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RESUMO 

Atualmente, as empresas dos mais variados setores da economia encontram-se 

disputando mercados cada vez mais competitivos. É o que se observa, por exemplo, no setor 

de Telecomunicações, e, em função dessa competição intensa, as empresas têm procurado 

excelência no atendimento aos seus clientes. Nesse contexto, a demanda por serviços de 

telecomunicações tem crescido consideravelmente, levando as empresas prestadoras desses 

serviços a terem de estabelecer uma prioridade no atendimento às solicitações dos clientes, o 

que afeta diretamente o resultado financeiro da empresa. Este trabalho tem como objetivo 

propor uma estrutura de programação de execução e acompanhamento de projetos que 

estabeleça uma priorização da demanda de projetos de telecomunicações baseada em uma 

classificação dos projetos demandados. O problema consiste em decidir semanalmente quais 

empreendimentos serão realizados pela empresa, considerando que: alguns projetos 

necessariamente devem ser realizados; projetos iniciados em períodos anteriores podem ainda 

estar em andamento; projetos que apresentam alta rentabilidade devem ser priorizados; 

projetos podem não ser concluídos na janela de tempo de faturamento. O processo proposto 

neste trabalho foi desenvolvido com o auxílio de uma planilha Excel e aplicado em uma 

empresa prestadora de serviços de telecomunicações para realização do planejamento semanal 

durante 30 (trinta) dias em diferentes filiais. Os resultados alcançados foram comparados com 

outros da empresa, obtidos em um período de 90 (noventa) dias. Os resultados apontam para 

um aumento nas diferentes filiais entre 11% e 53% no faturamento do mês. 

 

  

Palavras-chave: Gestão de Projetos, Classificação de Projetos, Priorização de Projetos, 

Telecomunicações. 
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ABSTRACT 

Currently, the companies of the most varied sectors of the economy are vying even 

more competitive markets. This is what is observed, for example, in the Telecommunications 

sector, and in the light of this intense competition companies have sought excellence in the 

care of their customers. In this context, the demand for telecommunications services has 

grown considerably, leading the companies providing these services to have to establish a 

priority in service to the demands of the customers that directly affects the financial result of 

the company. This work has as objective to propose a structure for programming, 

implementation and monitoring of projects to establish a prioritization of the demand for 

projects in telecommunications based on a classification of projects visited. The problem is to 

decide each week that projects will be undertaken by the company, whereas: some of the 

projects must necessarily be made; projects started in previous periods may still be in 

progress; projects that have a high profitability should be prioritized; projects may not be 

completed in time window of billing. The procedure proposed in this work was developed 

with the aid of an Excel spreadsheet and applied to the supplier of telecommunications 

services for completion of planning weekly during 30 (thirty) days in different subsidiaries. 

The results obtained were compared with other company's results obtained over a period of 90 

(ninety) days. The results show an increase in various subsidiaries between 11% and 53% in 

revenues of the month. 

 

 

Key Word: Project Management, Classification of Projects, Prioritization of Projects, 

Telecommunications. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo implantar um processo para avaliação e priorização de 

demandas de projetos de uma empresa prestadora de serviços de Telecomunicações, com 

propósito de subsidiar os seus respectivos gerentes de projetos na seleção dos projetos a serem 

executados com o propósito de maximizar o faturamento. O processo possui quatro etapas, na 

qual a primeira será o método de classificação, Classe 1 - Projetos Mandatórios, Classe 2 - 

Projetos de Rentabilidade e Prazo e Classe 3 - Projetos Adiados; a segunda etapa é a 

elaboração da programação, a terceira, execução e a quarta, faturamento, em que as duas 

últimas etapas do processo estão inseridas no processo de gestão. Considerando 

permanentemente a avaliação desses projetos, os aspectos rentabilidade e cumprimento do 

prazo negociado com o cliente, atenderão as expectativas do cliente quanto à disponibilidade 

da rede e permitirão aos acionistas a maximização do faturamento.  

A empresa RM Engenharia, analisada e contextualizada neste trabalho, é acionada pelas 

operadoras de telecomunicações através de sistemas próprios semanalmente e não dispõe de 

processos para avaliação e priorização das demandas dos projetos a serem executados, a 

tomada de decisão é baseada na experiência dos gestores. Os gestores selecionam os projetos 

pela facilidade e/ou agilidade, pela rota de atendimento ou por acionamento de projetos de 

interesse exclusivo do cliente e não necessariamente por ser um projeto rentável ou prazo 

acordado. 

O propósito deste trabalho é capacitar os gestores quanto à visão financeira, capacidade 

produtiva e gestão de risco semanalmente, com a função de maximizar o faturamento mensal 

da empresa, na qual a gestão de risco está relacionada à perda de projetos que podem não 

serem faturados, proporcionando perdas financeiras e atingindo negativamente o resultado 

esperado pela empresa. 

1.1 Justificativa 

As operadoras de telefonia Fixa e Móvel estão investindo alto em suas redes, conforme 

estudos publicados pela Telebrasil Agosto 2011, mencionado no capítulo 2 deste trabalho. 

Todo investimento são direcionados a Engenharia, setor de implantação dos projetos de 

Melhoria de Rede, Melhoria de Rede óptica, Solicitações de Terceiros, Cabo de Entrada, 
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Atendimento a Grandes Clientes, Alivio de Rede, buscando disponibilizar redes em toda a sua 

área de atuação, para atender a crescente demanda neste setor. Após estudos é possível 

perceber que as operadoras estão preocupadas com a sua sobrevivência junto ao cenário 

mundial. Segundo a Telebrasil (2011), a produção da Receita Operacional Bruta do setor de 

Telecomunicações em 2010 foi de R$ 184,9 Bilhões, sendo este valor mais alto da história do 

setor e equivale a 5,0% do PIB Nacional. Hoje as operadoras terceirizam toda a execução 

desses projetos, ou seja, acionam as prestadoras de serviços de Telecomunicações, portanto, 

essas prestadoras de serviços precisam  implantar processo de gestão para que possa estruturar 

e obter lucros no setor.   

Diante do diagnóstico do cenário atual da empresa e a demanda do mercado, cada vez 

mais se faz necessário maior controle e planejamento da demanda de projetos, objetivando 

gestão da capacidade produtiva, gestão de risco e aumento no faturamento. 

O desenvolvimento deste projeto é relevante, uma vez que sem uma estrutura de 

programação de execução de projetos e gerenciamento que suporte adequadamente o processo 

de priorização de empreendimentos a serem executados reduz as chances de a empresa em 

estudo alcançar seus objetivos de retorno financeiro.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

Propor uma estrutura de programação de execução e acompanhamento de projetos para 

a priorização de demandas na prestação de serviços em sistema de telecomunicações 

(Telefonia móvel, fixa, dados e Banda Larga), pelos Gerentes de Projetos, uma estrutura de 

gerenciamento de projetos, considerando, entre outros aspectos, os custos e os benefícios de 

cada projeto com foco no cliente final e na rentabilidade. 

1.2.2 Objetivos específicos 

  Identificar os processos de avaliação e priorização na demanda de projetos. 

  Analisar o processo de priorização de projetos atual da empresa e seu impacto no 

resultado financeiro. 
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  Propor uma estrutura de programação de execução de projetos e gerenciamento 

para suportar a priorização de empreendimentos, aumentando o resultado 

financeiro da empresa. 

  Aplicar o processo proposto e avaliação dos resultados sobre o resultado 

financeiro. 

  Maximizar o faturamento mensal da empresa mencionada neste trabalho. 

1.3 Método de Pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa com finalidade de propor uma estrutura de programação de 

execução e gerenciamento na demanda de projetos, de natureza quantitativa, atuando junto 

aos prazos de execução e avaliação semanalmente da capacidade produtiva e faturamento, 

com o objetivo de maximizar o faturamento mensal. Todos os dados da pesquisa foram 

coletados na empresa em estudo, mediante implantação da programação semanal dos projetos. 

Este trabalho foi desenvolvido inicialmente a partir de uma revisão da literatura sobre 

priorização de projetos em diferentes contextos para embasar a proposição de uma estrutura 

de programação de execução de projetos e gerenciamento para priorização de demandas de 

projetos de telecomunicações. Foi realizado um estudo de caso, tendo sido diagnosticada uma 

fragilidade no processo de tomada de decisão no tocante à priorização de demandas de 

projetos em uma empresa prestadora de serviços de telecomunicações. A partir da 

identificação dos aspectos relevantes para o resultado financeiro da organização, foi proposta 

a estrutura de programação de execução e gerenciamento de projetos. 

1.4 Estrutura da dissertação 

O presente documento de dissertação está organizado em 5 (cinco) Capítulos. O 

Capítulo 1 – Introdução – em que são apresentadas as justificativas, o método e a 

organização do trabalho.  

O Capítulo 2 – Base Conceitual e Revisão de Literatura – tem como objetivo 

apresentar uma síntese dos conceitos básicos e trabalhos desenvolvidos na área, que permitem 

situar o leitor no tema e contribuir para o desenvolvimento desta pesquisa. 

O Capítulo 3 – Estrutura de Programação de Execução de Projetos e 

Gerenciamento – apresenta o contexto da empresa prestadora de serviços de 
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telecomunicações, o problema de decisão estudado e a estrutura de programação de execução 

de projetos e gerenciamento proposto. 

No Capítulo 4 – Aplicação do Processo Proposto – , o processo proposto é aplicado 

sendo apresentado em detalhes todo o novo fluxo do processo de priorização dos projetos, 

com base nos dados reais da empresa estudada. É realizada uma comparação dos resultados 

obtidos com a aplicação do processo proposto. 

O Capítulo 5 – Conclusão e Sugestões para Trabalhos Futuros – apresenta as 

considerações finais do estudo, com os objetivos alcançados e as sugestões para novos 

trabalhos. 
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2 BASE CONCEITUAL E REVISÃO DA LITERATURA  

Neste capítulo, serão apresentados os conceitos indispensáveis ao entendimento do 

trabalho, além de uma breve descrição de alguns trabalhos científicos desenvolvidos no tema, 

de forma a evidenciar as contribuições desta proposta. 

