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RESUMO 

 

Diante das necessidades de adequação pelas Corporações às inovações tecnológicas, o 

mercado financeiro tem se mostrado como um dos segmentos mais dependentes da tecnologia 

da informação, desde a necessidade de agilização, organização, acompanhamento de mercado, 

imagem corporativa, criação de produtos e serviços diferenciados, regras a serem atendidas 

por órgãos reguladores e grande concorrência. Neste contexto, enquadra-se a importância do 

Gerenciamento de Projetos também nas Instituições financeiras. 

Realizamos um estudo de caso, utilizando o método de pesquisa descritiva, qualitativa, 

aplicando técnicas como entrevistas e análise documental. A instituição estudada está 

identificada como Banco A, pela necessidade de confidencialidade. Trata-se de uma 

sociedade de economia mista, sendo o Governo do Estado seu acionista majoritário.  

Ciente da necessidade da otimização de processos, de implantação e manutenção  de sistemas 

e de recursos, o Banco A, optou desde 2008 por iniciar sua atuação no gerenciamento de 

projetos. Acompanhamos essa evolução desde sua implantação, os primeiros passos até o 

momento, junho/2014. 

A implantação do Gerenciamento de Projetos na Instituição, iniciou seus passos de forma 

gradual, em 2008, inicialmente com a alocação de 9 (nove) profissionais, sendo destes 

4(quatro) atuando como Gerentes de Projetos na  área denominada  Assessoria de Gestão 

Estratégica, subordinada à época a Diretoria de Tecnologia. Em 2011 ocorreu um 

reposicionamento e o Banco A  criou a Coordenadoria de Projetos, subordinada a Gerência de 

Planejamento,  vinculada a Presidência do banco. Em 2013 essa coordenadoria elevou-se ao 

status de Gerência de Projetos e atualmente está vinculada a Diretoria Administrativa.  

Este trabalho foi estruturado para avaliar como o modelo de Gestão de Projetos da Instituição 

Financeira Banco A foi iniciado, as necessidades de adequações ocorridas na busca de 

maturidade, até o estágio atual. O formato customizado para a realidade da instituição, os 

resultados práticos obtidos até o momento e os desafios futuros são neste estudo de caso 

avaliados.  

Acompanhamos a evolução histórica, as melhorias implementadas, a maturidade alcançada e 

conhecemos a visão de parte dos colaboradores quanto ao modelo atualmente implementado. 

Analisamos pontos fracos e fortes, bem como tivemos a oportunidade de acompanhar o atual 

estágio de melhorias que tem sido continuada e a dedicação quanto a superação dos desafios. 

Verificamos que a instituição tem se esforçado na constante melhoria dos processos e que 

parte das práticas aplicadas tem sido com base no PMBOK. Há necessidades de maturação em 



 

 

algumas fases, processos, procedimentos, para que se efetive as implementações. Este 

trabalho também perpassa pela força da cultura organizacional no que se refere a aceitações 

quanto mudanças e sua maturidade para absorvê-las. Este trabalho aponta a natural e 

necessária busca de evolução na maturidade desde administrativa, cultural e de seus processos 

para que se possibilitem mudanças futuras, processo natural e contínuo. Como resultado final, 

a melhoria na qualidade dos seus produtos, serviços e atendimento a serem entregues aos 

clientes internos e externos, do Banco A, em sintonia com as estratégias, missão, visão e 

valores institucionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

Given the need for appropriateness by Corporations to technological innovations, the financial 

market has proven to be one of the most dependent segments of information technology, from 

the need for streamlining, organizing, monitoring of market corporate image, creating 

differentiated products and services, rules to be met by regulators and big competition. In this 

context, it fits the importance of Project Management in Financial Institutions also.  

We conducted a case study using the method of descriptive, qualitative research, applying 

techniques such as interviews and documentary analysis. The institution studied is identified 

as Bank A, the need for confidentiality. This is a mixed capital company, with the state 

government its majority shareholder.  

Aware of the need for process optimization, deployment and maintenance of systems and 

resources, Bank A, opted since 2008 to start its operation in project management. We follow 

this evolution since its implementation, the first steps yet, junho/2014.  

The implementation of Project Management at the institution, began his footsteps gradually in 

2008, initially with the allocation of nine (9) professionals, these four (4) acting as Project 

Managers in the area called Strategic Management Advisory Board, subject at the time the 

Board of Technology. In 2011 there was a repositioning and The Bank created the 

Coordination Project, subject to Planning Management, linked to the Presidency of the bank. 

In 2013 this coordinating body rose to the status of Project Management and is currently 

linked to the Administrative Board.  

This work was structured to assess how the model Project Management for Financial 

Institutions The Bank has started, needs adjustments occurring in the pursuit of maturity, until 

the current stage. The custom format for the reality of the institution, the practical results 

obtained so far and future challenges are assessed in this case study.  

We follow the historical development, the improvements implemented, the maturity achieved 

and know the vision of the employees regarding the currently implemented model. Analyze 

strengths and weaknesses, as well as had the opportunity to follow the current stage of 

improvements that has been continued and dedication as overcoming the challenges. We 

found that the institution has been striving constantly improving processes and that part of the 

practice has been applied based on the PMBOK. There needs maturation in some phases, 

processes, procedures, to become effective implementations. This work also permeates the 

strength of organizational culture in relation to acceptances as changes and maturity to absorb 

them. This study highlights the natural and necessary evolution in search of maturity from 



 

 

administrative, and cultural processes that allows for future changes, natural and ongoing 

process. As a final result, the improvement in the quality of their products, services and care 

to be delivered to internal and external customers, the Bank A, in line with the strategies, 

vision, mission and institutional values. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O setor financeiro tem investido muito em produtos e serviços apoiado 

fundamentalmente pela Tecnologia da Informação (TI), visando aumentar a competitividade. 

Assim, a gestão de projetos tornou-se fundamental diante do mercado competitivo ascendente, 

impondo às Organizações mais agilidade, efetividade e eficácia no necessário processo de 

implementação de mudanças.  

A partir da década de 50, junto a evolução das principais teorias de administração 

que foram surgindo, as estruturas nas empresas necessitavam dar respostas rápidas ao 

mercado, um mercado instável e mutante. A maioria organizadas por função,  nas quais cada 

profissional possui uma tarefa especifica, quando mudanças se tornam mais difíceis de 

implementação. Necessitando adequar-se mais agilmente a mudanças, inclusive pelas 

instabilidades de mercado e seu necessário acompanhamento, algumas Organizações então 

passam  a serem organizadas por Projeto.  

O Gerenciamento de projetos pode se aplicar em qualquer área, especialmente na 

área de Tecnologia da Informação. Instituições atuantes na área financeira, um mercado 

dependente de sistemas de informação, não sobrevivem hoje sem grandes investimentos para 

que estejam atualizadas constantemente em relação a novas tecnologias. Quanto ao Banco A, 

desta forma aqui identificado para manter a confidencialidade, nosso estudo de caso, trata-se 

de uma sociedade de economia mista, um banco regional, cujo Governo do estado detém 

majoritariamente suas ações. O tema gerenciamento de projetos nesta instituição é 

relativamente “novo”, cujo inicio de implantação efetivou-se em 2008.  

Em 2008, o gerenciamento de Projetos no Banco A foi alocado  na Assessoria de 

Gestão Estratégica da TI, diante da necessidade da otimização de recursos e melhor 

planejamento quanto aos processos de implantação e manutenção de sistemas de informação. 

Esta estrutura estava inserida dentro da Diretoria de Tecnologia e contava com 9 (nove) 

profissionais, sendo que 4(quatro) destes, analistas em TI, atuavam com Gerentes de Projetos.   

Em 2011 essa estrutura foi modificada quando evolui para uma atuação mais focada 

enquanto  “escritório de projetos”,  a Coordenadoria de gerenciamento de projetos,  

subordinada na estrutura organizacional a Gerencia de Planejamento – vinculada ao Diretor 

Presidente. Nessa etapa foi definido o mapa de alinhamento das ações do “escritório de 

projetos” em sintonia com as definições estratégicas da instituição. 

A partir dessa etapa, seguiu-se uma busca constante das melhores práticas para 

definição de uma metodologia de trabalho, ferramentas de suporte, técnicas e documentos 
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para padronizar a forma de trabalho com projetos. Efetivou-se inclusive normatização interna, 

sendo o processo detalhado por meio de uma resolução interna. 

Em  2013, essa estrutura foi novamente alterada e a coordenadoria ganhou o status de 

Gerencia de Projetos, subordinada a Diretoria Administrativa e conta atualmente com uma 

equipe de 5 (cinco) profissionais. 

O processo de atuação interna foi revisto, aprovado e votado pelo Colegiado de 

Diretoria que definiu um elenco de projetos corporativos classificados como prioritários. 

Outro elenco de projetos trata do tema compliance, mas que aqui não será foco de estudo, 

visto que segue outro tratamento e fluxo de atendimento, por se tratar de demandas legais e 

porque envolve outras áreas do banco, como Processos, Compliance e Riscos. 

Seguiu-se uma busca constante das melhores praticas para manutenção e melhorias 

quanto a usabilidade de metodologia de trabalho, necessárias customizações para atendimento 

a realidade institucional, ferramentas de suporte, técnicas e documentos para padronizar a 

forma de trabalhar com projetos.  

 

Assim estruturamos este Estudo de Caso: 

 

Capitulo 1 – Introdução, formulação do problema, objetivos geral/específico e justificativa 

Capitulo 2 – Referencial Teórico: Gestão de Projetos,  Gerenciamento de Projetos, Definição 

de Projeto e de Escritório de Projetos, Modelos e Guias – PMI e PMBOK, Práticas e 

Processos ( Tipos de Estruturas Administrativas e Por projetos – Funcional, Matricial e 

Projetizada ).  

Capitulo 3 – Metodologias 

Capitulo 4 – Descrição da Instituição analisada – Caracterização , breve histórico até a criação 

da  Gerência de Projetos 

Capitulo 5 _  Resultados e Discussão ( Pesquisa Documental e Pesquisa Aplicada) 

Capitulo 6 –  Conclusões  

 

1.1 Formulação do problema 

 

Dada a complexidade da implementação de um modelo de gestão focado no 

Gerenciamento de projetos, numa instituição como o Banco A onde a estrutura é funcional, 

que utiliza a função como maneira de dividir áreas de responsabilidade e autoridade e 

considerando o “estoque” de demandas a ser gerenciado num novo conceito - Gestão por 
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Projetos, esse trabalho pesquisa as práticas que influenciaram para que o atual formato de 

Gestão por Projetos fosse implementado.   

Diante dos dados, o modelo atual de estruturação foi classificado como Matricial. 

Avaliamos os pontos fortes e fracos. Acompanhamos a forma como vem sendo implantado, 

como ocorreram às customizações nos processos para a adequação à realidade institucional e 

levantamos os desafios futuros. Portanto, este estudo de caso tem foco no “modelo de gestão 

de projetos no Banco A”. 

Essa pesquisa pretende responder aos seguintes questionamentos:  

Em que estágio de implantação se encontra a Gestão de Projetos no Banco A, com as 

customizações realizadas para adequação a realidade e necessidades da empresa; 

Quais os desafios futuros; 

Proposições de alguns dos profissionais da instituição, envolvidos direta e 

indiretamente nos projetos (Líderes de projetos, GP’s, analistas TI, coordenadores e gerentes 

de equipes funcionais), por meio das respostas obtidas nas entrevistas realizadas. 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

Identificar as práticas e adequações implementadas pela Gerência de Projetos, no 

Banco A, para a adoção do gerenciamento dos projetos corporativos. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

Identificar as influências quanto à implantação do modelo atual de gestão dos projetos 

no Banco À (PMBOK). 

Avaliar como as customizações e implantadas para atendimento às necessidades 

institucionais foram encaminhadas e seus estágios (evolução / maturidade). 

Avaliar os resultados principais após as novas implementações na gestão dos projetos. 

Levantar os desafios futuros. 

 

1.4 Justificativa 

 

Diante da crescente necessidade de adequação às inovações tecnológicas de modo 

ágil e organizado, o mercado financeiro apresenta-se como um dos segmentos mais 

dependentes da tecnologia da informação. Assim, o Banco A convicto da necessidade de 
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otimização de recursos e processos, do necessário acompanhamento de mercado e de modelos 

de gestão, adotou o gerenciamento de projetos.  

O modelo de gestão por projetos é um excelente meio de implantar planos 

estratégicos de uma empresa. 

Pessoas envolvidas em projetos devem ter visão ampliada e sistêmica. Devem 

desenvolver habilidades para estarem aptas a planejar, analisar, construir, testar, negociar, 

comunicar. Um gerente de projetos necessita de suporte e deve basear-se em uma 

metodologia de gerenciamento de projetos. Esses modelos servem de guia enquanto melhores 

práticas, tendo a Organização o compromisso e tarefa de adequação às suas realidades e 

necessidades institucionais. 

Dada à importância do tema, a Gerência de Projetos do Banco A buscou as melhores 

práticas de mercado na busca de padronização e otimização, adequando à realidade 

institucional, na busca de melhores resultados. Um processo que se encontra em construção. 

Além da relevância do assunto, a justificativa na escolha do tema, enquanto estudo 

de caso também se embasa na pertinência quanto ao momento em que diversas Organizações 

Públicas se aprofundam neste formato de gestão e pela afinidade por estar indiretamente 

envolvida no gerenciamento de projetos institucionais. 

