planejamento da solicitação - documentos necessários para solicitação com especificação de requisitos
36- Solicitação - pedido de fornecedores para satisfazer o projeto com opções no mercado
37- Seleção de fontes - recebimento de ofertas e propostas
38- Administração de contrato de implantação - desempenho de acordo com o contratado
39- Encerramento do contrato de implantação - semelhante ao encerramento administrativo

4
48

•

5
5
5•

40

50

•

1 • 2• 3• 4•
2
3 • il
1 • 2H 3• 4a
1 • 2 • 3 • 40

5
5

I El
1

5
5

I•

,

2,0
20

3

4H
4

50

Foi alta a necessidade de adequação de infra estrutura considerando os quesitos abaixo
-

10
1
10

40- Adequação de hardware
41- Adequação de sofhvare
42- Adequação de rede e telecomunicações

Observação adicional (comentirios relevantes sobre o projeto)

20 3g

40

20
2E1

4•

30
30

4•

5

5•
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ANEXO I - SAAF - SISTEMA AUTOMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE
FROTAS

SISTEMA AUTOMATIZADO DE
ABASTECIMENTO

DE

FROTA

CONFIGURAVEL
AO

MODELO

DE

SUA FROTA
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A Solução Frota SAAF objetiva registrar e
controlar automaticamente os abastecimentos de
combustíveis dos veículos e máquinas de uma ou
mais empresas, com segurança e confiabilidade, a
partir de postos de abastecimento fixos e móveis
(comboios), possibilitando maiores ganhos e um
importante complemento ao sistema de Gestão de
Frota em uso na empresa.

Identificação e Registro Automático do Abastecimento de um Veiculo

A identificação automática do veiculo é realizada através da leitura de um dispositivo
identificador afixado no tanque de combustível do mesmo.
No momento do abastecimento, com o bico da bomba já posicionado na boca do tanque, ocorre a
comunicação que identifica o veiculo e autoriza (ou não) o abastecimento.
Este processo inibe a possibilidade de fraude, pois no momento em que o bico da bomba é afastado
da boca do tanque, o abastecimento é interrompido.
0 registro da operação de abastecimento (código do veiculo, litragem abastecida, data e hora) é
realizado de forma automática, logo após a identificação do veiculo, não existindo, portanto, a
necessidade de inclusão de dados de forma manual.
Leitura Automática de Hodômetro

Opcionalmente, no momento do abastecimento pode-se obter a quilometragem do equipamento de modo
automático. Esta informação servirá como parâmetro para o controle constante do desempenho dos veículos da frota.
Na opção da não utilização do leitor automático de hodômetro, a leitura será feita pelo operador e digitada no
microterminal instalado junto a bomba de abastecimento.
Controle de Travamento/Liberação e Turno de Operação de Bombas

Como dispositivo de segurança, a Solução SAAF mantém as bombas de abastecimento normalmente travadas,
realizando a liberação apenas após a identificação e verificação do veiculo, leitura do hodômetro e aprovação da
operação de abastecimento. São pré-requisitos con fi guráveis de acordo com a necessidade do cliente.
Existe a possibilidade de criação de períodos específicos para funcionamento das bombas, facilitando a distribuição
e administração de turnos de trabalho.
Integração com Sistemas de Gestão de Frota

A solução SAAF possui integração com os melhores sistemas de gestão para frotas existentes no mercado, sendo
que o mesmo se faz através da exportação de dados. Esta integração evita a necessidade de redigitação de
informações fornecidas pelo SAAF, agilizando o processo, bem como fazendo com que a transferências dos dados
seja realizada de forma mais segura e precisa.
Informações Gerenciais