2.1 Gestão de Projetos 

2.1.1 Projetos 

Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica início e término definido. O término é 

alcançado quando todos os objetivos tiverem sido atingidos ou quando se concluir que eles 

não serão ou não poderão ser atingidos e o projeto for encerrado, ou quando o 

empreendimento não for mais necessário. Temporário não significa necessariamente de curta 

duração. 

Um portfólio de projetos refere-se a um conjunto de projetos ou programas e outros 

trabalhos, agrupados para facilitar o gerenciamento eficaz desse trabalho a fim de atingir os 

objetivos de negócios estratégicos.  

Programa é definido como um grupo de projetos gerenciados de forma coordenada, 

visando obter benefícios difíceis de serem alcançados quando gerenciados isoladamente, é 

denominado programa. Eles podem envolver uma série de empreendimentos cíclicos ou 

repetitivos, às vezes sem uma data de fim muito clara. Um “Programa de Qualidade Total” é 

um exemplo. A natureza ou o produto final dos projetos pode ser bastante distinto, mas em 

comum estes têm uma forte convergência ou um forte alinhamento estratégico. 

O ciclo de vida de um projeto para melhor planejar, executar e controlar, descreve as 

fases cujos nomes e quantidades são determinados pelas quantidades de controle da 

organização ou organizações envolvidas no projeto.O ciclo de vida do projeto consiste no 

conjunto de fases do projeto, geralmente em ordem sequencial de execução. Square (2008). 

Uma fase de um projeto possui um grupo de atividades de forma lógica, e a sua 

conclusão é marcada pela entrega de um ou mais deliverables. Um deliverables (entrega) é 

qualquer produto ou serviço, tangível e verificável, que deve ser produzido para completar um 

projeto ou parte dele. 
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A definição das fases do ciclo de vida de um projeto está diretamente ligada ao tipo de 

produto a ser gerado. Não existe uma única melhor maneira para definir um ciclo de vida 

ideal do projeto. Algumas organizações estabelecem políticas que padronizam todos os 

projetos com um único ciclo de vida, enquanto outras permitem que a equipe de 

gerenciamento de projetos escolha o ciclo de vida mais adequado para seu próprio projeto, 

conforme Xavier (2009). 

2.1.2 Gerenciamento de Projetos 

O gerenciamento de projetos (GP) é um ramo da Ciência da Administração que trata da 

iniciação, planejamento, execução, controle e fechamento de projetos. O gerenciamento 

de Projetos envolve a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às 

atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. O gerente de projetos é 

responsável pela integração das áreas de RH, tempo, comunicações, qualidade, riscos, 

escopo, aquisições e custos, conforme Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – As Áreas de Conhecimento do Gerenciamento de Projetos 

           Fonte: Xavier, Vivacqua, Macedo e Xavier, L. F. S., 2009 
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Integração – São os processos que integram os diversos elementos do gerenciamento de 

projetos, que são identificados, definidos, combinados, unificados e coordenados dentro dos 

grupos de processos de gerenciamentos de projetos. 

Escopo – São os processos envolvidos na verificação de que projeto inclui todo o 

trabalho necessário. 

Tempo – São os processos necessários para que haja o término do projeto no prazo 

correto. 

Custos – São os processos envolvidos em planejamento, estimativa, orçamento e 

controle de custos, de modo que o projeto termine dentro do orçamento aprovado. 

Qualidade – São os processos envolvidos na garantia de que o projeto irá satisfazer os 

objetivos para os quais foi realizado. 

Recursos Humanos – RH – São os processos que organizam e gerenciam a equipe do 

projeto. 

Comunicações – São os processos relativos a geração, coleta,disseminação, 

armazenamento e destinação final das informações do projeto de forma oportuna e adequada. 

Riscos – São os processos relativos à realização do gerenciamento das ameaças e 

oportunidades em um projeto. 

Aquisições – São os processos que compram ou adquirem produtos, serviços ou 

resultados, além dos necessários ao gerenciamento de contratos, conforme Xavier (2009) 

Para os níveis de custos e de pessoal são baixos no início, atingem o valor máximo 

durante as fases intermediárias e caem rapidamente conforme o projeto é finalizado. A Figura 

2.2 ilustra esse padrão.  
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Figura 2.2 – Nível Típico de Custo e Pessoal ao Tempo de um Ciclo de Vida 

       Fonte: Square, 2008 

O nível de incertezas é o mais alto e, portanto, o risco de não atingir os objetivos é 

maior no início do projeto. A certeza de término, geralmente, torna-se cada vez maior 

conforme o projeto continua. 

A capacidade das partes interessadas de influenciarem as características finais do 

produto do projeto e o seu custo final é mais alta no início e torna-se cada vez menor 

conforme o trabalho continua.  

Contribui muito para esse fenômeno o fato de que o custo das mudanças e da correção 

de erros geralmente aumenta conforme o projeto continua, como demonstra a Figura 2.3, 

baseada em Square (2008). 
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Figura 2.3 – Impacto da Variável com Base no Tempo Decorrido do Projeto 

         Fonte: Square, 2008 

Todo projeto é composto por quatro fases: identificação, planejamento, execução e 

conclusão, sejam para produto ou serviço. 

Identificar uma necessidade (DEFINIR): 

É a fase inicial do projeto, quando uma determinada necessidade é identificada e 

transformada em um problema estruturado a ser resolvido por ele. O cliente, por meio de um 

CP (Chamada de Propostas), ou Request for Proposal, ou RFP, pede que lhe sejam enviadas 

propostas com custos e cronogramas. 

Desenvolver e propor uma solução (PLANEJAR) 

É a fase responsável por identificar e selecionar as melhores estratégias do projeto, 

detalhando tudo aquilo que será realizado, incluindo cronogramas, alocação de recursos 

envolvidos, custos etc., para que, no final dessa fase, ele esteja suficientemente delineado para 

ser executado. Nessa fase, os planos auxiliares de comunicação, qualidade, riscos, 

suprimentos e recursos humanos também são desenvolvidos. Nessa etapa é elaborado e 

assinado o contrato do fornecedor selecionado com o cliente. 

Executar o projeto (EXECUTAR) 

Implementação da solução proposta para a necessidade ou o problema. Inicia-se após o 

cliente decidir qual das soluções propostas melhor atende à sua necessidade. Envolve um 

planejamento detalhado e, em seguida, a implementação desse plano para atingir o objetivo. 

Essa fase é concluída após a realização de testes de desempenho aceitos pelo cliente. 
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Concluir o projeto (CONCLUIR) 

Avaliar o desempenho do projeto para saber o que poderia ter sido melhorado. É 

importante obter o feedback do cliente para determinar seu nível de satisfação conforme Slack 

(2009). 

A Figura 2.4 mostra as fases do ciclo de vida de um projeto. 

 

Figura 2.4 – Sequência Típica de Fases no Ciclo de Vida de um Projeto 

          Fonte: Baseado em Square, 2008 

A curva típica de um ciclo de vida de um projeto, conforme Figura 2.5, pode ser 

caracterizada por um S, pois normalmente tem um início lento, característico das fases de 

planejamento e na fase de execução é quando “as coisas acontecem” e o percentual de 

atendimento aumenta muito (Square, 2008). 
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Figura 2.5 – Curva S Típica de um Ciclo de Vida de um Projeto 

Fonte: Baseado em Square, 2008 

2.1.3 Maturidade na Gestão de Projetos 

A curva do processo de aprendizado para a maturidade é medida em anos. As empresas 

comprometidas com a utilização de gestão de projetos poderão ter a sorte de atingir a 

maturidade em cerca de dois anos, enquanto uma empresa típica pode levar até cinco anos. 

A maturidade em gestão de projetos é o desenvolvimento de sistemas e processos que 

são por natureza repetitivos e garantem uma alta probabilidade de que cada um deles seja um 

sucesso. Entretanto, processos e sistemas repetitivos não são, por si, garantia de sucesso. 

Apenas aumentam a sua probabilidade. 

Uma empresa pode ser madura em gestão de projetos e não ser excelente. A definição 

de excelência vai além da definição de maturidade. Para que as empresas possam alcançar 

algum grau de maturidade elas devem passar pelas fases do ciclo de vida na gestão de 

projetos: 

 Fase embrionária – Na fase embrionária, tanto os gerentes intermediários quanto 

os gerentes seniores devem reconhecer a necessidade, os benefícios e as 

aplicações da gestão de projetos. Uma vez que os executivos e gerentes 

entenderam que a gestão de projetos não é apenas algo capaz de mexer com as 

bases da empresa, mas é, também, indispensável à sua sobrevivência, o processo 

de maturidade ganha rapidez. 
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 Fase de Aceitação pela Gerência Executiva – A segunda fase do ciclo de vida da 

gestão de projetos é da aceitação pela gerência executiva.Nessa etapa, é 

fundamental que os executivos identifiquem visivelmente seu apoio, se é que a 

empresa pretende chegar à maturidade em gestão de projetos, a palavra chave 

nessa etapa é a visibilidade. 

 Fase de apoio dos Gerentes de área - A terceira fase do modelo de maturidade é a 

do apoio dos gerentes de área. Os gerentes de área não necessitam de um 

profundo conhecimento das ferramentas da gestão de projetos, precisam 

entender os princípios da gestão de projetos, pois são eles que irão conduzir  e 

acompanhar os processos. 

 Fase de crescimento – A quarta fase é a de crescimento. Pode ter inicio tão cedo 

quanto a fase embrionária e ocorrer paralelo com as três primeiras fases. Durante 

a fase de crescimento, os sistemas de gestão de projetos  são desenvolvidos e 

refinados para controle e padronização. Tais sistemas refletem o 

comprometimento da empresa com a qualidade e o planejamento, assim como a 

necessidade de minimizar as mudanças ou oscilações de escopo. 