Pertinência por se enquadrar em matérias estudadas durante o curso de Gestão de 

Políticas Públicas como Organização, Estruturas, Sistemas e Métodos, Processos Decisórios, 

Comunicação, Imagem, necessidade de Qualificação de gestores públicos e suas equipes, 

Planejamento e Gestão de Projetos que no âmbito das políticas públicas, tanto temos anseio 

por inovações e melhorias na qualidade e extensão do atendimento as necessidades do povo.  

Afinidade, por tratar de instituição financeira onde a pesquisadora trabalha e por isso 

também se sente parte integrante e diretamente envolvida por coordenar equipe da área de TI, 

que está sempre envolvida em vários projetos. Além de possibilitar que a pesquisa realizada 

contribua enquanto registro histórico da evolução contínua na gestão por projetos em curso no 

Banco A e para que também contribua diante dos dados coletados por meio das entrevistas, 

que inclusive apontam sugestões de melhorias, diante dos desafios futuros. Com equipes 

capacitadas há que se vislumbrar a possibilidade de inovação e desenvolvimento de produtos 

e serviços associados a Políticas Públicas focais, em atendimento aos anseios da população 

capixaba. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Neste capítulo será abordado o embasamento teórico do trabalho: Gestão de Projetos, 

Padrões e Modelos de Gestão. 

Em uma época como a atual, em que novidades se tornam rapidamente obsoletas, as 

Organizações são forçadas a terem excelência nos seus processos de criação de produtos / 

serviços, atendimento, campanhas de marketing e vendas, pesquisas de mercado e tudo mais 

para manutenção de sua sobrevivência e prosseguir sua evolução. O filósofo Heráclito disse 

que “nada é permanente, exceto as mudanças”. 

 

2.1 Gestão de Projetos 

Também conhecido por gerência de projetos, gerenciamento de projetos ou 

administração de projetos é a área da  administração aplicada e conhecimentos,  habilidades e 

técnicas na elaboração de atividades relacionadas para atingir um conjunto de objetivos pré-

definidos, num certo prazo, com um certo custo e qualidade, mobilizando recursos técnicos e 

humanos. Trata-se de um modelo de gestão que foi criado para trabalhar com prazos e lidar 

com mudanças e se encaixa perfeitamente com áreas que mais tem criado inovações, como as 

instituições financeiras. Conforme Dinsmore (2007, p.01), “os projetos de tecnologia foram 

particularmente impactados pela evolução nos últimos anos em função da sua complexidade e 

exigência em termos de cronograma”.··. 

Trata-se de um conjunto de atividades temporárias, realizadas por uma determinada 

equipe, destina a produzir um produto, serviço ou resultado. 

 

2.1.1 Gerenciamento de Projetos 

 

Trata-se da aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas para a execução de 

projetos de forma efetiva e eficaz. Trata-se de uma competência estratégica para 

organizações, permitindo com que elas unam os resultados dos projetos com os objetivos do 

negócio. Assim, para melhor competirem em seus mercados, conforme definição do PMI, 

instituto de Gerenciamento de Projetos (Project Management Institute PMI), uma das maiores 

associações para profissionais de gerenciamento de projetos.  

Projetos foram ao longo do tempo praticados, existem há milênios (pirâmides 

egípcias, esculturas gregas, entre tantos...), mas começou a emergir como uma profissão 
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distinta nos meados do século XX. A equipe do projeto executa os trabalhos e o GP planeja, 

monitora e controla as diversas tarefas do projeto. 

Trata-se de uma competência estratégica para Organizações, permitindo que elas 

unam os resultados dos projetos com os objetivos do negócio – e, assim, melhor competir e 

atender seus mercados. 

 

2.1.2 O que é Projeto? 

 

Um projeto pode ser um plano geral de uma determinada “obra” (elaboração de 

produtos / serviços entregáveis), sendo constituído por um conjunto de documentos que 

contem seu detalhamento, instruções para sua construção e funcionamento. Não se trata de 

atividades de rotinas, conta com um escopo e com recursos definidos e tem como 

características principais (DINSMORE, 2003): 

Serem únicos, ou seja, envolverem algo que não foi feito antes da mesma maneira.  

Temporários - tem prazos definidos para início e fim; 

Progressivos - com o passar do tempo o detalhamento aumenta. 

Por essas e outras características e seus resultados, são entendidos como importantes 

ferramentas de mudança. 

 

2.1.3 Escritório de Projetos 

 

O Escritório de Projetos é a Unidade organizacional que centraliza e coordena o 

gerenciamento de projetos sob o seu domínio. Os escritórios de projetos variam conforme a 

necessidade de cada empresa. Existem escritórios que apenas prestam serviços aos projetos, 

mas há também os que possuem autoridade gerencial sobre estes e sobre os recursos da 

organização. É inerente, entretanto, que o Escritório de Projetos seja o guardião da 

metodologia de projetos que deve ser seguida pela Organização. E, no caso do Banco A, a 

área é identificada como Gerência de Projetos. 

O escritório também pode acompanhar os projetos, manter um plano de comunicação 

com os interessados, ser o centro de referência em gerenciamento de projetos, prestar 

consultoria e treinamento aos envolvidos nos projetos. Possibilita o incremento na 

produtividade e promove mais racionalidade na distribuição de recursos. 
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2.1.4 Padrões, Modelos e Guias 

 

Existem várias metodologias conhecidas que visam padronizar o gerenciamento de 

projetos e algumas já consolidadas no mercado. Conforme a Gerencia de Projetos, o Banco A 

se baseia na metodologia orientada pelo PMI , o PMBOK, motivo que abaixo o destaco 

 

2.1.4.1 PMI – PMBOK 

 

O PMI – Project Management Institute, ou Instituto de Gerenciamento de Projetos, 

foi criado em 1969 nos EUA. Esse instituto tem como objetivo difundir a gestão de projetos 

mundialmente. Para tanto, o PMI publica o PMBOK – Guidetothe Project Management 

BodyofKnowledge, que associa um conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos 

reconhecido como boas práticas. 

O PMBOK traz sugestões quanto estruturas institucionais (neste trabalho 

detalharemos a funcional, por projeto e matricial), as normas (iniciação, planejamento, 

execução, monitoramento/controle e encerramento) e as áreas de conhecimento em 

gerenciamento de projetos (integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, 

comunicações, riscos e aquisições). 

 

2.2  Práticas e Processos (Estruturas Administrativas) 

2.2.1  Estrutura Funcional x Estrutura Projetizada 

 

Na Organização Funcional as equipes são divididas por funções dentro de sua 

Estrutura. Exemplo: Departamento de Vendas, Departamento de Compras e Departamento 

financeiro. Já a organização com estrutura dirigida para Projetos (ou estrutura Projetizada) faz 

a separação de suas atividades baseada nos resultados esperados de seus projetos. 

Cada tipo de estrutura organizacional tem suas vantagens e desvantagens. Uma 

estrutura Funcional é mais indicada em circunstâncias estáveis, onde poucas mudanças 

ocorrem, e quando há um alto grau de especialização de tarefas. Por outro lado, não estimula a 

cooperação interdepartamental e reage de forma lenta a mudanças externas. 

Uma Organização Funcional Clássica é hierárquica, cada empregado possui um 

superior bem definido e são agrupados por especialidade, podendo esta ser subdividida. As 

especializações podem ser, por exemplo, produção, marketing, contabilidade, engenharia e 

demais especialidades. Já a engenharia pode ser subdividida em mecânica e elétrica, por 
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exemplo. Esses tipos de organizações possuem projetos, onde o escopo é restrito ao limite de 

suas funções e cada departamento faz seu trabalho de projeto de forma independente dos 

demais departamentos que lhe pertencem. 

Organização por Projeto (Projetizada): encontrada na extremidade oposta do 

espectro, onde os membros da equipe são colocados juntos. A maior parte dos recursos da 

organização está envolvida no trabalho do projeto e os gerentes de projetos possuem grande 

independência e autoridade. Possuem unidades organizacionais denominadas departamentos, 

mas se reportam diretamente ao gerente de projeto ou oferecem serviços de suporte para os 

diversos projetos.  

Em relação à estrutura por Projeto, suas vantagens residem em um resultado mais 

ágil em relação ao ambiente externo, às mudanças . Possui prazos definidos das atividades. 

Um grande desafio é o gerenciamento de recursos humanos dada à sua característica em 

relação a prazos e objetivos. Quando uma equipe chega ao final de um projeto, pode ficar 

ociosa e dispersa por não haver outro projeto em vista.  

 

2.2..2 Estrutura Matricial  

 

As empresas de médio/grande portes, tem a vantagem ao instituir mais de uma 

estrutura de forma a obter melhores resultados desses modelos administrativos. A mistura dos 

dois tipos de estrutura se chama Estrutura Matricial, que pode se dividir em três: fraca, 

balanceada e forte. 

 

2.2.2.1 Estrutura matricial fraca (ou matrizes fracas) – possui características mais 

próximas da estrutura funcional. A função do líder do projeto é mais parecida com a de um 

coordenador ou facilitador do que com a de um gerente de projetos. Neste tipo de estrutura 

não são alocados recursos de forma exclusiva, pois os recursos que fazem parte da equipe 

funcional ao mesmo tempo fazem parte da equipe do projeto (acumulativa). Cada membro da 

equipe responde ao seu gestor funcional. 

Esta é a estrutura que identificamos por meio do estudo, ser a que mais se assemelha 

ao Banco A e conforme verificamos por meio dos relatos nas pesquisas. Identificamos um 

momento em que a transição para matricial balanceada já parece se aproximar da realidade, 

mais pela organização da documentação, sua evolução quanto à maturidade no processo, do 

que pela cultura organizacional em si, considerações que detalharei no capítulo conclusão. 
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2.2.2.2 Estrutura matricial balanceada – um meio termo entre a funcional e a 

projetizada. Ocorre à efetivação de um gerente de projeto que não é o gerente funcional, é um 

membro da equipe. O GP passa a trabalhar exclusivamente para o projeto, porém a equipe do 

projeto continua na estrutura vinculada aos gerentes funcionais, trabalhando parcialmente no 

projeto.  Nesta estrutura mais claramente o conflito da dupla cadeia de comando acontece de 

forma evidente. A equipe acaba tendo duas “chefias”, o gerente de projeto e o gerente 

funcional. E, neste contexto, dependendo da importância do projeto, da chefia funcional, das 

regras da empresa/hierarquização e sua cultura organizacional no que confere as relações de 

trabalho, os membros acabam privilegiando uma “chefia” em detrimento de outra. 

 

2.2.2.3 Estrutura matricial forte (ou matrizes fortes) – aproxima-se da Projetizada. Os 

gerentes de projetos são exclusivamente GP’s e não mais um membro de equipe na área 

funcional que interpreta este papel por um tempo. Normalmente ocorre a institucionalização 

de uma área onde estão os gerentes de projetos. A empresa passa a entender que os recursos 

devem ser alocados mais nos projetos do que nas atividades funcionais, de rotina. Isto 

significa que o projeto possui mais “poder”. O GP desempenha seu papel em tempo integral 

com autoridade considerável e com pessoal alocado. 
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3. METODOLOGIAS  

 

Esse trabalho foi desenvolvido como um Estudo de Caso, estratégia escolhida diante 

de algumas justificativas:  

- por se tratar de um assunto contemporâneo sobre o qual a pesquisadora não tem 

total controle. Diante da possibilidade de acesso a dados públicos, documentais ou por meio 

das entrevistas, de forma ética, oficial, construtiva e colaborativa o enriquecimento deste 

trabalho foi possível; 

- pelo fato de ser a pesquisadora empregada da instituição e desde 2006 estar 

indiretamente envolvida em gerenciamento de projetos. E, na condição de gestora funcional, 

desde 2008; 

- para que este relato possa compor o histórico quanto à evolução do Gerenciamento 

de Projetos no Banco A, sendo os resultados por este estudo apurados, elementos 

colaborativos no processo de melhorias contínuas junto à área de Gerenciamento e projetos.  

E, que se de posse dos dados a instituição possa refletir diante sobre melhorias propostas; 

 - tratar-se de tema relativamente novo enquanto implantação nas administrações 

públicas, portanto inerente ao curso de Especialização em Gestão e Políticas Públicas. Com 

equipes capacitadas há que se vislumbrar a possibilidade de inovação e desenvolvimento de 

produtos, serviços e atendimento associados a Políticas Públicas, em atendimento ao perfil 

dos seus clientes da Instituição, por ser o Governo Estadual seu acionista majoritário e em 

atendimento aos anseios da população capixaba (clientes internos e externos). 

A metodologia escolhida utilizou duas fontes de evidências: documentos e 

entrevistas.  

Com base nas informações levantadas, o trabalho foi desenvolvido visando responder 

ao problema da pesquisa. Utilizou-se de conceitos teóricos ministrados no curso de 

Especialização em Gestão e Políticas Públicas (parceria FPA / FESPSP), outros obtidos no 

curso de Administração em andamento pela pesquisadora na Instituição Estácio de Sá e no 

Curso de Gerenciamento de Projetos realizado pela ESESP – Escola de Serviço Público do 

Espírito Santo, além de consultas, levantamento de informações e coleta de dados em livros, 

internet, artigos científicos e guia de referência, a citar os disponibilizados pelo PMI 

Brasil/PMBOK na internet. 
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3.1 Análise Documental 

 

Foi feita uma análise documental sobre a instituição e as documentações obtidas 

junto a Gerencia de Projetos do Banco A, com o intuito de agregar conhecimentos, 

instrumentalizar esse estudo de caso, por meio de evidências, bem como avaliar 

comparativamente com as boas práticas de mercado. 