A Solução SAAF oferece ao gestor do negócio as informações necessárias ao gerenciamento dos abastecimentos
de sua frota de veículos:
• Relatório de entrada de produto no estoque, por período e local, por nota fiscal ou produto;
• Relatório do resultado de inventários de combustíveis e demais produtos, em andamento e concluidos, mostrando o
inventário de um determinado local, de forma sintética ou analítica;
• Relatório dos abastecimentos ocorridos por período e por local, agrupados por Combustive!, Bomba, Bombista,
Condutor ou Veiculo;
• Relatório dos produtos não-combustíveis e serviços executados utilizados na frota por período e por local;
• Relatório da média de consumo dos veículos por período e por local;
• Relatório de aferições por período e por local, mostrados por Bomba ou Operador;
• Relatório sobre operações de abertura e encerramento de turnos por bicos e das interrupções de operação
ocorridas num determinado período e local;
Base de Dados Completa

Na Solução SAAF, o usuário poderá cadastrar todos os produtos, combustíveis e itens que compõem sua base
de dados por local de abastecimento, de acordo com a realidade da operação. 0 sistema também permite a
criação livre de grupos e subgrupos para produtos e veículos. 0 cadastro de veículos é completo e oferece
recursos para o perfeito controle e rastreamento dos abastecimentos realizados em cada local.

Monitoramento de Abastecimentos em Locais Diferenciados
A Solução SAAF possui uma estrutura multi-organizacional, suportando o controle das operações de abastecimento
realizadas em múltiplos locais de forma integrada, permitindo ao gestor realizar a distribuição, integração e
consolidação dos dados em cada local, de acordo com as suas necessidades.
Para tanto:
• Opera com estrutura de comunicação dedicada ou remota (via internet);
• Possibilita a seleção das informações para integração em cada local de abastecimento;
• Realiza a consolidação das informações para análise gerencial;
• Possibilita acesso aos dados de abastecimento do veiculo em todos os locais de abastecimento;
• Permite a atualização cadastral central;
• Possibilita configurar limites de litros num período, por veiculo ou por grupos de veículos.
Padrão Tecnológico
Desenvolvida a partir dos mais modernos conceitos de tecnologia da informação, a Solução SAAF pos. sui interface
gráfica de fácil navegação, operando com banco de dados relacional e disponibilizando uma tecnologia de integração
própria para ambientes distribuídos. E um sistema aberto e com interfaces prontas para a exportação e importação de
dados com sistemas de retaguarda de gestão, como os sistemas de gerenciamento de frotas.
Solução Abrangente e Completa
A Solução SAAF é um produto completo e diferenciado porque atende plenamente as necessidades de automação
das bombas, bem como oferece recursos de software para o controle total das operações diárias de abastecimento
dos veículos da frota.
Baixo Investimento com Muitas Vantagens
• Retorno do investimento em curto prazo;
• Garantia de resposta rápida na distribuição, garantia e reposição de peças;
• Suporte telefônico e via representante em todo o Brasil.

C1211/113C110
.M.

o
0 SAAF possui um módulo especifico
de
Comboio SAAF
para automatização
abastecimentos realizados em campo,
através de caminhões comboio.
-

-

A automatização é realizada através de software e equipamentos microprocessados, obtendo as informações:
• Identificação automática de veículos e máquinas;
• Leitura automática do abastecimento através de um sensor eletrônico de vazão;
• Bomba normalmente travada, com liberação após a identificação do veiculo ou máquina,
através de válvula solenóide eletrônica;
• Leitura automática de quilometragem (hodõmetro), ou tempo (horimetro);
• Identificação via teclado da atividade, implemento, operador etc;
• Armazenamento das informações para posterior transmissão ao aplicativo SAAF;
No momento em que o comboio retorna à central de abastecimento, os dados das operações realizadas no campo
são exportadas para a base do sistema, através de memória removível, agregando estes abastecimentos Aqueles que
foram realizados localmente, permitindo um controle geral e total de toda a operação.