 Fase de maturidade – A maioria das empresas consegue mais cedo ou mais tarde 

superar as quatro fases num prazo de 12 a 24 meses. A fase da maturidade exige 

que a empresa entenda a importância da integração de tempo e custo. É 

impossível determinar o estado do projeto apenas pela analise de sua 

programação. Da mesma forma, não se pode determinar o estado do projeto 

apenas pelo seu custo. Custo e programação precisam ser integrados. Integrar 

custo e programação exige o uso de indicadores de valor agregado. O elemento 

final na fase da maturidade é o desenvolvimento de um programa de ensino em 

longo prazo para que a empresa possa manter a posição de maturidade. 

 

A gestão de projetos deve-se ser avaliada por dois momentos nas organizações, 

conforme Figura 2.6, pela maturidade e excelência, na qual a maturidade é adquirida pelo 

tempo e as fases citadas anteriormente e a excelência criada através de um ambiente no qual o 

fluxo contínuo de projetos gerenciados com sucesso, sucesso mensurado tanto pelo 

atingimento do desempenho, conforme Kerzner (2002). 
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Figura 2.6 – Percentual de Projetos Fracassados em Empresas com Gestão de Projetos 

       Fonte: Kerzner, 2002 

2.1.4 Planejamento e Controle de Projetos 

O planejamento não é um processo único, pode ter inferências no ciclo de vida do 

projeto, à medida que ocorram evidências de impacto na execução do projeto. O processo de 

planejamento visa quatro propósitos distintos: 

 Determinar o custo e a duração do projeto. 

 Determinar o nível de recursos que será necessário. 

 Ajudar a alocar o trabalho e a monitorar o progresso.  

 Ajudar a avaliar o impacto de qualquer mudança sobre o projeto. 

A Figura 2.7 identifica, em estágios, as etapas no processo de planejamento e/ou 

replanejamento. O replanejamento não é um sinal de falha do projeto ou de mau 

gerenciamento, especialmente projetos incertos, é uma ocorrência normal, conforme Slack, 

(2009). 
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Figura 2.7 – Estágios no Processo de Planejamento 

             Fonte: Slack, Chambers e Johnston 2009 

A Figura 2.8 mostra que, na fase do tempo do projeto inclusa no planejamento, se têm 

as técnicas de revisão e avaliação de programa, PERT (Program evaluation and review 

technique) e CPM (Critical Path Method), como são universalmente conhecidas. Seus mais 

espetaculares ganhos são em ambientes altamente incertos de projetos. A técnica PERT 

reconhece que a duração das atividades e os custos em gerenciamento de projeto não são 

determinísticos e que a teoria da probabilidade pode ser aplicada para fazer estimativas. É 

uma ferramenta de valiosa colaboração quando da elaboração de um planejamento e de seu 

respectivo controle, objetivando atingir uma determinada meta (Slack, 2009). 

 

Figura 2.8 – Fases do projeto Aplicando PERT 

Fonte: Colenghi, (2007) 
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O PERT trabalha com três estimativas de tempo: 

(a) Tempo otimista – condições favoráveis. 

(b) Tempo mais provável – tempo mais próximo da realidade. 

(c) Tempo pessimista – condições desfavoráveis. 

Por esse motivo, o PERT possui características probabilísticas e variáveis aleatórias. 

Portanto, para calcular o tempo de cada atividade, é necessário usar a equação (2.1) : 

          Equação (2.1) 

 

A técnica CPM (Critical Path Method) possui características determinísticas e 

variáveis reais. À medida que a complexidade de um projeto cresce, torna-se necessário 

identificar o relacionamento entre as atividades. Essa técnica do caminho crítico modela o 

projeto, esclarecendo o relacionamento entre as atividades, e para isso é necessário criar um 

diagrama de rede com as seguintes regras: 

Regra 1: Um evento não pode ser atingido até que todas as atividades que nele desembocam 

estejam completas.  

Regra 2: Nenhuma atividade pode começar até que o evento em sua cauda tenha sido 

atingido.  

Regra 3: Duas atividades quaisquer não podem ter os mesmos eventos cabeça e cauda. 

Conforme Slack (2009). 

2.1.5 Métodos de Seleção de Projetos 

Os métodos de seleção preocupam-se com as vantagens ou méritos do produto ou 

serviço do projeto avaliando o valor do que será produzido e como ele trará benefícios para a 

organização. Os gerentes de projeto incluem nessa seleção de projetos fatias de mercado, 

benefícios financeiros, retornos de investimentos, retenção e lealdade dos clientes e opinião 

pública. Segundo o Guide to the PMBOK, há duas categorias de métodos de seleção: os 

métodos de mensuração de benefícios e os modelos matemáticos, conhecidos como modelos 

de decisão e métodos de cálculo. 

 Modelos matemáticos - Os modelos matemáticos são também conhecidos como 

métodos restritos de otimização, é que estes usam programação linear, dinâmica, 

de inteiros, não-linear e/ou de múltiplos objetivos sob a forma de algoritmos. 

Projetos de enorme complexidade usam técnicas como essas para tomar decisões 

referentes a projetos. A vasta maioria das técnicas de seleção de projetos utiliza 
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os métodos de mensuração de benefícios para tomar decisões sobre a seleção de 

projetos. 

 Métodos de mensuração de benefícios – Os métodos de mensuração de benefícios 

empregam várias formas de análise e abordagens comparativas no processo 

decisório – tais como a análise custo-benefício, os modelos de pontuação, os 

métodos de contribuição de benefícios, que abrangem diversas técnicas de fluxo 

de caixa e modelos econômicos. 

– Análise custo-benefício- Compara as vantagens financeiras da execução 

do projeto com os benefícios (normalmente financeiros e na forma de 

ganhos ou geração de rendimentos) que serão gerados para organização por 

conta da execução do projeto. Uma escolha de projeto bem fundamentada é 

aquela em que os custos de implementação ou geração do produto ou 

serviço em pauta são inferiores aos benefícios financeiros. Algumas 

empresas toleram uma margem pequena, enquanto outras preferem uma 

margem bem maior entre os dois valores. 

– Modelos de pontuação – Os modelos de pontuação ponderada são bastante 

simples. O comitê de seleção deve especificar os critérios a serem utilizados 

no modelo de pontuação – por exemplo, potencial de lucro, 

comerciabilidade do produto ou serviço, capacidade da empresa de gerar 

produto ou serviço com rapidez e agilidade, entre outros. A cada um deles é 

atribuído um peso, dependendo da importância que lhe atribui o comitê, isto 

é, os mais relevantes recebem um peso maior. Na Tabela 2,1 ilustra um 

exemplo desse modelo de pontuação, no qual o Projeto A é a escolha óbvia. 

Tabela 2.1 – Modelo de Pontuação Moderada 

         Fonte: Heldman (2006) 
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A aplicação dos métodos de seleção de projetos pode-se lançar mão de um, dois ou 

vários métodos de mensuração de benefícios, isoladamente ou combinados, para tomar uma 

decisão. O período de retorno é a menos exata das técnicas de fluxo de caixa e o VPL, a mais 

conservadora – e o VPL e a TIR, na maioria das vezes, levam à mesma conclusão com relação 

ao que aceitar e o que recusar.  

Os métodos de seleção de projetos, em especial os de mensuração de benefícios, podem 

ser usados para avaliar vários projetos ou apenas um. São uma ferramenta e técnica da 

Iniciação e compreendem duas categorias amplas, os métodos restritos de otimização e os 

métodos de mensuração de benefícios – ambos chamados, com frequência, de modelos de 

decisão. conforme Heldman (2006) 

2.1.6 Processo de Encerramento 

Os processos de encerramento têm como objetivo formalizar a aceitação do projeto 

como um todo ou a formalização de uma fase de projeto. Encerra a parte do escopo do projeto 

e as atividades associadas, aplicáveis a uma determinada fase conforme Vieira (2007). 

2.2 Revisão de Literatura 

Na literatura, é possível encontrar vários estudos relacionados à priorização de portfólio 

de projetos, com aplicação dos métodos de (AMD) Apoio Multicritério à Decisão, tais como o 

AHP, PROMETHEE II E V, FAMILIA ELECTRE IV-H, além de Programação Linear, 

Programação Linear Binária (PIB).  

Ramos (2010) utiliza a abordagem de Apoio à decisão Multicritério, mais 

especificamente o método da análise hierarquia (AHP) e análise financeira com o VPL 

(VALOR PRESENTE LÍQUIDO), PAYBACK e TIR para priorização do portfólio de 

projetos de investimento de uma refinaria, possibilitando assertividade da tomada de decisão. 

Souza (2010) apresenta o desenvolvimento de um modelo para definição de portfólio de 

investimentos com perpetuidade no conjunto de projetos com análise financeira do VPL e 

incorporando atributos qualitativos de análise por meio do método multicriterial chamado Non 

Tradicional Capital Investment Criteria. Uma das decisões mais importantes para a direção 

da empresa é como e em que investir seu capital, e aplicando um modelo prático através da 

integração de diferentes métodos nos aspectos quantitativos e qualitativos obterem um 

resultado otimizado. 
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Vargas (2010) expõe a aplicação do método AHP na priorização e seleção de projetos, 

demonstrando a tomada de decisão mais assertiva, com base em critérios adequados e 

alinhados, tornando um fator crítico de sucesso ou até mesmo de sobrevivência organizacional 

baseada em uma relação entre custos e benefícios de cada projeto. A priorização dos projetos 

em um portfólio nada mais é do que uma ordenação baseada em uma relação entre os custos e 

os benefícios de cada projeto, colocando critérios quanto aos benefícios que crescem em 

relação aos custos. É importante ressaltar que essa menção a custo/benefício não se refere a 

critérios exclusivamente financeiros, tais como a Taxa Financeira de Custo/Benefício, mas 

sim ao conceito amplo dos ganhos e dos esforços requeridos para realizar cada projeto.  