Selecionamos documentos, dos quais destacamos os acessos obtidos no site institucional do 

Banco A, na intranet institucional (somente consulta) e outros públicos junto à equipe de 

Gestão de Projetos, conforme reunião realizada na Gerencia de Projetos.  

   Destacamos: 

- Acesso ao site institucional para verificação da adequação da atuação Gerência de 

Projetos com a Missão, Visão e Valores da instituição, bem como as estratégias pautadas pela 

Gestão de Projetos em atendimento as demandas institucionais 

- Acesso ao Mapa Estratégico, amplamente divulgado e afixado nos corredores 

externos da instituição e no jornal institucional;  

- Leitura da Resolução interna do Banco A que trata da Política de Gestão de 

Demandas Corporativas 

- Acesso a Metodologias/Ferramentas de Gestão de Demandas aplicadas no Banco A 

- Conhecimento do fluxo, forma de atuação pela Gerencia de Projetos e descrição 

detalhada quanto à construção, controle e monitoramento da Gestão da Carteira de Demandas 

do Banco A - Planilha de Análise de Concorrência, bem como ao Mapa de Pactuação de 

Demandas junto aos Gestores e Diretoria. 

- Acesso ao Mapa de Situação de Demandas Prioritárias e Não Prioritárias (consulta 

intranet) para conhecimento da amplitude / volume da carteira de projetos. 

Excetuando-se a documentação pública (internet), as documentações que puderam 

ser analisadas para compor as pesquisas para elaboração deste Estudo de Caso, foram 

licitamente cedidas pelo Banco A. 

 

3.2 Entrevistas 

 

Foi utilizado como ferramenta, um roteiro escrito de entrevista que foi aplicado de 

forma escrita, sendo sua maioria, profissionais da Diretoria de Tecnologia do Banco A, 

envolvidos direta ou indiretamente na Gestão de Projetos, seja na condição de GPs, líderes de 

projetos e/ou de requisições e gestores funcionais. 
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Quanto ao meio para a investigação utilizamos a Pesquisa de Campo como 

alternativa, visto ser a forma de pesquisa indica quando realizada no local onde ocorreu o 

fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de 

questionários, testes, observação.  

Quanto aos fins, classificamo-la como Descritiva. Neste caso o pesquisador tende a 

analisar os dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais da 

abordagem. Expõe características de determinado fenômeno, dentro do ambiente estudado. 

Pode estabelecer correlações entre variáveis e definir natureza. Não tem compromisso em 

explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação. Pesquisas de 

opinião se inserem também nesta classificação. 

No que se refere ao método, o escolhido foi o Qualitativo, considerando o intuito de 

“conhecer a realidade segundo a perspectiva dos participantes e colaboradores, bem como do 

resultado das entrevistas”. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 

básicas no processo. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é 

a fonte direta para a coleta de dados e o pesquisador é o instrumento chave, como assim 

ocorreu. 

 

3.2.1. Perfis / Cargos, Funções dos entrevistados e Área de atuação: 

 

Para atendimento a diversidade na atuação em gerenciamento de projetos no Banco A, 

os diversos atores envolvidos foram contemplados na pesquisa, bem como áreas distintas, 

inclusive para captarmos possíveis diferentes visões, totalizando em 11(onze) profissionais 

entrevistados, nos mais diversos cargos e funções: Analistas TI, Gerentes Gerais e 

Coordenadores (ambos funcionais). Não há cargo de Gerente de Projeto no Banco A e sim 

designação para atuação.  O quadro detalhado consta como Tabela 1, no Capítulo 5. 

 

3.2.2 Estrutura do Roteiro da Entrevista: 

 

O Roteiro de entrevistas foi separado por módulos, conforme seus objetivos: 

 

3.2.2.1 Dados e Informações Profissionais / Funcionais 

 

Buscou-se conhecer algumas atividades profissionais existentes no Banco de forma 

ampla, a experiência e tempo de atuação na área correlacionada à área de Gestão de Projetos. 
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3.2.2.2 Modelos 

 

(Exemplificado aos entrevistados etapas e documentação exigidas para a 

implementação de um Projeto – Conceito PMBOK) 

Neste item questionamos o formato do Gerenciamento das Demandas onde se busca 

retratar o conhecimento ou desconhecimento dos entrevistados sobre o processo anterior e o 

atual. Essa fase da entrevista correlaciona os modelos de atuação existentes no Gerenciamento 

de Projetos (modelos, guias e documentações) e sua correlação prática no Banco A. E, suas 

opiniões quanto às proposições de melhorias. 

 

3.2.2.3 Práticas de Mercado 

 

Diante das boas práticas de mercado existentes, buscou-se comparar as ações 

realizadas pelo Banco A, citando-se o item investimento em conhecimento                                        

(treinamentos/outros), buscando-se conhecer a prática institucional em relação ao mercado. E, 

opiniões quanto às proposições de melhorias. 

 

3.2.2.4 Estrutura  

 

Explicamos ao entrevistado sobre três Tipos de Estruturas: funcional, matricial e a 

projetizada para seu entendimento e que pudesse desenvolver sua linha de raciocínio e 

conclusões. 

Diante das Estruturas Administrativas existentes, tratamos o formato priorizado no 

Banco A, conforme percepção dos entrevistados e buscamos entender as suas opiniões quanto 

ao correlação entre as estruturas existentes no mercado e a ideal para o Banco A. E, opiniões 

quanto às proposições de melhorias. 

 

3.2.2.5 Índices 

 

O último bloco que compõe o roteiro da entrevista trata de alguns índices medidos 

pelo mercado em projetos, a citar: desempenhos de custos (IDC), qualidade (IDQ) e 

desempenho de projetos/cronogramas (IDP). Questionamos aos entrevistados sobre a 

aplicabilidade na Gestão de Projetos pelo Banco A, se motivadores ou não. E procuramos 
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saber se conhecem sobre suas implementações ou não no Gerenciamento de Projetos no 

Banco A. 

 

3.2.3 Procedimentos e Coleta dos dados 

 

Foram entrevistados 11 (onze) profissionais do Banco A, selecionadas por atuarem 

na área de Gestão de Projetos ou estarem diretamente ou indiretamente envolvidos em 

projetos. O tempo de entrevista ocorreu entre 15 e 30 minutos, nos locais de trabalho. 

Procuramos abranger o ponto de vista de diversos “atores”, em diversos cargos e 

funções hierárquicas como: analistas de TI, coordenadores, gerentes gerais, Líderes e/ou 

Gerentes de Projetos, consolidando assim visões técnicas, táticas e estratégicas devido à 

abrangência considerada. Ainda, uma oportunidade com essa abrangência na tentativa de 

inferir a visão de cada um desses atores quanto à cultura organizacional.  

Após a realização das entrevistas, as digitamos e encaminhamos para a validação de 

cada entrevistado. 

Se considerarmos que atualmente o Banco A possui uma carteira com 59 (cinqüenta 

e nove) projetos priorizados, conseguimos atingir com a pesquisa e entrevistas, cerca de 18% 

(11 profissionais / áreas) direta ou indiretamente envolvidos em 7 (sete) desses projetos 

priorizados (12%). 

Após a construção do roteiro da entrevista, separação das respostas por assunto, 

validamos as respostas com os entrevistados e tabulamos esses resultados para que a análise 

fosse possível e destacamos os pontos mais relevantes. Todos autorizaram a publicação. 

O roteiro das entrevistas, bem como as entrevistas digitadas constam como Anexos.  

 

3.2.4 Demais participantes do estudo 

 

Para participar deste estudo, solicitamos entrevista de nivelamento com a 

coordenadoria que atuava como assessora na Gestão Estratégica de TI, área onde o Banco A 

iniciou os primeiros passos em busca do conceito de trabalho sob Gestão de Projetos no ano 

de 2008. Também nos reunimos com a Gerencia de Projetos para um nivelamento sobre este 

trabalho e para que a área pudesse colaborar no debate, troca de informações, repasse de 

conhecimentos e vivências acerca da implantação da Gerência de Projetos e dos passos dados 

até o momento. Na Gerência de Projetos há profissionais que também atuaram na 

Coordenadoria de Projetos, anterior coordenadoria que fazia a gestão das demandas 
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corporativas, antes da elevação de status para Gerência. Com essas duas reuniões nos 

situarmos historicamente quanto à evolução do Gerenciamento de Projetos no Banco A, pois 

esses profissionais estão diretamente envolvidas e atuam com os processos, projetos e 

acompanhamento dessas mudanças, evoluções e reconhecem a elevação quanto à na 

maturidade alcançadas até o momento. 

Ambas situações tratamos como reuniões, mas efetivamente compõe nossa base de 

dados na conclusão, somando-se aos resultados da pesquisa. Ambas as áreas tomaram 

conhecimento, da proposta de realização de entrevistas, entenderam como válido para que 

esse trabalho se efetivasse também com a tabulação de dados coletados junto àqueles que 

estão direta e indiretamente envolvidos no Gerenciamento de Projetos e que esses dados em 

muito colaborariam para uma efetiva análise (insumos). 

 

3.2.5 A Tabulação dos dados 

 

A tabulação do resultado das entrevistas apresenta-se como resultado consolidado 

deste estudo de caso, destacando aspectos relevantes, conforme descrito no Capitulo 5. A 

tabulação completa com os resultados segue como anexos.  
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4.  A INSTITUIÇÃO ANALISADA – CARACTERIZAÇÃO, BREVE HISTÓRICO 

ATÉ A CRIAÇÃO DA GERÊNCIA DE PROJETOS 

 

O Banco A é uma instituição financeira pública estadual, controlada pelo Governo do 

Estado, com mais de 70 anos de experiência no mercado financeiro brasileiro. Detém, 

conforme dados do Banco Central, a maior rede bancária daquele Estado, no qual é a única 

instituição bancária com agências em todos os municípios.  Em 25% dessas cidades é o único 

banco disponível. 

 

 4.1Estrutura Organizacional  

 

Assembléia Geral, Conselhos e Diretorias 

Diretoria de Riscos e Controle 

Diretoria Jurídica e Administrativa 

Diretoria de Tecnologia 

Diretoria de Relações com Investidores e de Finanças 

Diretoria de Negócios e Recuperação de Ativos 

Diretoria de Rede e Distribuição 

Diretoria de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros 

 

4.2 Missão, Visão, Princípios e Valores 

 

Sua Missão é garantir a satisfação de clientes e acionistas, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável daquele Estado.  E, sua Visão é ser o melhor banco regional de 

varejo. 

Enquanto Princípios e Valores destacam-se 

Foco no cliente - Estar sempre perto do cliente, primando pela qualidade na prestação 

de serviços e atendendo suas expectativas. 

Inovação - Desenvolvimento de produtos e serviços inovadores que garantam a 

satisfação do cliente e permitam o aumento da rentabilidade da Instituição. 

Comprometimento - Ter profissionais motivados e comprometidos com o 

desenvolvimento da Instituição e que tenham orgulho de fazer parte da nossa equipe. 

Comunicação Eficaz - Desenvolver comunicação transparente e contínua com a 

sociedade. 
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Ética - Todos os profissionais do Banco A atuam de forma honesta e transparente, 

sempre respeitando o cumprimento das leis, códigos de conduta e normativos internos. 

Respeito e valorização dos profissionais - Nosso relacionamento com os empregados é 

baseado na responsabilidade e confiança, e para isso, possibilitamos à nossa equipe o 

crescimento na carreira e satisfação profissional. 

 

4.3 Rede de Atendimento 

 

A Rede de Agências é complementada por Redes de atendimento alternativos, como: 

Postos de Atendimento Bancário (PABs), Pontos de Atendimento Eletrônico (PAEs) que são 

os terminais de Autoatendimento, Correspondentes não Bancários (COBs), serviços bancários 

por telefone e Internet (Internet Banking – foco em PF – Pessoa Física). e outros destinados 

ao público PJ (Pessoa jurídica), como exemplo o Gerenciador Financeiro.  

 

4.4 A Criação da Gerência de projetos 

 

Dado o porte da empresa e a necessidade de uma estrutura que pudesse atender às 

demandas de mudanças rápidas e constantes, foi associado à Assessoria de Gestão Estratégica 

de TI, em 2008, demandas alocadas para o conceito de um “Escritório de Projetos” , porém 

com foco em demandas de TI. A implantação do Gerenciamento de projetos na instituição 

começou de forma gradual, inicialmente com a alocação de 4(quatro) GPs nesta assessoria, á 

época subordinada a Diretoria de Tecnologia. 

Em 2011, a Coordenadoria de Projetos foi criada e assume funções associadas ao 

Gerenciamento de Projetos, subordinada a Gerência de Planejamento, então subordinada a 

Presidência do Banco A. A Assessoria de Gestão Estratégica de TI então foi extinta.  

Em 2013 a Coordenadoria de Gestão de Projetos elevou-se seu Status para Gerência 

de Projetos, com o objetivo de administrar o escritório de projetos, fazendo a gestão do 

portfólio e da metodologia de gestão de projetos, bem como auxiliar os gerentes de projetos 

no planejamento, execução, controle e encerramento de projetos. A Gerência de Projetos 

atualmente está subordinada a Diretoria Jurídica e Administrativa e conta com 5(cinco) 

profissionais. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSAO  

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos nas pesquisas, considerando 

duas etapas: análise de documentos e das entrevistas.  

