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Resumo

Este relato técnico tem por objetivo demonstrar como uma empresa pode melhorar os resultados de seus projetos e se beneficiar dos
investimentos realizados, utilizando diversos mecanismos de governança corporativa. Para isso foi realizado um estudo de caso em uma
multinacional do segmento de seguros. Depois de mudanças internas, a matriz decidiu investir mais no Brasil e precisava garantir o
retorno de seus investimentos. A empresa apresentava três problemas estruturais: dificuldade para executar a estratégia através dos
projetos, projetos mal sucedidos, e incapacidade para seguir o modelo de gestão de projetos definido por seu grupo controlador. Foi
construído um plano para identificar as raízes dos problemas e propor um modelo adaptado à realidade local. Através de mecanismos
de governança como comitês, políticas, procedimentos, nova metodologia, documentos e relatórios padronizados, a empresa conseguiu
reduzir o conflito de interesses entre as diversas estruturas (locais, regionais e globais), e orientar os investimentos para seus objetivos
estratégicos. Os projetos começaram a ser entregues no prazo e dentro do orçamento planejados, mas os retornos dos investimentos
ainda estão abaixo do esperado.
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Resumo 

 

Este relato técnico tem por objetivo demonstrar como uma empresa pode melhorar os 

resultados de seus projetos e se beneficiar dos investimentos realizados, utilizando diversos 

mecanismos de governança corporativa. Para isso foi realizado um estudo de caso em uma 

multinacional do segmento de seguros. Depois de mudanças internas, a matriz decidiu investir 

mais no Brasil e precisava garantir o retorno de seus investimentos. A empresa apresentava 

três problemas estruturais: dificuldade para executar a estratégia através dos projetos, projetos 

mal sucedidos, e incapacidade para seguir o modelo de gestão de projetos definido por seu 

grupo controlador. Foi construído um plano para identificar as raízes dos problemas e propor 

um modelo adaptado à realidade local. Através de mecanismos de governança como comitês, 

políticas, procedimentos, nova metodologia, documentos e relatórios padronizados, a empresa 

conseguiu reduzir o conflito de interesses entre as diversas estruturas (locais, regionais e 

globais), e orientar os investimentos para seus objetivos estratégicos. Os projetos começaram 

a ser entregues no prazo e dentro do orçamento planejados, mas os retornos dos investimentos 

ainda estão abaixo do esperado. 

 

Palavras-chave: governança corporativa, gestão de projetos, investimentos, modelo de gestão 

 

Abstract 

 

This technical report aims to demonstrate how a company can improve project results and the 

return of investments related using several corporate governance practices. We used the case 

study method focusing in an insurance multinational company. After internal changes, the 

headquarter decided to invest in the Brazilian market and needed to guarantee the return of 

investment. At that time, the company had three main problems: it was difficult to execute the 

strategy through projects, unsuccessful projects history and inability to follow the Group’s 

project management model. A plan was built to identify root causes for the problems and to 

propose a model adapted to the local operation needs. Through governance practices as 

committees, policies, procedures, a new methodology, standard documentation and reports, 

the company reduced the conflict of interest between its several management levels (local, 

regional and global). It also could drive the project investments to its strategic goals. The 

project begin to be delivered on time and budget but could not reach the expected return yet. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este relato técnico analisa como uma empresa com diversas dificuldades estruturais conseguiu 

melhorar os resultados de seus projetos e se beneficiar dos investimentos feitos, utilizando 

diversos mecanismos de governança. Trata-se de uma pesquisa aplicada, com o rigor 

metodológico e científico necessário, onde os pesquisadores buscam identificar ações que 

podem ser aproveitadas por outras empresas para resolver os mesmos problemas, mesmo que 

não sejam do mesmo ramo de atividade (Cooper; Schindler, 2011).  

Um dos aspectos relevantes da gestão de projetos é a obtenção de um bom retorno sobre os 

investimentos nos projetos (Maximiniano, 2002). Neste sentido, a governança corporativa 

pode contribuir para o retorno dos investimentos em projetos, além de garantir que estes 

investimentos beneficiem diretamente o negócio, e não outros interesses (Muller, 2009). 