Chen & Askin (2007) têm como objetivo formular e analisar o problema comum entre a 

seleção de projetos de programação e tarefas. O estudo expõe situação de projetos alternativos 

para prosseguir como desenvolver novas plataformas de produto ou tecnologias ou educação 

continuada de recursos humanos, nos quais os recursos financeiros são limitados e as 

energias, renováveis. Tem como função objetivo maximizar o valor presente do lucro, 

aplicando o modelo matemático (PSFITS), Seleção e Intensidade de Projetos de tarefas e 

programas. 

Duarte (2007) desenvolve um modelo de priorização de projetos para uma quantidade 

maior de projetos disponíveis dentro das limitações que podem ser empreendidas pela 

empresa. Esse portfólio de projetos compõe atividades como (P&D) de novos produtos, 

implantação de novos sistemas, processo na manufatura, sistema de informação (SI) e 

projetos de construção. Este trabalho enfatiza a tendência existente de incorporar as possíveis 

sinergias e interdependência entre projetos, analisando a aplicabilidade dos modelos de 

Multicritério, através da Otimização Combinatória, com função objetivo de caráter 

compensatório. Destacando, quanto à sinergia, que é pouco abordada nos trabalhos, que se 

propõe a selecionar portfólio de projetos no qual a sinergia é avaliada por meio do julgamento 

ao decisor acerca do ganho relativo, proporcionando a um projeto devido à presença conjunta 

deste e de outro projeto no portfólio.  

Lopes & Costa (2007) propõem um modelo baseado no método PROMETHEE V, 

combinação entre o método de decisão multicritério PROMETHEE II e programação inteira 

0-1, envolvendo diferentes tipos de atributos e restrições presentes no problema, para 

priorização de sistemas em potenciais de SI/TI que compõe o portfólio de investimentos. 

Almeida & Costa (2002) demonstram aplicação do método da família PROMOTREE quanto 

à priorização de projetos de sistema de informação (SI), ordenando os módulos do sistema 
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através dos pesos e das preferências de critérios do decisor, aplicadas ao planejamento ou à 

gestão da informação a serem implantados em uma organização, analisando custo-benefício e 

suas características. 

Moreira (2007) tem como objetivo avaliar e propor a utilização de um método de Apoio 

Multicritério a Decisão (AMD), ELECTRE IV, para selecionar a diversidade enorme de 

projetos com presença de critérios quantitativos e qualitativos; proporcionando clareza à 

priorização dos projetos por se tratar de recursos públicos; buscando identificar os critérios e 

os limites de preferência e indiferença que melhor retratam a forma de avaliação com a qual 

se quer trabalhar; aplicando o método ELECTRE IV, propiciando ao decisor a capacidade de 

argumentação e a ordenação; tornando a decisão com mais poder de argumentação.  

Costa (2008) trata o método de Análise Hierárquica (AHP) na escolha de uma interface 

telefônica que poderá trazer novas informações, incorporando critérios qualitativos e 

proporcionando uma visão mais abrangente e completa do modelo. O objetivo principal é 

avaliar as características das interfaces telefônicas (URA DTMF e URA de FALA) utilizadas 

por uma empresa de telefonia móvel no serviço de atendimento ao cliente, verificando qual 

solução tecnológica reduz os custos da empresa e deixa o cliente mais satisfeito.  

Resende (2007) demonstra o desenvolvimento de um modelo de priorização de projetos 

de telecomunicações com o objetivo de atendimento à demanda dos clientes, no que diz 

respeito ao crescimento da planta instalada, mantendo a rede com capacidade adequada à 

prestação de vários serviços. A decisão de projetos que atenda a essa demanda é o objetivo 

deste trabalho, aplicando o método PROMETHEE V com apoio da programação linear para 

maximizar o resultado financeiro. 

Mota & Almeida (2007) objetivaram um modelo de Decisão Multicritério para apoiar o 

processo de gestão de projetos de construção (empreendimentos) quanto à priorização das 

atividades para cada etapa do projeto, considerando que cada atividade tem o seu grau de 

importância dentro do ciclo de vida de cada projeto, avaliando seus critérios de custo da 

atividade, influência do clima, mobilização de recursos, necessidade de percentual 

qualificado, segurança, aplicando o método do multicritério ELECTRE IV-H.  

Yamashita & Morabito (2006) propõem um algoritmo exato para gerar curvas de 

tradeoff entre custo e o prazo do projeto, resolvendo através do PCDRMM (problema de custo 

de disponibilidade de recursos com múltiplos modos), objetivando a elaboração de uma 

programação de projetos das atividades fins de cada etapa do processo, junto às atividades, de 
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forma a otimizar um ou mais critérios, obedecendo às relações de precedência entre as 

atividades e a disponibilidade de recursos.  

Garagic (2005) aborda a aplicação da programação inteira binária na solução de 

recursos ou atribuição de tarefas problemas, com maior dificuldade de execução, dentro do 

confuso processo de tomada de decisão, para obter melhores soluções dos recursos. Klapka & 

Pinos (2002) realizam a aplicação de métodos multicritérios no Sistema de Apoio à Decisão 

na seleção de centenas de projetos simultaneamente, em que será trabalhada a priorização de 

projetos com universo na casa de centenas junto à carteira, com funções de critérios e lineares, 

analisando os custos e benefícios de cada projeto com recursos limitados.   

Os trabalhos encontrados na literatura têm em comum a necessidade de estabelecer uma 

priorização para projetos de diferentes naturezas, considerando um ou vários critérios em um 

dado instante.  

São vários os trabalhos encontrados na literatura que utilizam a abordagem 

multicritério. No problema de decisão estudado nesta dissertação, a priorização das demandas 

de projetos deve focar um único critério, o faturamento, através da implantação do processo 

para avaliação e priorização de projetos, implantando a programação semanal com o objetivo 

de maximizar o resultado financeiro da organização, conforme informações de resultados 

obtidos no Capítulo 3.  

Entre os trabalhos encontrados no contexto de telecomunicações, a avaliação para 

priorização é feita com foco na maximização da disponibilidade do serviço de atendimento 

aos clientes da operadora de telecomunicações, e neste trabalho será dada uma ênfase à 

rentabilidade da prestadora de serviços de telecomunicações na avaliação da demanda de 

projetos.   

Na priorização dos projetos demandados pelas operadoras, as prestadoras de serviço 

devem considerar a prioridade das operadoras, mas essa prioridade nem sempre representará 

os seus objetivos financeiros. 

Neste trabalho, a proposta é estabelecer essa priorização periodicamente com o objetivo 

de maximizar, a cada priorização, o retorno financeiro do portfólio de projetos da empresa 

prestadora de serviços. 

http://apps.isiknowledge.com.ez16.periodicos.capes.gov.br/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=4FoOM1Am3On6LcFm86h&field=AU&value=Klapka%20J&ut=000175654100022&pos=1
http://apps.isiknowledge.com.ez16.periodicos.capes.gov.br/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&db_id=&SID=4FoOM1Am3On6LcFm86h&field=AU&value=Pinos%20P&ut=000175654100022&pos=2
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3 ESTRUTURA DE PROGRAMAÇÃO DE EXECUÇÃO E 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Neste capítulo serão apresentados a empresa estudada, o problema e a estrutura de 

programação de execução de projetos e gerenciamento propostos. 

3.1 Projetos de Telecomunicações 

Os projetos de sistema de telecomunicações de rede e de equipamentos baseiam-se em 

atendimento a um ou vários clientes, por meio dos sistemas de fibra óptica, cabo metálico, 

equipamentos de transmissão, comutação e dados, para melhoria de uma determinada aérea 

ou de um determinado empreendimento. Todos os projetos de sistema de telecomunicações 

procuram expandir sua capacidade para vencer a concorrência, cenário de disputa por 

menores preços e maior qualidade de serviço, com a maior aérea de expansão de atendimento. 

Hoje, a tecnologia e a capacidade de transmissão de dados é a maior procura no mercado de 

telecomunicações, por isso a importância em investimento na rede e equipamentos existentes, 

ou em novos projetos de rede e equipamentos no sistema de telecomunicações. Para os 

projetos de sistemas de telecomunicações de rede, cabos metálicos têm capacidade limitada 

para atendimento, por exemplo, telefone fixo na residência; os projetos de cabos de fibra 

óptica têm capacidade infinita, atendendo telefonia móvel (celular), chamadas interurbanas 

nacionais e internacionais, dados, voz e Velox. Os projetos de sistemas de telecomunicações 

de equipamentos são definidos para aumentar a capacidade das centrais, dos equipamentos de 

transmissão e dados na disponibilidade de atendimento. O conjunto desses projetos é chamado 

de Portfólio de Projetos, que contém os Projetos de Alívio de Rede; Melhoria de Rede; Cabo 

de Prédio; Atendimento a novas aéreas; Atendimento a FATB; Atendimento a Grandes 

Clientes; Melhoria de Rede Óptica; Projeto de Solicitação de Terceiros.  

A Figura 3.1 ilustra como funcionam todos os acionamentos para implantação dos 

projetos de rede dos sistemas telefônicos. 
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Figura 3.1 – Sistema Telefônico 

                         Fonte: A Autora 

                 

Com o tempo de uso e as intempéries, a vida útil dos cabos telefônicos fica 

comprometida e inicia-se uma sequência de defeitos. Após vários testes preventivos, é 

necessário investimentos na rede. Para esses casos, é acionada a MELHORIA DE REDE. 