 

5.1 Análise Documental 

  

Para a presente pesquisa foram selecionados e estudados vários documentos e 

processos internos e por esse motivo não autorizados a constar como anexos pelo Banco A, 

orientado pelo sigilo. Citamos:  

- resolução interna; 

- elenco de priorização de projetos; 

- mapa estratégico; 

- documentação de monitoramento e controle; 

- metodologias e ferramentas de Gestão de Demandas aplicadas no Banco A; 

- conhecimento do fluxo e forma de atuação pela Gerencia de Projeto; 

- descrição detalhada quanto à construção, controle e monitoramento da Gestão da 

Carteira de Demandas do Banco A por meio da Planilha de Análise de Concorrência, bem 

como ao Mapa de Pactuação de Demandas junto aos Gestores e Diretoria; 

- acesso ao Mapa de Situação de Demandas Prioritárias e Não Prioritárias para 

conhecimento da amplitude / volume da carteira de projetos. 

O PMBOK separa os processos de um projeto em cinco grupos: iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento.  A metodologia de Gestão 

de Projetos adotada no Banco A segue as etapas sugeridas pelo PMBOK, mas verificamos a 

existência de dois subgrupos de processos relevantes, que são as fases Priorização de Projetos, 

contida no Planejamento e também a possibilidade de Replanejamentos, possível na fase de 

Monitoramento e Controle. 

Conforme o atendimento as demandas por Projetos no Banco A, concluímos por 

apresentar a análise documental, conforme as seguintes etapas: 

 

1ª. Iniciação (Demanda postada no Sistema de Gerenciamento de Demandas 

Corporativas) 

2ª. Planejamento (destaque para a Priorização de Projetos junto ao Colegiado da 

Diretoria) 
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3ª. Execução 

4ª. Monitoramento e Controle (destaque para a possibilidade de Replanejamento ou 

Suspensão de Projetos, caso ocorram repriorizações de demandas) 

5ª. Encerramento 

6ª. Papéis e Responsabilidades 

 

5.1.1 Iniciação 

 

Antecede a fase de Planejamento do Projeto no Banco A, a abertura de um 

documento denominado Gestão de Demandas Corporativa, onde por meio de um Sistema, a 

área Gestora de produtos/serviços insere a descrição resumo da proposta de Projeto. Na 

sequência, a Gerência da área e seu Diretor analisam e havendo concordância quanto ao inicio 

dos estudos, o aprovam e o Status da Demanda passa a ser “Liberação para elaboração dos 

Estudos”. Portanto, um processo formal onde se identifica necessidades, promove-se a seleção 

e autorização dos projetos, neste momento ainda no âmbito da gerência e diretoria 

competentes 

Nesta sequência, artefatos iniciais são elaborados: TAP (Termo de Abertura de 

Projeto), EAP (Estrutura Analítica de Projeto) e DEAP (Detalhamento da Estrutura Analítica 

de Projeto). A Gerência de Projetos monitora todos esses estágios. 

Portanto, neste momento define-se o escopo inicial do projeto, recursos financeiros, 

áreas envolvidas, viabilidades, restrições, recursos humanos e designação do Líder ou Gerente 

de Projetos,  

Em seguida, o projeto é avaliado pelo Comitê de Inovação.  

Há também um fluxo diferenciado para projetos “Compliance” (atendimento a 

legalidades e demanda de órgãos reguladores), que segue um trâmite diferenciado pela 

emergência/urgência impostas, além dos riscos inerentes em atendimento a Órgãos 

Reguladores. Esse fluxo envolve áreas como Gerências de Controles Internos/Compliance e a 

de Riscos Operacionais, mas não detalhamento a contextualização dessas demandas neste 

estudo de caso que tem seu foco voltado para o Gerenciamento das Demandas Corporativas, 

ou seja, aquelas que demandam por Produtos, Serviços e Tecnologia. 

. 

5.1.2 Planejamento 
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A validação que efetiva a liberação do Gerente de Projetos para a continuidade de 

sua atuação é quando o Colegiado de Diretoria aprova a priorização dos projetos, sendo, 

portanto possível avaliar a alocação de recursos e levantamento de requisitos. A Gerência de 

projetos é responsável pela condução da priorização e aprovação para o início dos projetos, 

subsidiada por reuniões junto ao Colegiado da Diretoria que define as priorizações. 

 O documento institucional que regula o fluxo de atuação da Gestão de Demandas 

Corporativas papeis e responsabilidades, esta normatizado internamente no Banco A por meio 

de uma Resolução. 

O grupo de processos Planejamento é composto de sub-processos que formam o 

Plano do Projeto a citar: planejar Gestão de Escopo e Tempo; planejar Gestão de Recursos 

Humanos; planejar Gestão de Comunicação; planejar Gestão de Riscos; planejar Gestão das 

Aquisições; planejar a Gestão do Cronograma; integrar e aprovar o Plano de Gestão do 

Projeto. 

Quando da reunião de abertura do projeto – kick-off, devem participar desde seu 

patrocinador aos demais envolvidos, a citar: o líder de projetos e o de negócios, como o 

analista de requisitos e os gestores das equipes participantes. Neste momento o cronograma da 

já poderá ser comunicado. Descreve-se o(s) objetivo(s), benefícios, premissas, restrições, 

escopo do produto/serviço e o que não será feito, limitando o trabalho. 

Seguindo as orientações do PMBOK, o Banco A possui um modelo de Estrutura 

Analítica de Projetos – EAP, a ser elaborado após o levantamento do escopo, chamado de 

TAP – Termo de Abertura de Projeto. 

Conforme o PMBOK, a EAP é uma decomposição hierárquica orientada a entrega do 

trabalho para atingir o objetivos e criar as entregas necessárias, organizando e definindo o 

escopo total. A EAP subdivide o trabalho do projeto e cada nível descendente, representa a 

definição mais detalhada e se estrutura de forma que visualmente se consiga enxergar o 

desenho do projeto como um todo. No Banco, constrói-se também a DEAP, que é um 

detalhamento da EAP, estruturado como um glossário, onde ocorre de forma mais descritiva o 

detalhe de cada item da EAP. 

O cronograma é uma atividade extremamente importantes na fase de planejamento e 

no Banco A esse cronograma é orientado para as seguintes definições: atividades sequenciais 

do projeto; estimativa de Recursos; estimativa de Prazos; estimativa de Custos; 

desenvolvimento do Cronograma. 

No banco A, o Custo do Projeto na maioria dos casos ainda tem sido estimado por 

meio das horas necessárias à realização do trabalho, ou “pontos de função atividades 
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terceirizadas”, associadas aos recursos alocados, recursos outros que porventura se tenha 

estimativas de custos (aquisições por exemplo). Há o reconhecimento de que este item ainda 

esteja formulado e medido de forma incipiente.  

Já os Riscos, medidos pelo tipo, possibilidades de ocorrências e o impacto. 

 

5.1.3 Execução  

 

Etapa em que são realizadas as atividades para desenvolver o produto que é o 

objetivo do projeto. 

O (a) Gerente de Projetos coordenará as pessoas e acompanhara o andamento das 

atividades, conforme previsto no planejamento. Os demais membros da equipe, responsáveis 

pelas atividades constroem os produtos. 

A qualidade do produto, como a coerência com os requisitos devem ser monitorados 

durante toda a fase de execução. Não havendo conformidade, o Líder/Gerente de Projeto (GP) 

deve repassar a pendência para o Líder Técnico (Líder de Requisitos) 

 O PMBOK prevê sete processos nesta fase: orientar e gerenciar a execução do 

projeto; realizar a garantia da qualidade; contratar* ou mobilizar a equipe de projeto; 

desenvolver a equipe de projeto; prover a distribuição da informação; solicitar resposta de 

fornecedores e Selecionar* fornecedores. 

No Banco A tanto para contratações* e/ou seleção* de fornecedores deve ser 

respeitada a lei de licitações 8666.  

A Gerencia de Projetos monitora os projetos prioritários em execução, por meio de 

reuniões periódicas com os GPs, tendo como objetivo fomentar controles de qualidade e 

identificando possíveis problemas e/ou riscos para que possam ser adotadas ações corretivas, 

garantindo-se o bom andamento dos cronogramas e/ou provendo o replanejamento se assim 

for necessário (na fase de monitoramento) 

Por meio de sinalizações em cores, a ferramenta de controle de projetos proporciona 

a verificação dos estágios críticos, os avanços/outros do projeto. Sinaliza-se em verde 

(progresso OK), amarelo (alerta) e vermelho (critica). 

O controle geral de projetos como já sinalizamos não fica a cargo apenas dos líderes 

de projetos e sob ciência dos gestores funcionais. Os relatórios gerados e as atualizações são 

compartilhadas em reuniões periódicas convocadas pela Gerencia de Projetos.  Após essa 

reunião, a Gerencia de Projetos periodicamente publica as atas de acompanhamento/evolução 
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dos projetos na intranet (portal corporativo interno) mantendo a comunicação popularizada 

entre todos os empregados que acessarem o canal.   

 

5.1.4 Monitoramento e Controle  

 

Fase em que será possível replanejamentos se necessários e/ou sustentação de 

projetos. Variáveis são envolvidas em um projeto, portanto a necessidade de mudanças 

durante o processo é natural. Problemas, riscos, necessidades de ajustes devem ser analisados 

para a decisão quanto a melhor solução: replanejar, suspender temporariamente (repriorizar) 

ou cancelar o projeto. 

No caso de replanejamento que afete alterações no escopo, a orientação é que sejam 

alterados todos os artefatos do projeto (TAP, EAP e DEAP), momento em que são revistos 

todos os impactos quanto aos requisitos, cronogramas, riscos, plano de comunicação, custos, 

premissas e restrições. 

Esta etapa, vale registrar, tem merecido da Gerencia de Projetos o acompanhamento 

sistemático, por meio de reuniões periódicas, acompanhando-se os cronogramas, momento 

também em que os gestores funcionais tem amplo conhecimento dos estágios em que se 

encontram os projetos associados as suas áreas. 

 

5.1.5 Encerramento 

 

Etapa em que atividades também administrativas são realizadas antes da aceitação 

formal de conclusão do projeto. Fase em que as equipes envolvidas já podem aos poucos 

serem realocadas para outras demandas, quando ocorre necessário envolvimento também das 

áreas gestoras funcionais. 

O encerramento deve ser formalizado e feita à transferência do produto resultante 

para a equipe gestora do produto e/ou serviço que dará manutenção as rotinas operacionais e 

estratégicas. 

 

5.2 Papéis e Responsabilidades 

 

No capítulo 2 tratamos os tipos de estruturas para execução de projetos. Equipes de 

projetos são frequentemente matriciais por natureza, compostas por membros provenientes de 

diversas equipes funcionais para alcançar o objetivo do projeto. 
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O Banco A se encaixa na estrutura matricial fraca, conforme pode ser constatado, 

bem como apontado nas pesquisas. Neste tipo de estrutura, a figura do gerente de projeto 

emerge, mas continua com limites de autonomia e necessidade de responder a um gestor 

funcional.  Acreditamos que passará em brevê para uma fase balanceada, pela crescente 

melhoria nos processos e a maturação que normalmente evolui. 

O líder de projeto no banco atua como um GP – Gerente de Projeto, com nível baixo 

na maioria dos caso, de autoridade sobre os recursos envolvidos, normalmente limitada. Faz a 

intermediação da comunicação entre os envolvidos no projeto, acompanha e controla 

atividades, faz gestão dos problemas e dos riscos e informa os intervenientes do andamento do 

projeto.  

Há também a figura do Líder de Requisitos, que atua desde a fase de iniciação do 

projetos, onde existe a responsabilidade de identificação e detalhamento do projeto até a fase 

de testes.   

Na fase de homologação, reintegra-se a equipe a área gestora do produto/serviço. 

Por meio de uma Resolução interna estão normatizados papéis e responsabilidades.  

A Gerência de Projetos tem sob sua responsabilidade desde o início acompanhando a 

formalização de todos os artefatos do projeto junto ao GP. Na sequencia, acompanha a 

priorização das demandas junto ao Colegiado de Diretoria, que por meio de votação define o 

elenco de projetos priorizados para o ano. Em seguida, atua em todo monitoramento e 

controle sobre a gestão dos projetos, a realização das reuniões periódicas, bem como a 

divulgação destas informações na intranet institucional. 

Na tentativa da garantia de qualidade do projeto, existem no Banco alguns processos, 

onde em cada etapa se estabelece marcos para uma verificação, sendo este papel desenvolvido 

pela Gerencia de Projetos. A Gerencia de Projetos acompanha a evolução dos processos para 

garantia da execução na sequencia lógica e para reposionamento do projeto se houver novas 

indicações de alteração de status pelo Colegiado de Diretoria. 

Na estrutura Matricial Fraca há uma característica de não alocação de recursos de 

forma exclusiva (inclusive o GP), uma vez que as pessoas fazem parte da equipe funcional e 

ao mesmo tempo da equipe do projeto.  Cada membro da equipe ainda responde muito ao 

gerente funcional, inclusive atuando como GP num Gerenciamento de Projetos, bem como no 

atendimento a demandas de sua área, portanto dividindo seu tempo de trabalho nessas duas 

funções, como GP e como profissional de área. O nível de evolução e maturidade que vem 

sendo conquistada aos poucos, observa-se que tende em médio prazo chegar a Matriz 

Balanceada. 
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5.3 Análise das Entrevistas  

 

A Estrutura do Roteiro da Entrevista foi separada por módulos, conforme seus 

objetivos, sendo tratado no primeiro módulo os dados e informações dos 11 (onze) 

profissionais entrevistados. 