DaRID DE BORDO

Produto opcional, adequado para ser instalado nos veiculos ou
máquinas controlados por hora de trabalho, onde se quer medir a
produtividade real de forma automatizada.
Obtém a leitura do horimetro automaticamente e registra os
dados necessários a um efetivo e confiável controle das atividades do veiculo ou máquina, como identificação de
etapa, operação, lote de trabalho, implemento, hora inicial e final de turno, tempos de parada
improdutiva, quilometragem rodada, jornada de trabalho entre outros dados que forem
configurados pelo gestor.
A partir destas informações, o sistema fornece relatórios operacionais e gerenciais, que
também podem ser exportados a outros sistemas em uso pela empresa, eliminando a re -

NoWitM

digitação.
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ANEXO II- CASE DE SUCESSO USINA VERTENTE

siatf

O Cliente

Instalada na Fazenda Posses, no município de
Guaraci, estado di: São Paulo, a Usina Vertente
nasceu da associação da Usina Moema e da CLEEL
Empreendimentos (Empresa do Grupo Húmus
Agroterra);

Usina Vertente

A Usina Vertente oi concebida dentro das mais modernas técnicas, com máquinas e
equipamentos de primeira geração, sendo a primeira Usina a iniciar suas atividades com
difusor totalmente automatizada e com recorde histórico de moagem. Iniciou suas atividades
na safra 2004/2005 produzindo 65 mil toneladas de açúcar VHP e 45 milhões de litros de
álcool, entre Anidro e Hidratado.
O Desafio
Com um alto volume de combustível consumido por mês em frota própria de 55 veículos e
máquinas, 2 combo os e uma considerável frota terceirizada, surgiu a necessidade de:
•

Agilizar e automatizar o processo de inserção dos dados de abastecimento no
sistema de gestão de frota, o que ate então era feito manualmente;

•

Controlar rigorosamente as cotas de abastecimentos por veículos;

•

Ter total confiabilidade nos abastecimentos feitos 24 horas em campo, por
caminhões comboio;

•

Garantir a integridade dos dados no fornecimento de combustíveis a prestadores de
serviços, emitindo automaticamente um cupom de abastecimento, evitando erros de
cobrança;

•

Controlar a média de consumos dos veículos próprios de maneira automática, sem a
necessidath de transcrição manual do valor do hodômetro no momento dos
abastecimentos.
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A Solução
Nas bombas, foram instalados os conjuntos de mangueiras

e bicos especiais, para a

identificação automática dos veículos, e micro terminais para identificação dos condutores
dos veículos e frent stas, através de senhas ou cartões com código de barras.
A frota foi automatizada com dispositivos identificadores de veículos (DIVs) e leitores
automáticos de hcdôrnetro e horimetro. Com isso, a bomba de combustível libera o
abastecimento apenas quando o bico está dentro do tanque, garantindo o destino correto
para cada litro de combustível utilizado pelos veículos da Usina Vertente.
Com o Leitor auto -hate() de hodômetro e horimetro, no momento do abastecimento, as
informações são tiansmitidas via radio freqüência para

o SAAF, que automaticamente

calcula o rendimento de cada veiculo, fornecendo informações importantes para o gestor da
frota.
Os caminhões Corr bolo também foram automatizados, receberam conjuntos de mangueiras

e bicos especiais e um terminal para inserção de dados e liberação de abastecimentos.
É interessante ressaltar que os dados dos abastecimentos feitos pelos caminhões comboios
também são transrr itidos automaticamente, via radio, para o sistema SAAF, no momento em
que os Comboios se. aproximam da pista de abastecimento.
Com isso, toda a saída de combustive l é registrada pelo SAAF, o qual fornece informações
gerenciais precisas do consumo de combustível, através dos vários relatórios que o sistema
disponibiliza.
Dado o sucesso desse projeto, o uso da solução SAAF foi expandido para outras empresas
do grupo, tais como, Moema, ltapagipe

e

Agropecuária Guaraci,

aproximadamente 1100 veículos, 9 comboios e 22 bicos de combustível.

totalizando