Para situações em que a capacidade dos armários de atendimento metálico e/ou ópticos está 

sem facilidade, ou seja, esgotado, não tem como atender clientes, aciona-se PROJETOS DE 

ALÍVIO DE REDE, MELHORIA DE REDE ÓPTICA, ENTROCAMENTO ÓPTICOS. Com 

as mudanças contínuas na infraestrutura das cidades, os equipamentos instalados em fachadas 

de casas, prédios, cabos e postes em BR’s, tornam-se impactantes para as obras, construção de 

estradas, duplicação das BR’s; nesses casos o investimento das operadoras torna-se 

obrigatório, porque estão sujeitos à paralisação do sistema telefônico e a não retirada provoca 

acionamentos para PROJETOS DE SOLICITAÇÃO DE TERCEIROS. Nas regiões em que a 

Banda Larga (Velox) ainda não é atendida, acionam-se os projetos de ATENDIMENTO 
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VELOX; e para os casos de novos empreendimentos (condomínios fechados, prédios 

empresarias) acionam-se os PROJETOS DE NOVOS EMPREENDIMENTOS. Temos ainda 

os casos nos quais não se tem rede fixa disponível, o que ocasiona os acionamentos para 

PROJETOS FATB (Fora de Atendimento de Terminais de Assinantes). Os clientes 

individuais e empresariais como Bancos, Empresas, Indústrias, Governos, Operadoras 

requerem os PROJETOS DE ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES. 

O Projeto de Alívio de rede é executado com o objetivo de disponibilizar maior 

quantidade de facilidade de rede para o atendimento de cliente em áreas de risco de perda pela 

concorrência. 

O Projeto Melhoria de Rede é elaborado para acontecimentos de intervenções pontuais 

na rede com o objetivo de melhoria nos indicadores de qualidade. Trata-se de projeto para 

testar e remover defeitos em pontos específicos da rede, sem representar uma intervenção 

geral nos armários e/ou equipamentos. São substituições de lances de cabos queimados e/ou 

molhados, substituição de blocos terminais, adequações de caixas subterrâneas necessárias em 

função de novo nivelamento de asfalto e/ou quaisquer outros tipos de recobrimento etc. O 

retorno esperado para esse tipo de projeto é difícil de quantificar e deve ser discriminado 

como ações preventivas necessárias para a manutenção dos indicadores de qualidade e 

garantia da continuidade dos serviços. 

O Projeto de Cabo de Prédio é projetado para atender prédios empresariais, residências 

novas e/ou antigas que estão sem facilidade para atendimento. 

O Projeto Atendimento a Novas Aéreas é definido para atendimento a novas aéreas 

comerciais e residenciais como condomínio, conjuntos habitacionais, ou seja, atendimento a 

aéreas que não têm nenhuma rede telefônica para atender. Dessa forma, será criada uma rede 

completamente nova. 

O Projeto de Atendimento a FATB (Fora de Atendimento de Terminais Básicos) visa 

atender clientes que estão a mais de quinhentos metros do final da rede telefônica existente, 

conjunto de edificações que mantém uma característica urbana de adjacência (quanto ao 

tamanho, menor espaçamento entre edificações etc). 

O Projeto de Atendimento a Grandes Clientes visa atender grandes empresas que 

necessitam de uma rede de maior potencialidade, pois algumas empresas possuem sistemas 

muito pesado, necessitando, assim, de uma rede especial. na maioria das vezes, esses são os 

projetos mais caros. 
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O Projeto de Melhoria de Rede Óptica é elaborado basicamente para melhoria da rede 

óptica que interliga, na maioria das vezes, cidades, estados ou até ligações internacionais. 

O Projeto de Solicitação de Terceiros é elaborado para atendimento onde os clientes e as 

empresas acionam a operadora quando a rede telefônica está impedindo a passagem de 

veículos e pedestres, assim como as construtoras no momento de construir suas estradas ou 

até mesmo construções diversas. 

3.2 Cenário do Mercado de Telefonia no Brasil  

O atendimento à telefonia fixa no Brasil hoje é realizado por 5 (cinco) empresas, que 

atendem a três regiões diferentes. 

A Figura 3.2 apresenta a atuação das concessionárias existentes no Brasil com suas 

respectivas áreas de ação por região (serviço local) e setores, os acessos telefônicos instalados 

e em serviço. 

 

Serviço Local  Setores Concessionárias Mapa Dinâmico de  

Operadoras de Telefonia 
Fixa 

 
Região I 

1,2,4 a 17 Oi (Telemar)  

3 CTBC 

 

 

Região II 

18,19,21,23,24, 26 a 
30 

Brasil Telecom 

20 Sercomtel 

22 e 25 CTBC 

Região III 

31,32 e 34  Telefônica 

33 CTBC 

 

Figura 3.2 – Regiões e Setores de Atuação das Concessionárias de Telecomunicações 

          Fonte: Anatel (2011) 

 
O desempenho do setor de Telecomunicações no Brasil apresenta dados interessantes, 

segundo documento da TELEBRASIL (2011). A densidade de telefones fixos aumentou 

81,2% e a de telefones celulares aumentou 2.277% no final do ano de 2010. No final do 

segundo trimestre de 2011, os serviços de telecomunicações foram prestados para 290,5 

http://www.teleco.com.br/Operadoras/oibrt.asp
http://www.teleco.com.br/Operadoras/CTBC.asp
http://www.teleco.com.br/Operadoras/BTelecom.asp
http://www.teleco.com.br/Operadoras/Sercomtel.asp
http://www.teleco.com.br/Operadoras/CTBC.asp
http://www.teleco.com.br/Operadoras/Telefonica.asp
http://www.teleco.com.br/Operadoras/CTBC.asp
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milhões de assinantes, um aumento de 13,7% em relação aos 250,6 milhões do final do 

segundo trimestre de 2010. (TELEBRASIL, 2011).  

Ainda segundo dados da TELEBRASIL (2011), a produção – Receita Operacional 

Bruta – do setor de telecomunicações em 2010 foi de R$ 184,9 bilhões, sendo este o valor 

mais alto da história do setor e equivaleu a 5,0% do PIB Nacional.  

Esses dados revelam a importância do setor para a economia do país. 

As prestadoras de serviço de telecomunicações, em conjunto, realizaram o maior plano 

de investimento da história na expansão, modernização e melhoria da qualidade da prestação 

de serviços na economia brasileira. Segundo a TELEBRASIL (2011), foram investidos        

R$ 194,7 bilhões de 1998 a 2010, dos quais R$ 154,3 bilhões apenas nos últimos dez anos 

(2000-2010). Em 2011 foram investidos R$ 24,2 bilhões, equivalentes a 10,9% da Formação 

Bruta do Capital Fixo, o que já é considerado o maior investimento já feito por um setor da 

economia em um único ano (TELEBRASIL, 2011). 

Para ilustração do que já foi comentado, apresenta-se uma análise dos investimentos de 

operadoras em telefonia móvel. 

Na Figura 3.3, apresenta-se uma análise de investimento das operadoras em telefonia 

nos anos de 2010 e 2011. As operadoras TIM e OI mantêm os investimentos, nos quais a 

VIVO apresenta uma queda. A maioria das operadoras de telefonia no Brasil tem o setor de 

operação terceirizado e o planejamento compartilhado com as prestadoras de serviço. Todo o 

investimento dessas operadoras tem como objetivo a disponibilidade da rede e aumentar a 

carteira de clientes.  

 

Figura 3.3 – Análise de Investimento das Concessionárias 

           Fonte: Anatel (2011) 
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O crescimento do setor de Telecomunicações reflete-se também nas empresas 

terceirizadas responsáveis pelas atividades de operação. A demanda de projetos para essas 

empresas tem crescido na mesma direção do desempenho do setor.  

Hoje, a empresa RM, objeto de estudo neste trabalho, presta serviço para as operadoras 

OI, TIM, VIVO e CLARO. A mão de obra das operadoras é apenas para ter a gestão dos 

serviços fornecidos pelas prestadoras de serviços. O objetivo deste trabalho é auxiliar, apoiar 

as prestadoras de serviços na gestão da demanda desses projetos de Telecomunicações, de 

forma a garantir bons resultados para os seus indicadores financeiros e uma maneira de 

conseguir esse propósito é: diante da impossibilidade de atender toda a demanda, estabelecer 

uma prioridade para atendimento dos projetos de telecomunicações pedidos.  

A ampliação do uso de soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

cresce a cada ano no Brasil, segundo a revista Painel da TELEBRASIL (2011), nos 

segmentos de produtores rurais que não têm acesso à internet, conforme informações do censo 

agropecuário do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No Brasil, dos 

5.175.489 estabelecimentos rurais, 3,55% utilizam computadores e 1,46% têm acesso à 

internet. A Banda Larga aumentou o volume de negócios feitos por meio de internet nas 

grandes cidades. Hoje, no Brasil, a liderança no desenvolvimento e na utilização de soluções 

completas com a TIC em Banda Larga tem um grande cenário a ser explorado, conforme as 

informações abaixo: 

 289 milhões de clientes dos serviços de Telecomunicações. 

 42 milhões de telefones fixos. 

 220 milhões de telefone móveis. 

 Mais de 38 mil localidades com telefones fixos. 

 46 milhões de acesso à internet em Banda Larga fixa e móvel. 

 58,8 milhões de escolas públicas urbanas de ensino médio e fundamental conectadas 

gratuitamente à internet em alta velocidade. 

 49 milhões recolhidos aos fundos setoriais pelas prestadoras de telecomunicações desde 

2001. 
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 339 milhões em impostos pagos pelos usuários dos serviços de telecomunicações nos 

últimos 11 anos. 

 240 bilhões de investimento desde a privatização. 

 436 mil empregos diretos. 

Diante desse cenário as operadoras que fornecem serviços de banda larga estão 

investindo em sua rede existente e novas implantações para atender a disponibilidade futura 

no atendimento ao TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação). 