 

Tabela 1 – Perfis/Cargos e Funções dos Entrevistados 

 

Cargo/Função Área atual Função nos Projetos 

2 Analistas TI Gerência de Canais 

Eletrônicos 

Gerentes de Projetos 

2 Analistas TI Gerência de Infra Estrutura Gerentes de Projetos 

1 Analista TI Gerência de Riscos GP e Coordenador 

2 Analistas TI Gerência de Sistemas Líderes de Requisitos 

1 Gerente Geral Gerência de Canais 

Eletrônicos 

Gerente Geral 

1 Gerente Geral Gerência de Sistemas Gerente Geral 

1 Coordenador Gerência de Canais 

Eletrônicos 

Coordenador 

1 Coordenador Gerência de Sistemas Coordenador 

Total de Entrevistados = 11   

Fonte: Elaboração Própria 

 

Neste primeiro módulo o objetivo era conhecer a atuação dos profissionais envolvidos 

em projetos, alguns de forma direta como GPs ou Lideres de Requisitos e outros de forma 

indireta como gestores funcionais.  

Os profissionais demonstraram bom conhecimento sobre a forma de atuação em 

projetos no Banco A, seja adquirido com a experiência em projetos e/ou pelo tempo de 

empresa, associado a alguns treinamentos realizados.  

Constatamos que os profissionais que atuam como gerentes de projetos e/ou líderes de 

requisições tem menor tempo de empresa – média de 10 anos.  Essa média está mais elevada 

porque um dos analistas tem tempo elevado de serviço (32 anos) o que elevou a media. Caso 

o excluíssemos do cálculo, seria em torno de 6 anos. Já quanto aos profissionais que atuam 
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como gerentes e coordenadores tem uma média de 22 anos de empresa. Essa média está mais 

reduzida porque um dos gestores tem tempo de trabalho inferior aos demais (5,5 anos) o que 

impactou na média. Caso não o considerássemos, seria em torno de 27 anos de trabalho.  

 

5.3.1 Módulo Modelos – Considerações 

 

Seguindo para o segundo bloco de perguntas (Modelos), foi exemplificado aos 

entrevistados etapas e documentação exigidas para a implementação de um Projeto (Conceito 

PMBOK). Neste item questionamos o formato do Gerenciamento das Demandas onde se 

buscou retratar o conhecimento ou desconhecimento dos entrevistados sobre o processo 

anterior e o atual. Essa fase da entrevista correlaciona os modelos de atuação existentes no 

Gerenciamento de Projetos (modelos, guias e documentações) e sua correlação prática no 

Banco A.  

Observou-se pouca menção nas entrevistas em relação aos padrões e guias de 

mercado. 

Quanto aos modelos hoje implementados no Banco A, a maioria (5 dos 

entrevistados) os classifica como flexíveis e informam (9 dos entrevistados) que ainda são 

necessários melhorias nas documentações. Destacou-se a necessidade de segregação dos 

projetos em portes pequeno, médio e grandes tanto para a definição de suas priorizações 

quanto para a adequação nas exigências do nível de documentações. 

 

5.3.1.1 Sugestões pontuadas pelos entrevistados 

 

Pergunta: Quais as principais melhorias/resultados que a gestão de projetos trouxe para o 

Banco? 

 

As respostas foram agrupadas por similaridade 

 

� Planejamento    

7 respostas, 64% dos respondentes 

� Estabelecimento de prazos / implantação de Cronogramas (demandas com inicio, 

meio/fim) 

5 respostas, 45% dos respondentes 

� Priorização de projetos   
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4 respostas, 36% dos respondentes 

� Organização     

4 respostas, 36% dos respondentes 

� Controle e Monitoramento dos projetos 

 4 respostas, 36% dos respondentes 

� O registro das documentações 

3 respostas, 27% dos respondentes 

� Acompanhamento   

2 respostas, 18% dos respondentes 

� Melhor alocação de recursos 

2 respostas, 18% dos respondentes 

 

Demais sugestões, 1 (uma) de cada: 

 

� Controle de gastos 

� Objetividade nas ações 

� Padronização 

� Formalização  

� Transparência 

� Oportunidade de profissionalização de empregados nessa área, inclusive aproveitando 

e investindo em suas habilidades 

� A possibilidade de nos anteciparmos quanto ao tratamento dos riscos dentro de um 

processo na criação ou melhorias de novos produtos / serviços demandados por 

projetos 

� Diretrizes mais claras no que se refere ao atendimento a carteira de demandas bem 

como ao direcionamento do projeto em si. 

� Também o início de uma revisão na cultura organizacional ainda a avançar para o 

entendimento e atuação no conceito de gerenciamento de projetos. 

� Uso da metodologia em gerenciamento de projetos, possibilitando a alteração na 

cultura da organização que aos poucos vai acontecendo. 

 

 

Pergunta: Que diferenças você notou após a implantação do processo conduzido como 

Gestão de Demandas Corporativas (Sistema)? 
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As respostas foram agrupadas por similaridade: 

 

� Melhor administração da carteira de demandas, podendo prioriza-la e classifica-la. 

Organização de definição de processos e projetos com uma visão mais estratégica, 

proporcionando foco e priorizando-as em nível estratégico (Colegiado de Diretoria); 

5 respostas, 45% dos respondentes 

� Observa-se agora organização quanto ao elenco de demandas corporativas, no sentido 

de se tentar estabelecer um portfolio de projetos a serem priorizados, trazendo para a 

instituição uma visão do todo enquanto demandas institucionais e não somente as de 

TI ; 

5 respostas, 45% dos respondentes 

� A gestão do banco passou a conhecer melhor o que está acontecendo na Instituição 

Agora os gestores tem conhecimento de todos os projetos priorizados pela instituição; 

 3 respostas, 27% dos respondentes.  

� 3 Mais agilidade e priorizações, com a consequente unificação de demandas; 

3 respostas, 27% dos respondentes 

 

Demais considerações, 1 (uma) de cada: 

 

� Possibilidade de visão macro e também detalhada quanto ao andamento das demandas.  

� Melhor alocação de recursos 

� Documentação 

� Inicialmente houve rejeição e em seguida aceitação.  

� Quando comecei a atuar como Gerente de Projetos já iniciei neste novo conceito, 

então não tenho outro parâmetro para efeito comparativo. 

 

 

Observação: por meio da tabulação verifica-se coerência entre a avaliação deste item com 

item anterior. 

 

Pergunta: Que novas melhorias você proporia? 

 

As respostas foram agrupadas por similaridade: 
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� Que o Banco A investisse na disseminação da nova cultura voltada para o 

gerenciamento de projetos; 

4 respostas, 36% dos respondentes 

� Diferenciação entre pequenos implementações e grandes implementações.  

3 respostas, 27% dos respondentes 

� Diferenciação desde a forma de condução das demandas (segmentando-as em 

pequenas, médias de grandes) até o nível de exigência nas documentações / artefatos e 

a forma de atendimento, adequando-as. Equipes diferentes para tipos de atendimento 

(operacionais, táticas, estratégicas e/ou 1º, 2º e 3º níveis de atendimento). Equipes de 

projetos estariam focadas em Projetos. Flexibilização da metodologia, em função do 

porte, urgência e complexidade dos projetos.  

3 respostas, 27% dos respondentes 

� Que promovessem uma indicação qualitativa de GPs. Muitos não tem formação e 

habilidades mínimas para gerenciar projetos. Necessário investir em perfis adequados 

na indicação de GP´s (conhecimento, habilidades e atitudes) 

3 respostas, 27% dos respondentes 

� Qualificação contínua dos GPs, técnica e competências (fóruns, congressos/outros), 

inclusive treinamentos para termos uma visão mais ampla dos negócios institucionais. 

2 respostas, 18% dos respondentes 

� Aquisição de ferramentas mais atualizadas para controle e acompanhamento de 

projetos. Exemplo: aquisição do Microsoft Office Project 

2 respostas, 18% dos respondentes 

� Que o banco também invista na criação / inovação de produtos/serviços focados na 

atuação como banco estadual, a exemplo do já realizado Fidelidade IPTU, o apoio as 

vitimas das enchentes, pois dão visibilidade a empresa e há retorno para o Estado, 

municípios. 

2 respostas, 18% dos respondentes 

 

Demais considerações, 1 (uma) de cada: 

 

� Que os gestores melhorassem a qualidade das informações nas documentações (TAP, 

EAP, DEAP), sendo menos genéricos, aprofundando mais, para que na fase de 
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dimensionamento se tenha melhores condições técnicas para respostas (métricas, 

indicadores). 

� Melhorias quanto a divulgação da metodologia “Banco A” para o gerenciamento de 

projetos (criação de manuais internos); 

� Melhor alinhamento das demandas aos objetivos estratégicos, possibilitando melhor 

priorização com foco em resultados pretendidos. 

� Realização de seminários internos para nivelar a todos os envolvidos (não somente os 

GPs) 

� Viabilizar gratificação ao GP (durante o projeto) visto se tratar de responsabilidade 

maior que os demais.  

 

Pergunta: Sabe como era antes a documentação de um projeto? Se sim, como. 

Sim                                                         

Não 

 

Aos que responderam sim (82% dos respondentes), seguem as considerações: 

 

� Tratava-se de uma Solicitação de Serviço a Informática – SSI, com os anexos que lá 

estivessem e o histórico da demanda, acrescida a análise de Requisitos 

� Pouca ou quase nenhuma documentação, sendo necessário sempre várias reuniões com 

gestores para melhor entendimento e somente assim conseguir levantar requisitos. 

� Não tínhamos documentação para gerenciar projetos e sim uma Solicitação de Serviço 

a Informática – SSI, com pouco detalhamento e sem definições claras. 

� Documentação considerada quase que inexistente, pois era muito incipiente, sem 

qualquer padronização ou metodologia. As iniciativas eram isoladas quanto a 

melhores anexos / subsídios de documentos; 

� Conhecimento da metodologia PGDMS (documentação de projetos voltados a 

sistemas / TI). 

 

Observação: quanto aos que responderam Não (2 entrevistados – 18%), informaram que 

quando entraram no Banco este formato de Gerenciamento de Demandas já existia. 

 

Pergunta: Sabe como era definida a priorização? Se sim, como? 

Dos que responderam sim (83% dos respondentes), seguem as considerações: 
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� Pelo status, salvo engano: legal, estratégico, especial / outros 

� Por influencia de cada diretoria vinculada às demandas e com frequência uma 

demanda poderia ser parada em detrimento de outra. Não havia uma clara priorização 

a seguir. Mesmo que atualmente ainda exista certa influência individual, reduziu 

significativamente. 

� Orientação de priorização por poder de comando: diretoria ou por influência da cada 

gestor - gerencia ou coordenadoria definiam a priorização, sem uma sequência clara e 

sim por determinação / grau de interesse da área. 

� Eram segmentadas nos conceitos: estratégica, especial, legal e emergencial e sua 

definição de gestão, segregadas em três níveis de priorização quais sejam: Banco, 

Diretoria e gerência. 

� Existiria um “comitê” para definição dessas priorizações, mas não sei como era seu 

funcionamento. 

 

Observação: por meio das respostas, observa-se um conhecimento diferenciado sobre a 

orientação pelas priorizações, ou seja, por inferência o que foi constatado como comum nas 

respostas foi a inexistência de uma definição clara e estratégica quanto a definição anterior 

quanto ao atendimento de demandas/projetos. 

 

Pergunta: Ainda são necessárias melhorias na documentação de projetos do Banco A? 

Sim       

Não  

Não sabe   

 

Dos que responderam Sim (82% dos respondentes), seguem as considerações: 

 

Deve-se separar demandas grandes, das médias e de pequeno portes, suas complexidades e 

nível de exigências, definindo quais documentações são necessárias e quais não em cada 

situação. 

Também atualmente os projetos seguem uma exigência quanto a padronização no que se 

refere a sistemas. Acredita-se que se possa proporcionar certa flexibilidade, considerando-se o 

porte dos projetos, sem reduzir a qualidade. 
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Exemplificou-se a necessidade de alguns templates com foco no acompanhamento e 

monitoramento dos projetos (orientativos) 

 

Observação: por meio da tabulação, verifica-se coerência entre a avaliação deste tópico com 

melhorias propostas em item anterior. 

 

 

5.3.2 Módulo Práticas de Mercado – Considerações 

 

Partindo para o terceiro bloco de perguntas o foco concentrou-se em Práticas de 

Mercado. 

Diante das boas práticas de mercado existentes, buscou-se comparar as ações 

realizadas pelo Banco A, Quanto ao investimento em conhecimentos                                      

(treinamentos/outros), buscou-se conhecer a prática institucional em relação ao mercado.  

Observou-se pouca menção nas entrevistas em relação aos padrões e guias de 

mercado, mas destacamos algumas opiniões. 

 

5.3.2.1 Sugestões pontuadas pelos entrevistados 

 

Pergunta: Conhece alguma outra boa prática de mercado que ainda não foi implantada no 

Banco e que seria importante? 

 

� Estimular e liberar os profissionais para participações em fóruns, eventos, reuniões de 

integração entre equipes de outros bancos para troca de experiências (tanto área de 

negócios, como TI) tanto entre GP´s como área de negócios. Exemplificou-se por 

exemplo o necessários compartilhamento entre profissionais (e GP´s) de Bancos 

Estaduais, Federais; 

� Participação não somente de cursos e/ou treinamentos, também em Workshops, 

Congressos sobre os vários serviços bancários, não necessariamente somente sobre 

Gestão de Projetos; 

 

� Investimento nos profissionais em especialização/certificações para gerenciamento de 

projetos, para aqueles que tem atuado como GP´s. MBA. Pós graduação, mestrado 
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nessa área de Gestão de Projetos e afins: por exemplo, ITIL – iniciante e avançado e 

Processos, com foco naqueles que atuam em projetos e melhoria de processos; 

� Investir em analistas de negócios, analistas de mercado e de TI, que são áreas muito 

envolvidas em Projetos Corporativos; 

� Criação de equipes exclusivas para gerenciamento de projetos, diferentes de equipes 

de atendimento a demandas (problemas, incidentes, chamados). 

� Associação de perfis adequados na indicação de GPs para atuação em projetos; 

� Investimento na cultura organizacional para o domínio, conhecimento e 

compartilhamento da visão voltada para o gerenciamento de projetos, no que se refere 

a todos os níveis de hierarquia; 

� Implantação de Indicadores / Índices conforme o mercado; 

� Aquisição de ferramentas mais adequadas (exemplificou-se MS Project) e treinamento 

para usá-las; 

� Construção de bases de conhecimento para o compartilhamento na Instituição quanto 

boas práticas, lições aprendidas, scripts e manuais; 

� Escritórios de projetos (no caso a GPROJ) deve ser melhor estruturado. 

 

5.3.3 Módulo Estruturas - Considerações 

 

Quanto ao item Estrutura, foi necessário explicarmos para a maioria dos entrevistados 

sobre os 3 (três) tipos existentes: funcional, matricial (fraca, balanceada e forte) e a 

projetizada, para seu entendimento e que pudessem desenvolver sua linha de raciocínio e 

conclusões. E, conforme percepção dos entrevistados, buscamos entender as suas opiniões 

quanto ao correlação entre as estruturas existentes no mercado e a que indicariam como ideal 

para o Banco A.  

Destaca-se como unanimidade a resposta de que a ausência de autoridade dos GP’s é 
real e o quanto isso atrapalha. 

 
A maioria dos entrevistados considerou a forte influencia da cultura organizacional 

mais hierarquizada que apresenta certa resistência e/ou dificuldades de absorção quanto a este 

novo modelo de atuação, classificando o Banco A atualmente na ESTRUTURA MATRICIAL 

FRACA.  

A forma de Estrutura considerada pelos entrevistados como a mais próxima do ideal 

para que o Banco A estivesse, foi pela maioria definida como a MATRICIAL 

BALANCEADA, conforme gráfico abaixo. Ressalta-se que os entrevistados sempre 



consideravam em suas respostas a contextualização da forte influência da cultura 

organizacional, optando pela proposição que entendiam estar mais próxim

atingida. 

 

Gráfico 1 – Forma de estrutura proposta como ideal pelos entrevistados

Fonte: Elaboração Própria 

 

5.3.3.1 Sugestões pontuadas pelos entrevistas

 

Pergunta: No Banco, o Líder de Projetos 

autoridade sobre os envolvidos? Se não tem, isso atrapalha? Se atrapalha, 

Tem autoridade 

Não tem autoridade, mas não atrapalha

Não tem autoridade e atrapalha

 

Foi consenso entre todos os entrevistados que no Banco 

(100%) responderam: “Não tem autoridade e que isto atrapalha“. Seguem

  

Projeto podem ser 

urgências, atividades, demandas pontuais/operacionais em 

atuando. Porque o profissional continua dentro da área, atuando parte em projeto e parte em 

atividades: tira seu foco. 

 

Forma de Gerenciamento

Projetizada

consideravam em suas respostas a contextualização da forte influência da cultura 

organizacional, optando pela proposição que entendiam estar mais próxim

Forma de estrutura proposta como ideal pelos entrevistados 

Fonte: Elaboração Própria  

.3.1 Sugestões pontuadas pelos entrevistas 

: No Banco, o Líder de Projetos (ou GP) gerencia, mas efetivamente tem 

autoridade sobre os envolvidos? Se não tem, isso atrapalha? Se atrapalha, 

Não tem autoridade, mas não atrapalha 

Não tem autoridade e atrapalha  

Foi consenso entre todos os entrevistados que no Banco A o gerente de projetos 

(100%) responderam: “Não tem autoridade e que isto atrapalha“. Seguem

ser despriorizados para que o profissional (Líder de Projetos

urgências, atividades, demandas pontuais/operacionais em detrimento do projeto que está 

atuando. Porque o profissional continua dentro da área, atuando parte em projeto e parte em 

18%

36%

46%

Forma de Gerenciamento

Matricial Forte Matricial Balanceada
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consideravam em suas respostas a contextualização da forte influência da cultura 

organizacional, optando pela proposição que entendiam estar mais próxima e possível de ser 

 

 

gerencia, mas efetivamente tem 

autoridade sobre os envolvidos? Se não tem, isso atrapalha? Se atrapalha, por quê? 

A o gerente de projetos 

(100%) responderam: “Não tem autoridade e que isto atrapalha“. Seguem as considerações:

Líder de Projetos) atenda 

detrimento do projeto que está 

atuando. Porque o profissional continua dentro da área, atuando parte em projeto e parte em 

Matricial Balanceada
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O projeto na prática não consegue ser priorizado, porque os recursos se dividem para 

atuação em outras tarefas do dia a dia de sua área. E, sem autonomia, o GP / Líder de projetos 

não tem autoridade na priorização prática, prejudicando o andamento do projeto. O GP não 

consegue alocar recursos necessários para o atendimento aos prazos (cronogramas) esperados. 

 

A demanda atrasa, há sobreposição de comandos e alterações de escopo que atrasam 

cronogramas. Prejudica na agilidade, em função de vários poderes de comando instituídos por 

conta da forte hierarquização. Estrutura de hierarquia/administrativa ainda muito próxima do 

estilo funcional (influência direta) Às vezes decisões “simples” tem sido demandadas a 

Gerência/Diretoria.  

 

A demanda não evolui. Muitos GP’s não se sentem empoderados e alguns que tem a 

condição, não exercem a autonomia.  

 

“Cerceamento” do GP para trabalhar como de fato deveria. 

 

Alguns GPs ainda precisam avançar em maturidade, pois muitas vezes não percebem 

claramente alguns conflitos entre escopo, cronogramas, administração de pessoas. E, também 

não tiveram habilidades desenvolvidas como mediação de conflitos, tomada de decisão, 

comunicação, negociação.      (alguns itens citados como necessária habilidade para a busca 

dessa autonomia).  

 

Pergunta: Se você defende uma nova forma de estruturação ou mesmo que não 

defenda outra, que aspectos precisam ser melhorados? 

Não precisam ser melhorados 

Precisam ser melhorados  

 

A estrutura defendida pela maioria (50%) como melhoria ideal para o momento em 

que a empresa vive (realidade) foi a Matricial Balanceada. Na sequencia, a Matricial Forte e 

por último a Projetizada.    

Seguem as considerações:  

Precisa ser melhorado o conceito quanto ao gerenciamento de projetos na Instituição e 

os gestores avançarem quanto melhores práticas em gestão nas suas áreas. 
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Os gestores funcionais precisam estar focados na gestão das áreas: tática e 

operacional/funcional não tendo condições de estarem focados nos projetos. 

Dar mais autonomia aos GP´s para agilização nas entregas, maior esforço e 

priorização para o atendimento aos cronogramas, com exclusividade inclusive na a alocação 

de recursos: ter equipes para atender demandas/atividades operacionais liberando 

exclusivamente equipes para atuação em projetos, bem como o GP. 

Convencimento da gestão do banco quanto a necessidade dessa evolução para um 

gestão mais focada em projetos, especializando seus profissionais.  

O necessário ganho de autonomia para os GP’s foi citado como necessário, perpassar 

pelo avanço da cultura organizacional voltada para projetos. Para o avanço, o investimento na 

Cultura da Organização foi reincidentemente citado, preparando todos os profissionais da 

empresa para este novo conceito de trabalho, o gerenciamento de projetos, em todos os níveis 

hierárquicos, quanto a conscientização. 

Mais gerentes de projetos (qualitativamente e quantitativamente) são necessários e 

mais alguns a serem alocados na GPROJ para tocarem os projetos mais estratégicos, na 

condição de Escritório de Projetos. Nessa reavaliação de reestruturação da GPROJ, sugere-se 

possa ,se repensar a o vinculo ao Diretor Presidente, devido a questão mais estratégica. 

Viabilizar outros projetos com foco na gestão pública, considerando ser o Banco do 

Estado. Temos um bom exemplo de projeto o fidelidade (IPTU, IPVA, CESAN) e precisamos 

criar novos. 

Convencer a gestão do banco quanto a necessidade dessa evolução para uma gestão 

por Projetos, saindo da condição Matricial e em paralelo ir investindo na mudança de cultura 

organizacional para atingir a estrutura Projetizada no futuro. 

Observação: pelos dados apurados, observa-se a indicação pelos entrevistados quanto 

uma evolução natural na Estrutura, saindo da que foi classificada como Matricial Fraca 

(estágio atual) passando pela Balanceada, classificada para este momento como ideal, 

atingindo a Matricial Forte (médio prazo), para no futuro estar preparada para assumir a 

Gestão Projetizada se for o caso. 

 

5.3.4 Módulo Índices – Considerações 

 

Partindo para o último bloco, nos detivemos quanto aos Índices indicados para serem 

medidos, como o PMBOK e mercado sugerem: desempenhos de custos (IDC), qualidade 

(IDQ) e desempenho de projetos/cronogramas (IDP).  
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Questionamos aos entrevistados sobre suas aplicabilidades na Gestão de Projetos pelo 

Banco A, se motivadores ou não. Também procuramos saber se conhecem sobre suas 

implementações ou não no Gerenciamento de Projetos no Banco A. 

Verificamos que a maioria absoluta entende que a presença de índices / indicadores 

sempre estimulam e/ou motivam a condução dos projetos, proporcionando métricas, embora 

não conhecessem claramente a forma de implantação ideal (ferramentas/outros) E na maioria 

dos casos as respostas informaram que os índices não foi implementado nos projetos ou 

quando foram, entenderam como implementado parcialmente, com formatos inclusive 

alternativos. 

O roteiro da entrevista, as entrevistas digitalizadas e as tabulações dos dados 

encontram-se anexadas neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

6. CONCLUSÕES  

 

A elaboração deste trabalho proporcionou um grande aprendizado sobre a área de 

Gestão de Projetos, sobre os processos internos do Banco A e os guias PMBOK. 

Uma área de gerenciamento de projetos bem planejada e conduzida, pode gerar 

melhorias significativas e como consequência aos negócios da organização.  

 

6.1 Respondendo aos objetivos 

 

A iniciativa de identificar as praticas implantadas na Gerência de Projetos do Banco A 

partiu do entendimento da pesquisadora, que é empregada da Instituição, da necessidade de 

verificação da adequação dos modelos e padrões estabelecidos no Gerenciamento de Projetos 

em relação a estrutura organizacional existente.  

Por meio de entrevistas e análise documental, foi possível identificar as praticas de 

mercado que influenciam no modelo atual de gestão de projetos no Banco A. Basicamente, os 

processos têm sido implementados seguindo orientações do guia PMBOK, sendo algumas 

customizações realizadas para a adequação à realidade institucional. 

O Banco A, conta com mais de 75 anos de existência, sua abrangência estadual, cerca 

de 2.500 empregados, além de estagiários e terceiros. Tem na figura de seu acionista 

majoritário o Governo do Estado. Alteração em sua estrutura, portanto, é algo complexo.  

Para implementar mudanças radicais, a exemplo do gerenciamento por projetos            

(Estrutura Projetizada) primeiramente torna-se necessário que a cultura da Organização esteja 

voltada totalmente para este fim para atingir o nível de maturidade desejável. Mas, mesmo 

diante de adversidades o Banco não deixou estagnar implementações e melhorias contínuas 

prosseguem com as adequações necessárias a realidade da Organização. 

Em relação às melhores praticas de mercado, a customização é sugerida pelo PMBOK, 

pois o guia traz um conjunto de conhecimentos cuja necessidade de utilização deve ser 

analisada caso a caso. Assim, o Banco definiu algumas etapas e processos de uma forma 

diferente do PMBOK, mas adequada à sua realidade interna, a exemplo dos aprimoramentos 

dos subprocessos de Inicialização de Projetos/Planejamento e ao Processo de Controle e 

Monitoramento/Replanejamento. Se alguns subprocessos previstos no PMBOK não estão 

completamente implementados é por falta de estrutura, como é o caso de Métricas e 

Qualidade, que deveriam possibilitar o levantamento de custos e melhores índices de controle 

e qualidade. E, porque o “estoque de demandas” é tão elevado que neste momento a execução 
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torna-se imprescindível, mesmo diante de adversidades, sem ferramentas que sejam ideais, 

sob pena de ausências de implantações tornarem a Instituição muito aquém da concorrência 

na oferta de produtos e serviços. Há prioridades das mais diversas na Instituição, das mais 

simples às mais complexas e ainda, as de caráter legal (compliance). 

Durante todo o processo de implementação do Escritório de Projetos no Banco, foi 

necessário investir na mudança na cultura organizacional quanto à necessidade de 

padronização e documentação.  Antes da implantação do Escritório de Projeto não havia uma 

padronização ao atendimento a demandas para seguir e nem o hábito e a exigência de 

documentação para as novas criações e/ou alterações, seja nos processos e/ou produtos e 

serviços.  