3.3 Apresentação do Problema 

A RM Telecomunicação é uma empresa terceirizada, prestadora de serviços para a 

Engenharia e Operação de serviços telefônicos, que atua nos estados de Pernambuco, 

Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, área nomeada como a GEO PE (Geografia 

Pernambuco); Ceará, Maranhão e Piauí (GEO CE); Roraima, Pará, Amapá e Amazonas (GEO 

PA); Bahia e Sergipe (GEO BA); Paraná e Santa Catarina (GEO PR); Rio Grande do Sul 

(GEO RS). Esse processo será inicialmente implantado na GEO PE e com programação de 

aplicações nas outras Geografias.  

A receita da Engenharia baseia-se na carteira de projetos. A Engenharia apenas tem 

receita se executar projetos priorizados de forma adequada. A empresa hoje não possui 

nenhum método para priorização de projetos, trabalha com a experiência dos seus gerentes e 

coordenadores na priorização da demanda de projetos, perdendo a visão da projeção 

financeira mensal, capacidade produtiva, gestão da eficiência e do risco. Para que os Gerentes 

de Projetos possam ter a visão financeira positiva na tomada de decisão quanto à escolha da 

carteira de projetos, é fundamental e estratégico a assertividade dessa decisão. Na Figura 3.4, 

apresenta-se o processo de tomada de decisão de seleção da demanda de projetos do cenário 

atual da empresa. 
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Figura 3.4 – Processo de Avaliação e Seleção de Projetos 

           Fonte: Adaptado de Rabechini Jr. e Carvalho (2006) 

 

 Avaliação  

Os gerentes e coordenadores de projetos avaliam a demanda dos projetos de maior 

valor, mão de obra, material, sem nenhum critério de tempo de execução do projeto e o 

período de faturamento. Não existe programação semanal para os devidos controles e 

acompanhamento. 

 Execução  

Nessa etapa do fluxo, tem-se a implantação dos projetos em campo com o deslocamento 

das equipes e dos materiais, sem acompanhamento da capacidade produtiva e dos prazos. 

 Faturamento 

É inexistente o controle das medições dos projetos executados. São faturados apenas os 

projetos selecionados por conveniência dos supervisores de campo, não é possível certificar a 

conclusão dos projetos selecionados no início do fluxo. A projeção do faturamento é apenas 

empírica. 
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3.4 Processo proposto 

Diante do cenário da empresa na tomada de decisão quanto a priorizar a demanda de 

projetos e possibilitar a gestão dessa solicitação, este trabalho teve como objetivo propor um 

processo que permita estabelecer em todas as filiais da empresa uma padronização na 

programação semanal de execução dos projetos.  

Alguns aspectos relativos às características dos projetos precisam ser considerados no 

processo de tomada de decisão: determinados projetos devem necessariamente ser realizados 

quando demandados, por representarem necessidades essenciais dos clientes; e outros 

projetos, por representarem rentabilidade e prazo. Dessa forma, propõe-se que, antes da 

efetiva programação, os projetos demandados sejam alocados em classes: 

Classe 1 – Projetos Mandatórios. 

Classe 2 – Projetos de Rentabilidade e Prazo.  

Classe 3 – Projetos Adiados. 

Essa divisão indica qual projeto terá o início de sua execução planejada para aquela 

semana e quais serão adiados. No final das quatro programações semanais, fecha-se o ciclo da 

janela de faturamento, mas com acompanhamento da produção e do faturamento semanal, 

possibilitando ao gestor a projeção do faturamento mensal. As Figuras 3.5 e 3.6 apresentam o 

novo processo proposto para a priorização da demanda dos projetos.  
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Figura 3.5 – Processo de Avaliação e Priorização de Projetos 

         Fonte: Adaptado de Rabechini Jr. e Carvalho (2006) 

A Figura 3.5 baseia-se na ideia, de Rabechini Jr e Carvalho (2006), de gerenciar uma 

demanda de projetos em três etapas, pré-projeto, proposta de projeto e projeto, administrados 

de forma sistêmica, com objetivo de que resultado final esteja alinhado a estratégia do 

negócio. Para a Figura 3.5 foi adaptado o novo processo de avaliação e priorização da 

demanda de projetos proposto neste trabalho, que apresenta quatro etapas do processo, 

classificação 1, 2 e 3, elaborar estrutura de programação de execução, execução e análise do 

faturamento. Na etapa do faturamento será feito o acompanhamento do faturamento e da 

produção de projeto a projeto, para cada semana da programação.  

A Figura 3.6 apresenta o fluxo da estrutura da programação de execução e 

gerenciamento da demanda de projetos, destacando a liberação dos projetos pela operadora 

que entra no fluxo da estruturação da programação semanalmente, ou seja, a cada semana 

inicia-se um ciclo de uma nova programação semanal, em que os novos projetos estarão sendo 

analisados junto à demanda existente e classificados conforme o método mencionado. 
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  Figura 3.6 – Fluxo do Processo de Estrutura de Programação 

           Fonte: A Autora 

Abaixo, seguem as definições das etapas do novo processo de avaliação e priorização da 

demanda de Projetos. 

 Classificação 

Serão classificados os projetos de todos os segmentos (Alívio de Rede, Atendimento a 

Clientes, Solicitações de Terceiros, Melhoria de Rede, Melhoria de Rede Óptica, Atendimento 

a Novas Áreas etc.). São estabelecidas as seguintes classes: 
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CLASSE 1 – PROJETOS MANDATÓRIOS – Classificados na avaliação da prioridade, 

com a visão do cliente analisada pelo mercado quanto à concorrência na disponibilidade de 

atendimento, cumprir as metas estabelecidas pela agência reguladora (ANATEL); possível 

cancelamento do cliente final pela demora do retorno de custo do projeto; equipamentos 

instalados em locais causando impacto ambiental junto aos órgãos de preservação de meio 

ambiente e aspecto ambiental; equipamentos e redes com risco de acidentes ou intervenção de 

terceiros na rede telefônica, possibilitando a interrupção de uma localidade ou de clientes 

emergências (hospitais, delegacias de polícias etc.) e contemplando os projetos solicitados há 

mais de 30 dias pelo cliente.  

CLASSE 2 – PROJETOS DE RENTABILIDADE E PRAZO – São projetos que não serão 

classificados na Classe 1 e que apresentam alta rentabilidade o valor do projeto é elevado e o 

tempo de execução está dentro do tempo da janela de faturamento. Os projetos elevados serão 

avaliados em relação ao custo-benefício, baseando-se por dados anteriores, por meio dos 

custos com mão de obra, materiais, logística e o beneficio do retorno financeiro de projeto a 

projeto. 

CLASSE 3 – PROJETOS ADIADOS – Projetos que não são classificados nas Classes 1 e 2, 

conforme as priorizações. Um projeto da Classe 3 poderá passar para a Classe 2 nos casos de 

projetos com o prazo de atendimento com probabilidade de multa por atraso e ainda não 

atendidos ou avaliados. 

A Figura 3.7 apresenta a entrada dos projetos e suas características, em que os projetos 

são avaliados e classificados, conforme mencionado acima, quanto ao custo e benefício de 

cada um, auxiliando na classificação e priorização. 
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Figura 3.7 – Fluxo do Processo de Classificação 

        Fonte: A Autora 

 

 Programação  

A etapa de programação corresponde a estabelecer a programação semanal de execução 

dos projetos demandados. Cada semana corresponde a uma programação, e a janela de 

faturamento corresponde a quatro programações. 

De acordo com a classificação dos projetos realizada na etapa anteriormente descrita, os 

projetos das Classes 1 e 2 devem obrigatoriamente entrar na programação da semana em que 

foram classificados. Na programação da última semana, deverão ser considerados os projetos 

ainda não iniciados que podem ser incluídos nessa semana e cujo percentual de realização 

permitirá um faturamento, ainda que parcial. Essa inclusão na última semana deve focar o 

alcance do resultado financeiro mínimo estabelecido como meta, caso este ainda não tenha 

sido alcançado. 

Para a realização dessa etapa e da etapa anterior, um conjunto de informações deve ser 

disponibilizado de forma padronizada. 
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A Tabela 3.1 apresenta o padrão de informações enviada por cada supervisor ou 

coordenador responsável pela execução dos projetos da filial respectiva, possibilitando a visão 

financeira e capacidade produtiva semanal por cada uma das filiais (AL, PB, PE e RN) e 

relacionadas a seguir: 

 Filial – Identificar a filial da GEO PE (Geografia Pernambuco). 

 Projeto – Identificação do projeto na carteira de obras. 

 Segmentos (Alívio de Rede, Atendimento a Clientes etc..) – Tipo do projeto. 

 UR’s (Unidade de Redes) orçadas – Conversor de unidade.  

 Valor do projeto – orçamento do projeto em reais.  

 Semana (1, 2, 3 e 4) – Corresponde à semana em que o projeto está sendo 

programado para iniciar.  

 Duração (tempo de execução) – Corresponde ao tempo de execução, em dias, do 

projeto, baseado na capacidade produtiva das equipes da semana em que está sendo 

programado.  

 Classe de cada projeto (1, 2 e 3) – Classe 1 – Projetos Mandatórios; Classe 2 – 

Projetos de Rentabilidade e Prazo; e Classe 3 – Projetos Adiados. 

Na coluna Faturamento da Tabela 3.1 deverá ser indicado se o projeto será faturado na 

semana do projeto programado (valor 1) ou adiado para ser faturado na programação da 

semana seguinte (valor 0). 

Essa estruturação e padronização propostas permitirão ao Gerente de Projeto visualizar 

a cada semana uma projeção financeira e sua produção. 

 

Tabela 3.1 – Modelo da Programação Semanal 

         Fonte: A Autora 
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 Processo de Gestão 

O processo de gestão corresponde à execução e ao faturamento, que serão baseados na 

elaboração da programação semanal, em que o acompanhamento e controle de cada projeto 

terão o monitoramento da produção e do faturamento. Toda semana, os projetos avaliados 

com faturamento de valor 1 (UM) serão faturados e validados a produção; para os projetos 

avaliados com valores iguais a 0 (ZERO), não serão faturados, porém a sua produção será 

validada e, posteriormente, transferida para a próxima semana. Os projetos transferidos para 

as semanas seguintes terão como limite de transferência a quarta semana, ou seja, poderão ser 

deslocados apenas três vezes nos casos em que não tenham sido concluídos, e o faturamento 

será parcial, para que não ocorra desvio no fechamento da janela de faturamento. 

Nos casos em que houver aumento na demanda de projetos, por motivo de novas 

solicitações e acúmulo dos projetos transferidos, será avaliada a capacidade produtiva para 

posterior contratação de mão de obra ou terceirização e aquisição de materiais. 

O objetivo desse processo é acompanhar e controlar toda a demanda de projetos, 

considerando a visão financeira semanal, capacidade produtiva das equipes e monitorar o 

faturamento de todos os projetos para que não ocorram desvios e/ou faturas transferidas da 

janela do faturamento executado e concluído fora do período exato da sua programação. 

 

3.5 Considerações Gerais do Processo Proposto 

Foi implantada a programação de execução e gerenciamento de projetos em cada filial 

da empresa (AL, PB, PE e RN), consolidando as quatro filiais que compõe a GEO PE 

(nomeada Geografia Pernambuco pelo cliente). Após a implantação da programação será 

avaliada a capacidade produtiva, a gestão de risco e a análise financeira semanalmente, para 

maximizar o lucro do portfólio para o período da janela de faturamento. 

A capacidade produtiva corresponde a quantidade de UR´s (unidades de redes) 

produzidas pelas equipe de execução, baseada pela programação elaborada. A gestão de risco 

é avaliada os projetos programados para o período, a execução, validação da produção e 

faturamento, evitando que projetos não sejam faturados pela deficiência dos coordenadores ou 

supervisores em seus controles. 
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A análise financeira será verificada junto à programação semanal de execução, 

auxiliado pela planilha do EXCEL. No fechamento das quatro semanas, os projetos de 

resultados 1 (UM) na coluna “faturamento” da Tabela 3.1 serão faturados 100%  e os 

resultados 0 (ZERO) faturados parcialmente, conforme a porcentagem de realização do 

projeto.  
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4 APLICAÇÃO DO PROCESSO PROPOSTO 

Neste capitulo, será realizada a aplicação do procedimento em um período de 30 dias, 

para as quatro filiais da empresa, avaliando o faturamento sem a utilização e a aplicação do 

processo. 

4.1 Aplicação do processo 

Nessa etapa do trabalho, será aplicado o processo para realizar as programações 

semanais das filiais, permitindo comparar o faturamento semanalmente de cada filial da 

empresa obtido com a utilização do novo processo, com os resultados obtidos do processo 

atual.  

O processo será aplicado para realizar as programações semanais do mês de Junho de 

2011 para cada uma das filiais da empresa. 

4.1.1 Programação semanal – Filial Alagoas (AL)  

4.1.1.1 Programação semanal – Primeira semana 

A Tabela 4.1 apresenta a programação da primeira semana após a classificação dos 

projetos elaborados pelos supervisores e coordenadores de obras através do portfólio de 

projetos. A programação menciona os projetos de Classe 1, selecionados por serem 

mandatórios, e os projetos de Classe 2, selecionados pela rentabilidade e pelo prazo. Mas os 

projetos de valor mais baixo são projetos de Classe 3, que se tornaram projetos de Classe 2 

pelo tempo de execução maiores do que 30 dias, passíveis de multa se não executados no 

prazo acordado pelo cliente. Como pode ser observado na Tabela 4.1, não serão faturados 

projetos na semana programada, mas a sua produção será validada e transferida para a 

próxima semana.  
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Tabela 4.1 – Programação Semanal – Primeira semana 

   Fonte: A Autora 

 

4.1.1.2 Programação semanal – Segunda semana 

Na Tabela 4.2 demonstra a programação da segunda semana aplicando a classificação e 

adicionando os projetos da programação da primeira semana com resultados de faturamento 

iguais a ZERO. 

  

Tabela 4.2 – Programação Semanal – Segunda semana 

    Fonte: A Autora  

 

4.1.1.3 Programação semanal – Terceira semana 

De forma similar, o processo é repetido para a terceira semana. A Tabela 4.3 apresenta a 

programação para a terceira semana. Na programação, os projetos com resultados de 

faturamento de valor 1 (UM) serão faturados R$ 99.120,27, e os projetos com resultado de 

faturamento 0 (ZERO) serão transferidos para a próxima programação semanal. 
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Tabela 4.3 – Programação Semanal – Terceira semana 

    Fonte: A Autora  

 

4.1.1.4 Programação semanal – Quarta semana 

Após a aplicação do processo para a quarta semana, conforme Tabela 4.4 os projetos 

priorizados nessa semana, e já concluídos, serão faturados no valor de  R$ 193.366,13. Os 

projetos em andamento serão faturados parcialmente, avaliados na produção executada nesse 

período de R$ 264.216,71, totalizando a fatura da filial Alagoas para o mês de Junho de 2011 

o valor de R$ 556.703,11.  

O faturamento real da filial no referido mês foi de R$ 265.389,14. Com a utilização do 

processo proposto, o resultado financeiro seria acrescido em torno de 53%. 
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Tabela 4.4 – Programação Semanal – Quarta semana  

    Fonte: A Autora  

 

 

4.1.2 Programação semanal – Filial Paraíba (PB)  

4.1.2.1 Programação semanal – Primeira semana 

A Tabela 4.5 apresenta a programação para a primeira semana após a classificação dos 

projetos. Será repetido o processo aplicado anteriormente para todas as etapas, diferenciando 

apenas quanto aos resultados encontrados na coluna do faturamento. Como pode ser 

observado na Tabela 4.5, o faturamento para essa programação semanal com resultados iguais 

a 1 (UM) será  de valor R$ 20.741,82, e os demais projetos em andamento serão transferidos 

para a programação semanal da semana 2. 
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Tabela 4.5 – Programação semanal – Primeira semana  

    Fonte: A Autora  

 

4.1.2.2 Programação semanal – Segunda semana 

Na Tabela 4.6 é mostrada a programação para a segunda semana após a classificação 

dos projetos. Como pode ser observado, o resultado do faturamento para essa programação 

semanal com resultados iguais a 1 (UM) será no valor de  R$ 11.572,94 e os outros projetos 

com resultados iguais a 0(ZERO), em andamento, serão avaliados e transferidos para a 

programação da semana seguinte. 

 

Tabela 4.6 – Programação Semanal – Segunda semana  

    Fonte: A Autora  

 

 

4.1.2.3 Programação semanal – Terceira semana 

A Tabela 4.7 apresenta a programação para a terceira semana após a classificação dos 

projetos. Nessa etapa, será repetido o processo da programação anterior. Como pode ser 

observado, o resultado do faturamento para essa programação semanal com resultados iguais 

a 1 (UM) será faturado no valor de R$ 47.051,92 e os outros projetos com resultados iguais a 

0 (ZERO), em andamento, serão avaliados e transferidos para a programação da semana 

seguinte. 
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Tabela 4.7 – Programação Semanal – Terceira semana  

    Fonte: A Autora  

 

 

4.1.2.4 Programação semanal – Quarta semana 

Após a aplicação do processo para a quarta semana, conforme Tabela 4.8 os projetos 

priorizados nessa semana, e já concluídos, serão faturados no valor de R$ 29.906,43. Os 

projetos em andamento serão faturados parcialmente, avaliados na produção executada no 

período em R$ 262.651,60, totalizando a fatura da filial Paraíba para o mês de Junho de 2011 

o valor de R$ 371.924,71. 

O faturamento real da filial no referido mês foi de R$ 284.783. Com a utilização do 

processo proposto, o resultado financeiro seria acrescido em torno de 11%. 
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Tabela 4.8 – Programação Semanal – Quarta semana  

    Fonte: A Autora  

 

 

4.1.3 Programação semanal – Filial Pernambuco (PE)  

4.1.3.1 Programação semanal – Primeira semana 

A Tabela 4.9 apresenta a programação para a primeira semana após a classificação dos 

projetos. Como pode ser observado, o resultado do faturamento para essa programação 

semanal com resultados iguais a 1 (UM) será faturado no valor de R$ 15.904,82 e os projetos 

de resultado iguais 0 (ZERO), em andamento, serão transferidos para a programação da 

semana 2. 
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Tabela 4.9 – Programação Semanal – Primeira semana  

    Fonte: A Autora  

 

4.1.3.2 Programação semanal – Segunda semana 

A Tabela 4.10 apresenta a programação para segunda semana após a classificação dos 

projetos. Como pode ser observado, o resultado do faturamento para essa programação 

semanal com resultados iguais a 1 (UM) será no valor de R$ 20.098,69e os outros projetos 

com resultados iguais a 0 (ZERO), em andamento, serão avaliados e transferidos para a 

programação da semana seguinte. 

 

Tabela 4.10 – Programação Semanal – Segunda semana  

    Fonte: A Autora  

 

 

4.1.3.3 Programação semanal – Terceira semana 

A Tabela 4.11 apresenta a programação para a terceira semana após a classificação dos 

projetos. Como pode ser observado, o resultado do faturamento para essa programação 

semanal com resultados iguais a 1 (UM) serão faturados no valor de  R$ 67.652,29 e os outros 

projetos em andamento serão avaliados e transferidos para a programação da semana seguinte. 
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Tabela 4.11 – Programação Semanal – Terceira semana  

    Fonte: A Autora  

 

 

4.1.3.4 Programação semanal – Quarta semana 

Após a aplicação do processo para a quarta semana, conforme Tabela 4.12 os projetos 

priorizados nessa semana, e já concluídos, serão faturados no valor de  R$ 162.518,53. Os 

projetos em andamento serão faturados parcialmente, avaliados na produção executada nesse 

período de R$ 1.519.546,70, totalizando a fatura da filial Pernambuco para o mês de Junho de 

2011 o valor de R$ 1.785.721,03. 