Com as padronizações provenientes das orientações do Escritório de Projetos quanto 

aos processos e documentações foi possível instituir um padrão de documentos e artefatos.    

A barreira cultural ainda não foi quebrada, mas resultados quanto as melhorias no que 

se refere a priorizações, elaboração das documentações já são sentidos e a evolução 

permanece com os ajustes necessários no caminho. 

 

6.2 Sugestões de melhorias 

 

Durante as entrevistas melhorias já efetivadas foram claramente reconhecidas e 

pontuadas como: a priorização, organização, planejamento, elaboração de 

documentação/outros. Surgiram alguns pontos recorrentes quanto às melhorias sugeridas, 

além de uma melhor definição de papeis. 

Abordou-se sobre a importância quanto a reutilização de informações, documentação e 

artefatos gerados durante um projeto. Uma ferramenta que possibilitasse uma busca e 

transferisse modelos utilizados anteriormente o que oportunizaria agilidade e utilidade para 

minimizar retrabalhos, principalmente na etapa de planejamento de projetos, pois há projetos 

similares. 

Hoje, existe apenas um repositório de documentos arquivados, onde é possível 

capturar as informações e consultá-las, no âmbito da Gerencia de Projetos. 

Questão que foi amplamente comentada é o necessário investimento em formação dos 

profissionais seja tanto tecnicamente como numa visão mais sistêmica, em busca das 

melhorias necessárias para ampliação do conhecimento, desenvolvimento de habilidades para 

o alcance de maturidade nas tomadas de decisões. Participação em treinamentos, workshops, 

seminários, congressos foram sugeridos com maior frequência. 
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Não menos comentado nas entrevistas foi a sugestão quanto a necessária segregação 

de projetos para suas concorrências serem adequadas por porte (pequenos, médios e grandes 

projetos) e assim também serem avaliados as documentações necessárias para cada nível de 

projeto. 

A implementação de indicadores nos recursos de Gerenciamento de Projetos também 

foram indicados como positivos e motivadores para o dimensionamento da qualidade, custos 

e cronogramas o que corrobora com as definições por melhorias sequenciais. 

No PMBOK são citados vários tipos de estruturas organizacionais referentes aos 

processos de gestão de projetos. Conforme citado pelos participantes nas entrevistas, a 

empresa deveria investir mais na evolução da cultura voltada para projetos para que estivesse 

madura para migrar da Estrutura Matricial Fraca para Estrutura Matricial Balanceada, citada 

como a ideal para o momento. Mas, torna-se condição a cessão de mais autonomia para o 

Líder de Projetos / Gerente de Projetos, pois hoje está subordinado a vários poderes de 

comando. Acredita-se que com essa ampliação de autonomia, ocorra um ganho de qualidade 

nos cronogramas dos Projetos e agregação na maturidade dos GPs. E, que suas dedicações 

estejam voltadas para projetos e não divididas entre executores de tarefas de sua área 

funcional, associadas as funções de um Gerente de Projetos.     

   

6.3 Considerações Finais 

  

Este trabalho possibilitou o aprendizado quanto à adequação de normas e padrões de 

processos para a uniformização e qualidade de produtos e serviços.   

  Há excelente literatura disponível sobre o assunto, mas o acesso possibilitado a 

documentação interna que traduz a realidade da Organização e do PMBOK, bem como 

acessos a livros de Administração e Gestão de Pessoas e Processos, foram imprescindíveis 

para o entendimento da matéria. E, a disponibilidade dos que se dispuseram a participar das 

entrevistas foi fundamental para que fosse possível traduzir em dados a pesquisa. 

Quanto a dificuldades encontradas, apenas a relatar a limitação quanto a publicação 

comprobatória de documentos não públicos (internos) e estratégicos, considerando a 

necessária confidencialidade indicada pela Instituição, o que impossibilitou inclusive a 

identificação do nome da Instituição pesquisada, motivo para a citação fictícia sempre como 

Banco A neste estudo de caso. 
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 A Gerência de Projetos vem buscando melhorias continuas por meio dos 

acompanhamentos periódicos dos projetos e o compartilhamento de seus status pelo corpo 

funcional, por meio das publicações na intranet institucional. 

Com a obrigatoriedade de criação de artefatos e documentação, foi possível iniciar a  

disseminação de uma nova cultura, que valorizasse a padronização do trabalho e a 

documentação das rotinas criadas ou visionadas para o Banco, tanto para o desenvolvimento 

exigido pelos projetos, quanto para rotinas pontuais. O investimento na continuidade na 

disseminação da cultura voltada a projetos e a formação dos profissionais foram temas 

reincidentemente citados pelos entrevistados, portanto necessários de atenção para o alcance 

de melhores resultados e metas a alcançar. 

 Constatado pelas neste estudo de caso que há que se considerar que não se atingiu o 

modelo ideal ainda, conforme proposição da maioria dos entrevistados e que há caminhos a 

serem seguidos, melhorias a serem efetivadas, mas observou-se o reconhecimento e o 

empenho do corpo de empregados no caminho que vem sendo trilhado. 

Por último, destacamos a visão associada quanto a gestão pública, ressaltando-se que 

não há desconhecimento pelo corpo de empregados quanto a viabilidade de implantação de 

projetos com foco na gestão pública, considerando ser o Banco do Estado. Exemplificou-se 

nas entrevistas projetos já realizados com esse foco, a citar Fidelidade (IPTU, IPVA, 

CESAN), política de concessáo de crédito direcionada a clientes vítimas de enchentes no 

Estado ( Cartão Construção )/outros.  Portanto, alguns profissionais relembraram e 

reconhecem a viabilidade e possibilidade de realização de novos projetos associados à 

definição de políticas públicas se estratégicamente priorizadas pelo Governo do Estado em 

parceira com o Banco A, retornando a população local o resultado dessas 

ações/investimentos.  
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Roteiro da Entrevista 

Dados e Informações profissionais/funcionais 

Área de atuação:  

Cargo e função:    

Discorra sobre as tarefas que executa    ( visão ampla ):  

Há quanto tempo trabalha no Banco A?  

E na sua área atual?  

  

Modelos ( Exemplificado etapas e documentação exigidas para a implementação de um 
Projeto – Conceito PMBOK ) 

Conforme os modelos hoje existentes para a implementação de um projeto no Banco A, 
entende que sejam : 

Adequados   
Rígidos   
Flexíveis    

Quais as principais melhorias/resultados que a gestão de projetos trouxe para o Banco 
A?  

Que diferenças você notou após a implantação no processo de condução das demandas 
corporativas ( GDCORP), por meio da elaboração de projetos? 

Que novas melhorias você proporia? 
 

Como era antes composta a documentação de um projeto? Se sabe, como?  

Sabe como era definida a priorização? Se sim, como? 
Sim   
Não    
  

Ainda são necessárias melhorias na documentação de projetos do Banco A? 
Sim   
Não    
Não sabe   
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Práticas de Mercado ( citamos p/ o entrevistado algumas boas práticas  ) 

Os treinamentos realizados/indicados pelo Banco tem sido suficientes para que os 
profissionais atuem em projetos, conheçam as boas e/ou melhores práticas de mercado? 

Sim   
Não   
Parcialmente   

Existe alguma outra boa prática de mercado que conheça, ou alguma das que citamos 
que ainda não foi implantada no Banco e que entende ser  importante? 

  

Estrutura (explicamos aos entrevistado sobre 3 tipos de Estruturas:   Funcional, 
Matricial e Projetizada para seu entendimento e respostas) 

No Banco A, temos verificado que o Líder de Projetos ( ou GP ) gerencia, mas 
efetivamente não tem autoridade sobre os envolvidos. Isso atrapalha? Se atrapalha, por 
quê? 
Não Atrapalha   
Atrapalha   

O entrevistado continua respondendo se disse sim a pergunta acima. No seu ponto de 
vista, qual seria a forma ideal de gerenciamento? 

O entrevistado somente continua respondendo se disse sim a primeira pergunta. Se você 
defende uma nova forma de estruturação ou mesmo que não defenda outra, que 
aspectos que precisam ser melhorados? Ou não precisam ser melhorados? 
  

Não precisam ser melhorados   
Precisam ser melhorados   

Índices  

Índices de resultados estimulam/motivam ou atrapalham na condução de projetos? 
Estimulam/motivam   
Atrapalham   
Indiferente   

Você entende como um indicador eficiente o IQP ( Índice que mede a Qualidade de 
Projetos ).? 
Sim   
Não   

Sabe se o Banco A o implementou nas avaliações dos projetos em andamento e/ou 
concluídos? 
Implementou   
Implementou Parcialmente   
Não Implementou   
Não Sabe   
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Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento de recursos em alguma 
área? ( ex: se existe atrasos em determinada fase pode haver um gargalo na área, com 
mais demandas e poucos profissionais? , etc. ) 

Sim   
Não   

Você entende como um indicador eficiente o IDC ( Índice que mede o 
Desempenho/Desenvolvimento  de Custos de Projetos ). 
Sim   
Não   

Sabe se o Banco A o implementou nas avaliações dos projetos em andamento e/ou 
concluídos? 
Implementou   
Implementou Parcialmente   
Não Implementou   
Não Sabe   

Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento ou redução/melhor 
equacionamento de recursos no Projeto? ( ex: os resultados impulsionariam melhores 
avaliações quanto a custos x benefícios quando da proposição de um projeto e a 
empresa melhor se planejaria ? ) 

Sim   
Não   

Há também o que índice que mede a eficiência quanto ao cronograma de um projeto 
que denomina-se IDP ( Índice de Desempenho do Projeto ): você entende como um 
indicador eficiente? 

Sim   
Não   

Sabe se o Banco A o implementou nas avaliações dos projetos em andamento e/ou 
concluídos? 
Implementou   
Implementou Parcialmente   
Não Implementou   
Não Sabe   

Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento ou redução nos prazos do 
Projeto? (ex: proporcionando melhor planejamento / replanejamento, subsidiando uma 
visão mais realista na implementação de projetos similares? ) 

Sim   
Não    
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Apêndice 2 – Respostas dos Entrevistados 

 

Perguntas de multipla escolha         
  

   
MODELOS         

  
   

Conforme os modelos hoje existentes para a implementação de um projeto no Banco, 
entende que sejam : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Adequados   x   x             x 3 
Rígidos x   x           x     3 
Flexíveis          x x x x   x   5 
 

        
  

   

Sabe como era antes a documentação de um projeto? Se sim, como. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Sim x x   x x x x x x x   9 
Não     x               x 2 

        
  

   
Sabe como era definida a priorização? Se sim, como? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 
Sim       x x x x   x x X 7 
Não  x x x         x       4 

        
  

   
Ainda são necessárias melhorias na documentação de projetos do Banco? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Sim x x     x x x x x x X 9 
Não        x               1 
Não sabe     x                 1 
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PRÁTICA DE MERCADO         
  

   
Os treinamentos realizados/indicados pelo Banco tem sido suficientes para que os 
profissionais atuem em projetos, conheçam as boas e/ou melhores práticas de mercado? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Sim                       0 
Não x x   x x   x   x x   7 
Parcialmente     x     x   x     X 4 

        
  

   
ESTRUTURA         

  
   

No Banco, o Líder de Projetos ( ou GP ) gerencia, mas efetivamente tem autoridade sobre os 
envolvidos? Se não tem, isso atrapalha? Se atrapalha, porquê? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Tem Autoridade                       0 
Não tem autoridade, mas não atrapalha                       0 

Não tem autoridade e atrapalha x x x x x x x x x x X 11 

        
  

   
Se você defende uma nova forma de estruturação ou mesmo que não defenda outra, que 
aspectos que precisam ser melhorados?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Não precisam ser melhorados                       0 
Precisam ser melhorados x x x x x x x x x x X 11 

            
            
        

  
   

INDICES         
  

   
Indices de resultados estimulam/motivam ou atrapalham na condução de projetos? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 
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Estimulam/motivam x x x x x x x x x x x 11 
Atrapalham                       0 
Indiferente                       0 
 

        
  

   
Você entende como um indicador eficiente o IQP ( Indice que mede a Qualidade de Projetos 
).? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Sim x x x x x x x x x x X 11 
Não                       0 
 

        
  

   
Sabe se o Banco implementou nas avaliações dos projetos em andamento e/ou concluídos? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Implementou                       0 
Implentou Parcialmente   x                   1 
Não Implementou x   x   x x x     x   6 
Não Sabe       x       x x   X 4 
 

        
  

   
Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento de recursos em alguma área?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Sim x x x x x x x x x x X 11 
Não                       0 
 

        
  

   
Você entende como um indicador eficiente o IDC ( Indice que mede o 
Desempenho/Desenvolvimento  de Custos de Projetos ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Sim x x x x x x x x x x X 11 
Não                       0 
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Sabe se o Banco o implementou nas avaliações dos projetos em andamento e/ou concluídos? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Implementou                       0 
Implentou Parcialmente x         x x   x x   5 
Não Implementou   x x   x             3 
Não Sabe       x       x     X 3 
 

        
  

   
Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento ou redução/melhor 
equacionamento de recursos no Projeto?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Sim x x x x x x x x x x X 11 
Não                       0 
 

        
  

   
Há também o índice que mede a eficiência quanto ao cronograma de um projeto que 
denomina-se IDP ( Indice de Desempenho do Projeto ): você entende como um indicador 
eficiente? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Sim x x x x x x x x x x X 11 
Não                       0 
 

        
  

   
Sabe se o Banco o implementou nas avaliações dos projetos em andamento e/ou concluídos? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

Implementou                       0 
Implentou Parcialmente x x             x     3 
Não Implementou     x   x x x     x   5 
Não Sabe       x       x     X 3 
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Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento ou redução nos prazos do 
Projeto? (ex: proporcionando melhor planejamento / replanejamento, subsidiando uma 
visão mais realista na implementação de projetos similares? ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Sim x x x x x x x x x x X 11 
Não                       0 

        
  

  
  

        
  

  
  

Forma de gerenciamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Projetizada x   x                 2 

Matricial Balanciada   x     x x   x   x   5 
Matricial Forte       x     x   x   X 4 
 

 

 



Apêndice 3 – Resultados da Pesquisa

Conforme os modelos hoje existentes para a implementação de 
um projeto no Banco, entende que sejam:
Adequados 
Rígidos 
Flexíveis  

 

 

Sabe como era antes a documentação de um projeto? Se sim, 
como. 
Sim 
Não 

 

 

 
 

46%

Conforme os modelos hoje existentes para a implementação de 

um projeto no Banco, entende que sejam :

Sabe como era antes a documentação de um projeto? Se 

Resultados da Pesquisa 

MODELOS 

Conforme os modelos hoje existentes para a implementação de 
um projeto no Banco, entende que sejam: 

Sabe como era antes a documentação de um projeto? Se sim, 

27%

27%

46%

Conforme os modelos hoje existentes para a implementação de 

um projeto no Banco, entende que sejam :

82%

18%

Sabe como era antes a documentação de um projeto? Se 

sim, como.

Sim
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Conforme os modelos hoje existentes para a implementação de 

3 
3 
5 

Sabe como era antes a documentação de um projeto? Se sim, 

9 
2 

Conforme os modelos hoje existentes para a implementação de 

Adequados

Rígidos

Flexíveis 

Sabe como era antes a documentação de um projeto? Se 

Sim Não



Sabe como era definida a priorização? Se sim, como?

Sim 
Não  

 

Ainda são necessárias melhorias na documentação de projetos 
do Banco? 

Sim 
Não  
Não sabe 

 

 
 
 
 

Sabe como era definida a priorização? Se sim, como?

Ainda são necessárias melhorias na documentação de projetos 

Sabe como era definida a priorização? Se sim, como? 

necessárias melhorias na documentação de projetos 

64%

36%

Sabe como era definida a priorização? Se sim, como?

Sim

82%

9%

9%

Ainda são necessárias melhorias na documentação de projetos 

do Banco?
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7 
4 

necessárias melhorias na documentação de projetos 

9 
1 
1 

Sabe como era definida a priorização? Se sim, como?

Sim Não 

Ainda são necessárias melhorias na documentação de projetos 

Sim

Não 

Não sabe



Os treinamentos realizados/indicados pelo 
suficientes para que os profissionais atuem em projetos, 
conheçam as boas e/ou melhores práticas de mercado?

Sim 
Não 
Parcialmente 

 

No Banco, o Líder de Projetos ( ou GP ) gerencia, mas 
efetivamente tem autoridade sobre os envolvidos? Se não tem, 
isso atrapalha? Se atrapalha, 
Tem Autoridade
Não tem autoridade, mas não atrapalha
Não tem autoridade e atrapalha

 

Os treinamentos realizados/indicados pelo Banco tem sido 

suficientes para que os profissionais atuem em projetos, conheçam 

as boas e/ou melhores práticas de mercado?

No Banco, o Líder de Projetos ( ou GP ) gerencia, mas 

efetivamente tem autoridade sobre os envolvidos? Se não 

tem, isso atrapalha? Se atrapalha, porquê?

PRÁTICAS DE MERCADO 

Os treinamentos realizados/indicados pelo Banco tem sido 
suficientes para que os profissionais atuem em projetos, 
conheçam as boas e/ou melhores práticas de mercado? 

ESTRUTURA 

No Banco, o Líder de Projetos ( ou GP ) gerencia, mas 
efetivamente tem autoridade sobre os envolvidos? Se não tem, 
isso atrapalha? Se atrapalha, por quê? 
Tem Autoridade 
Não tem autoridade, mas não atrapalha 
Não tem autoridade e atrapalha 

64%

36%

Os treinamentos realizados/indicados pelo Banco tem sido 

suficientes para que os profissionais atuem em projetos, conheçam 

as boas e/ou melhores práticas de mercado?

100%

No Banco, o Líder de Projetos ( ou GP ) gerencia, mas 

efetivamente tem autoridade sobre os envolvidos? Se não 

tem, isso atrapalha? Se atrapalha, porquê?

Tem Autoridade 

Não tem autoridade, mas 

não atrapalha 

Não tem autoridade e 

atrapalha
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Banco tem sido 

0 
7 
4 

efetivamente tem autoridade sobre os envolvidos? Se não tem, 

0 
0 
11 

Os treinamentos realizados/indicados pelo Banco tem sido 

suficientes para que os profissionais atuem em projetos, conheçam 

Sim - 0%

Não

Parcialmente

No Banco, o Líder de Projetos ( ou GP ) gerencia, mas 

efetivamente tem autoridade sobre os envolvidos? Se não 

Tem Autoridade - 0%

Não tem autoridade, mas 

não atrapalha - 0%

Não tem autoridade e 



Se você defende uma nova forma de estruturação ou mesmo que 
não defenda outra, que aspectos que precisam ser melhorados? 

Não precisam ser melhorados
Precisam ser melhorados

 

Índices de resultados estimulam/motivam ou atrapalham na 
condução de projetos?

Estimulam/motivam
Atrapalham 
Indiferente 

 

Se você defende uma nova forma de estruturação ou mesmo 

que não defenda outra, que aspectos que precisam ser 

Indices de resultados estimulam/motivam ou atrapalham na 

Se você defende uma nova forma de estruturação ou mesmo que 
não defenda outra, que aspectos que precisam ser melhorados? 

Não precisam ser melhorados 
Precisam ser melhorados 

INDICES 

de resultados estimulam/motivam ou atrapalham na 
condução de projetos? 

Estimulam/motivam 

100%

Se você defende uma nova forma de estruturação ou mesmo 

que não defenda outra, que aspectos que precisam ser 

melhorados? 

Não precisam ser 

melhorados 

Precisam ser melhorados

100%

Indices de resultados estimulam/motivam ou atrapalham na 

condução de projetos?

Estimulam/motivam

Atrapalham 

Indiferente 
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Se você defende uma nova forma de estruturação ou mesmo que 
não defenda outra, que aspectos que precisam ser melhorados?  

0 
11 

de resultados estimulam/motivam ou atrapalham na 

11 
0 
0 

Se você defende uma nova forma de estruturação ou mesmo 

que não defenda outra, que aspectos que precisam ser 

Não precisam ser 

melhorados - 0%

Precisam ser melhorados

Indices de resultados estimulam/motivam ou atrapalham na 

Estimulam/motivam

Atrapalham - 0%

Indiferente - 0%



Você entende como um indicador eficiente o IQP ( 
mede a Qualidade de Projetos ).?

Sim 
Não 

 

Sabe se o Banco implementou 
andamento e/ou concluídos?

Implementou 
Implementou Parcialmente
Não Implementou
Não Sabe 

 

Você entende como um indicador eficiente o IQP ( Indice que 

Sabe se o Banco implementou nas avaliações dos projetos em 

Você entende como um indicador eficiente o IQP ( Índice
mede a Qualidade de Projetos ).? 

Sabe se o Banco implementou nas avaliações dos projetos em 
andamento e/ou concluídos? 

Parcialmente 
Não Implementou 

100%

Você entende como um indicador eficiente o IQP ( Indice que 

mede a Qualidade de Projetos ).?

Sim

9%

55%

36%

Sabe se o Banco implementou nas avaliações dos projetos em 

andamento e/ou concluídos?

Implementou 

Implentou 

Parcialmente

Não Implementou

Não Sabe
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Índice que 

11 
0 

nas avaliações dos projetos em 

0 
1 
6 
4 

Você entende como um indicador eficiente o IQP ( Indice que 

Sim Não - 0%

Sabe se o Banco implementou nas avaliações dos projetos em 

Implementou - 0%

Implentou 

Parcialmente

Não Implementou

Não Sabe



Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento de 
recursos em alguma área? 
Sim 
Não 

 

 

Você entende como um indicador eficiente o IDC ( 
mede o Desempenho/Desenvolvimento  de Custos de Projetos ).

Sim 
Não 

 

Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento de 

Você entende como um indicador eficiente o IDC ( Indice que 

mede o Desempenho/Desenvolvimento  de Custos de Projetos 

Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento de 
recursos em alguma área?  

Você entende como um indicador eficiente o IDC ( Índice
mede o Desempenho/Desenvolvimento  de Custos de Projetos ).

100%

Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento de 

recursos em alguma área? 

Sim

100%

Você entende como um indicador eficiente o IDC ( Indice que 

mede o Desempenho/Desenvolvimento  de Custos de Projetos 
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Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento de 

11 
0 

Índice que 
mede o Desempenho/Desenvolvimento  de Custos de Projetos ). 

11 
0 

Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento de 

Sim Não - 0%

Você entende como um indicador eficiente o IDC ( Indice que 

mede o Desempenho/Desenvolvimento  de Custos de Projetos 

Sim Não - 0%



Sabe se o Banco o implementou nas avaliações 
andamento e/ou concluídos?

Implementou 
Implementou Parcialmente
Não Implementou
Não Sabe 

 

Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento ou 
redução/melhor equacionamento de recursos no Projeto? 

Sim 
Não 

 

Sabe se o Banco o implementou nas avaliações dos projetos em 

Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento ou 

redução/melhor equacionamento de recursos no Projeto? 

Sabe se o Banco o implementou nas avaliações dos projetos em 
andamento e/ou concluídos? 

Parcialmente 
Não Implementou 

Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento ou 
redução/melhor equacionamento de recursos no Projeto? 

46%

27%

27%

Sabe se o Banco o implementou nas avaliações dos projetos em 

andamento e/ou concluídos?

Implementou 

Implentou Parcialmente

Não Implementou

Não Sabe

100%

Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento ou 

redução/melhor equacionamento de recursos no Projeto? 
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dos projetos em 

0 
5 
3 
3 

Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento ou 
redução/melhor equacionamento de recursos no Projeto?  

11 
0 

Sabe se o Banco o implementou nas avaliações dos projetos em 

Implementou - 0%

Implentou Parcialmente

Não Implementou

Não Sabe

Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento ou 

redução/melhor equacionamento de recursos no Projeto? 

Sim Não - 0%



Há também o índice que mede a eficiência quanto ao 
cronograma de um projeto que denomina
Desempenho do Projeto ): você entende como um indicador 
eficiente? 

Sim 
Não 

 

Sabe se o Banco o implementou nas avaliações dos projetos em 
andamento e/ou concluídos?

Implementou 
Implementou Parcialmente
Não Implementou
Não Sabe 

 

Há também o índice que mede a eficiência quanto ao 

cronograma de um projeto que denomina

Desempenho do Projeto ): você entende como um indicador 

Sabe se o Banco o implementou nas avaliações dos projetos em 

Há também o índice que mede a eficiência quanto ao 
cronograma de um projeto que denomina-se IDP ( Índice
Desempenho do Projeto ): você entende como um indicador 

Sabe se o Banco o implementou nas avaliações dos projetos em 
andamento e/ou concluídos? 

Parcialmente 
Não Implementou 

100%

Há também o índice que mede a eficiência quanto ao 

cronograma de um projeto que denomina-se IDP ( Indice de 

Desempenho do Projeto ): você entende como um indicador 

eficiente?

Sim

27%

46%

27%

Sabe se o Banco o implementou nas avaliações dos projetos em 

andamento e/ou concluídos?

Implementou 

Implentou Parcialmente

Não Implementou

Não Sabe
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Índice de 
Desempenho do Projeto ): você entende como um indicador 

11 
0 

Sabe se o Banco o implementou nas avaliações dos projetos em 

0 
3 
5 
3 

Há também o índice que mede a eficiência quanto ao 

se IDP ( Indice de 

Desempenho do Projeto ): você entende como um indicador 

Sim Não - 0%

Sabe se o Banco o implementou nas avaliações dos projetos em 

Implementou - 0%

Implentou Parcialmente

Não Implementou

Não Sabe



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento ou 
redução nos prazos do Projeto? (ex: proporcionando melhor 
planejamento / replanejamento, subsidiando uma visão mais 
realista na implementação de projetos similares? )

Sim 
Não 

 

Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento ou 

redução nos prazos do Projeto? (ex: proporcionando melhor 

planejamento / replanejamento, subsidiando uma visão mais 

realista na implementação de projetos similares? )

Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento ou 
redução nos prazos do Projeto? (ex: proporcionando melhor 
planejamento / replanejamento, subsidiando uma visão mais 
realista na implementação de projetos similares? ) 

100%

Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento ou 

redução nos prazos do Projeto? (ex: proporcionando melhor 

planejamento / replanejamento, subsidiando uma visão mais 

realista na implementação de projetos similares? )

Sim
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Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento ou 
redução nos prazos do Projeto? (ex: proporcionando melhor 
planejamento / replanejamento, subsidiando uma visão mais 

11 
0 

Esse indicador ajuda a verificar necessidades de incremento ou 

redução nos prazos do Projeto? (ex: proporcionando melhor 

planejamento / replanejamento, subsidiando uma visão mais 

realista na implementação de projetos similares? )

Sim Não - 0%
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