O faturamento real da filial no referido mês foi de R$ 906.226,78. Com a utilização do 

processo proposto, o resultado financeiro seria acrescido em torno de 50%. 
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Tabela 4.12 – Programação Semanal – Quarta semana 

    Fonte: A Autora  
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4.1.4 Programação semanal – Filial Rio Grande do Norte (RN)  

4.1.4.1 Programação semanal – Primeira semana 

A Tabela 4.13 apresenta a programação para a primeira semana após a classificação dos 

projetos. Para essa etapa, será repetido o processo conforme programações anteriores. Como 

pode ser observado, o resultado do faturamento para essa programação semanal com 

resultados iguais a 1 (UM) será  no valor de R$ 10.400,71 e os projetos de resultado variável 

0 (ZERO), em andamento, serão avaliados e transferidos para a programação da semana 2. 

 

Tabela 4.13 – Programação Semanal – Primeira semana  

    Fonte: A Autora  

 

4.1.4.2 Programação semanal – Segunda semana 

A Tabela 4.14, a seguir, apresenta a programação para a segunda semana após a 

classificação dos projetos. Como pode ser observado, o resultado do faturamento para essa 

programação semanal com resultados iguais a 1 (UM) será no valor de R$ 20.042,65 e os 

outros projetos em andamento serão avaliados e transferidos para a programação da semana 

seguinte. 
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Tabela 4.14 – Programação Semanal – Segunda semana  

    Fonte: A Autora  

 

 

4.1.4.3 Programação semanal – Terceira semana 

A Tabela 4.15, a seguir, apresenta a programação para a terceira semana após a 

classificação dos projetos e aplicação do processo. Como pode ser observado, o resultado do 

faturamento para essa programação semanal com resultados iguais a 1 (UM) será no valor de 

R$ 96.183,05 e os outros projetos com resultados iguais a 0 (ZERO), em andamento, serão 

avaliados e transferidos para a programação da semana seguinte. 
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Tabela 4.15 – Programação Semanal – Terceira semana  

    Fonte: A Autora  
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4.1.4.4  Programação semanal – Quarta semana 

Após a aplicação do processo para a quarta semana, conforme Tabela 4.16, os projetos 

priorizados nessa semana, e já concluídos, serão no valor de R$ 56.247,16. Os projetos em 

andamento serão faturados parcialmente, avaliados na produção executada nesse período de 

R$ 723.667,11, totalizando a fatura da filial Rio Grande do Norte para o mês de Junho de 

2011 o valor de R$ 906.540,67. 

O faturamento real da filial no referido mês foi de R$ 196.616,86. Com a utilização do 

processo proposto, o resultado financeiro seria acrescido em torno de 64%. 

Tabela 4.16 – Programação Semanal – Quarta semana  

    Fonte: A Autora  
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Após a aplicação do processo nas quatro filiais (AL, PB, PE e RN), consolidando a 

GEO PE (Geografia Pernambuco), no período de 30 dias, do mês de Junho, o valor faturado 

real da empresa, usando a experiência da equipe, ou seja, sem aplicação de uma estrutura de 

programação de execução de projetos e gerenciamento, o valor foi de R$ 1.653.016,24. 

Aplicando o método de decisão conforme proposto neste trabalho, o valor foi                        

R$ 3.259.055,97, portanto, a empresa teria um aumento no faturamento no primeiro mês, 

aproximadamente, de 50,72%.  

4.2 Resultados Obtidos 

O cenário inicial retrata a realidade da empresa, a inexistência de planejamento e 

controle dos projetos. Para melhorar o desempenho e atingir as metas, foi elaborada uma 

estrutura de programação de execução de projetos e gerenciamento com objetivo de melhorar 

o faturamento, controlar a capacidade produtiva e manter a gestão do risco. Para implantação 

do método foi elaborada, semanalmente, a programação em uma planilha do EXCEL e 

posterior à devida análise junto ao cenário anterior ao processo. A Tabela 4.17 demonstra o 

comparativo do faturamento aplicado aos meses de Junho e Julho 2011. 

 

Tabela 4.17 – Comparativo do Faturamento dos Meses de Junho e Julho 2011 

Fonte: A Autora  

 

 

Os resultados obtidos dessa aplicação na empresa mencionada foram: as melhorias na 

gestão da eficiência na produção, gestão do risco e aumento em torno de 50,72% no 

faturamento no primeiro mês da implantação. Na Tabela 4.18 e na Figura 4.1, segue a análise 
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dos dados para um período de 90 dias, visualizando a evolução do faturamento e, 

conseqüentemente, as melhorias mencionadas. 

 A coluna de nome PROGRAMADO compreende valores que estavam na programação 

semanal; FATURADO, são os projetos que foram faturados. Percebe-se, portanto, a evolução 

PROGRAMADO X FATURADO, desde a implantação da programação de execução de 

projetos e gerenciamento proposto neste trabalho obteve os seguintes resultados: inicialmente 

com 50,72% Junho, 60,29% Julho e 69,65% Agosto. 

 Na empresa RM Engenharia, Departamento de Engenharia com aplicação desse método 

poderá: projetar o faturamento mensal, analisar a capacidade produtiva mensal e possibilitar a 

tomada de decisão quanto a aumentar sua capacidade produtiva, seja mão de obra própria ou 

terceirizada. 

 

Tabela 4.18 – Evolutivo da Aplicação do Processo 

                   Fonte: A Autora  

 

 

A Figura 4.1 demonstra a evolução do faturamento nos meses de Junho a Agosto de 

2011, extraídos das programações semanais, com objetivo de alcançar a meta de 100% do 

programado x faturado dos projetos no mês da janela de faturamento. 
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Figura 4.1 – Análise em Porcentagem da Evolução do Processo 

      Fonte: A Autora 

 

Na implantação do processo houve algumas dificuldades de adaptação. Não havia 

planejamento e nem controle da execução e validação do faturamento dos projetos. Observa-

se pelo gráfico da Figura 4.1 a oscilação dos meses em cada filial quanto à assertividade na 

programação e o real faturado. Após dois meses de implantação, apartir do mês de Julho 

visualiza o amadurecimento das equipes junto ao processo e os valores faturados aproximam 

do resultado esperado na programação elaborada. É importante ressaltar desde inicio da 

implantação do processo obteve resultados positivos, apesar do paradigma que existia nas 

equipes. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Este capítulo apresenta as conclusões do trabalho e sugestões para projetos futuros. 

5.1 Conclusões 

A pesquisa desenvolvida na empresa objeto do estudo de caso evidenciou a falta de 

controle e planejamento do Departamento de Engenharia. Para o planejamento, destaca-se a 

programação semanal padronizada de execução das obras para melhor organização na 

consolidação das informações envolvidas pelas quatro filiais junto ao portfólio de projetos. A 

falta de controle percebida na implantação evidenciou: projetos concluídos e não faturados, 

projetos concluídos na programação obtendo resultado falso na capacidade produtiva, levando 

a tomada de decisão a piores resultados nos indicadores financeiros e de produção.  

Mediante esse cenário, para que fosse possível implantar um processo com resultados 

satisfatórios, todos os colaboradores envolvidos – Coordenadores, Supervisores – foram 

conscientizados de que a gestão do portfólio de projetos trará resultados favoráveis a toda a 

equipe, principalmente nos retrabalhos que há dos projetos perdidos sem o devido tratamento, 

verificação e validação das execuções das obras em campo e ocupação da mão de obra.  

É importante ressaltar que na implantação desse método de decisão foram treinados 

todos os integrantes das equipes, ou seja, todos os STAKEHOLDERS, desde o executor inicial, 

que faz a programação, o administrativo que elabora as faturas e o coordenador que consolida 

o fechamento do faturamento, para que o sucesso do resultado do novo fluxo de estrutura de 

programação de execução do portfólio de projetos acontecesse dentro do esperado.  

Como todo novo processo, as dificuldades são inerentes à sua implantação. Na 

elaboração da programação semanal os colaboradores incluíam projetos já concluídos, valores 

e identificação de projetos errados, equipes inexistentes e registravam reclamações para 

manter o novo processo. Com isso, os valores resultantes do primeiro mês (Maio de 2011) de 

implantação não foram considerados para análise deste trabalho, apenas os resultados após 30 

dias de implantação do processo. 

Após a implantação do novo fluxo de priorização do portfólio de projetos, aplicando a 

estrutura de programação de execução, proporcionou aos Gerentes de Projetos a tomada de 

decisão mais assertiva: na projeção semanal financeira, na capacidade produtiva e na gestão 

do risco. 
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No primeiro mês da aplicação do método, os pontos de melhoria foram destacados: 

valores dos projetos errados, produção não validada, projetos duplicados nas programações, 

evidência de projetos desviados da janela de faturamento. Após esses diagnósticos, foram 

tratadas as informações em conjunto ao novo cenário proposto nesta pesquisa. 

Pelo exposto, entende-se que os objetivos gerais e específicos deste trabalho foram 

alcançados plenamente, uma vez que foi desenvolvido e aplicado um processo que permitiu 

melhorar os resultados financeiros, como apresentado em uma empresa prestadora de serviços 

de telecomunicações. 

5.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

Como sugestões para trabalhos futuros, destacam-se os seguintes: 

  Integrar ao processo as áreas de Logística e Suprimento, priorizando o portfólio com a visão 

dessas áreas. 

  Aplicar uma metodologia de decisão multicritério para classificação das demandas de 

projetos. 

 Aplicação de um processo de programação linear inteira 0-1 para definição semanal dos 

projetos a serem desenvolvidos. 

 Aplicação desse processo em outros setores da economia como, por exemplo, o da construção 

civil. 

 Desenvolvimento de uma aplicação para instrumentalizar o processo proposto integrado aos 

sistemas de gestão de projetos, tais como MS PROJECT e o PRIMAVERA. 
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