A governança corporativa pode ser definida como o sistema pelo qual as organizações são 

dirigidas, monitoradas e incentivadas e envolve o relacionamento entre proprietários, 

conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes 

interessadas (IBGC, 2015).  

Kerzner (2002, p. 17) conceitua projeto como sendo “um empreendimento com objetivo 

identificável, que consome recursos e opera sob pressões de prazos, custos e qualidade”. Os 

recursos para planejar e executar os projetos podem ser sempre representados de forma 

financeira (Vargas, 2005). Sendo assim, para realizar projetos dentro das empresas são 

necessários investimentos de capital, que em última análise são recursos dos acionistas 

(Muller, 2009).  

Na visão de Alavarez-Dionisi (2008), a governança de projetos é parte da governança 

corporativa.  Mecanismos de governança, quando aplicados ao gerenciamento de projetos 

podem garantir que os investimentos serão mais bem direcionados para os objetivos de 

negócio (APM, 2011). Estes mecanismos indicam como as empresas podem estabelecer seus 

processos com o objetivo de alinhar os interesses e reduzir os conflitos entre os acionistas e os 

gestores das empresas. Neste sentido, também é preciso desenvolver práticas que garantam 

melhores decisões de projeto. Se a governança corporativa busca garantir maior segurança de 

que os acionistas terão o esperado retorno de seus investimentos (Pinheiro; Carrieri; Joaquim, 

2013), a gestão de projetos deve estar orientada aos mesmos objetivos. 

Para avaliar como a governança corporativa e a governança de projetos podem ser aplicadas 

na prática, os pesquisadores acompanharam as etapas de construção do modelo adaptado pela 

empresa. Este estudo busca descrever o processo para chegar às melhores soluções para um 

determinado contexto organizacional. As intervenções não foram apresentadas em detalhes, 

mas de uma maneira que pudessem ser entendidas e aplicadas em outras organizacionais. 

Este trabalho está estruturado em seis partes. Depois da introdução, a segunda parte apresenta 

a teoria que suporta os temas pesquisados. A terceira parte indica a opção metodológica e o 

formato da pesquisa. A parte seguinte apresenta o processo para definir as intervenções 

adotadas e as descreve em maiores detalhes. Em seguida são apresentados os resultados 

obtidos e a análise dos pesquisadores, incluindo a comparação com a teoria. Ao final são 

indicadas as conclusões, contribuições, sugestões para outras pesquisas e limitações do 

estudo. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Os problemas das empresas muitas vezes estão escondidos na dificuldade de fazer escolhas e 

tomar decisões. As estruturas das empresas multinacionais foram desenhadas com o objetivo 

de garantir melhores decisões e reduzir riscos não apenas de fraudes, mas principalmente de 

decisões ruins para os negócios. Decisões estratégicas, além de questões de produto e 
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mercado, envolvem decisões sobre investimentos. A melhor estratégia é possibilita alcançar 

os objetivos da organização no futuro. E a execução da estratégia é composta pelos projetos e 

os investimentos relacionados. Grande parte dos executivos concorda que a solução para a 

maioria dos problemas organizacionais envolve obter melhores controles e usos adequados 

dos recursos, considerando a gestão de projetos como uma das alternativas (Kerzner, 2003). 

Existem evidências dos benefícios de investimentos em tempo no desenvolvimento e uso de 

métodos de gerenciamento de projetos, mais especificamente em relação aos prazos (Patah; 

Carvalho, 2012).  

Vargas (2005) apresenta os principais benefícios práticos alcançados com a adoção de 

modelos de gestão de projetos, entre os quais: evitar surpresas, desenvolver diferenciais 

competitivos e novas técnicas, antecipar problemas, adaptar os trabalhos ao cliente, 

disponibilizar orçamento antes da execução, agilizar decisões, aumentar o controle através do 

detalhamento das etapas e atividades, facilitar e orientar revisões (possibilitando maior 

capacidade de adaptação), otimizar alocação de recursos, documentar e facilitar estimativas 

para futuros projetos. 

Apesar dos benefícios, nem sempre a gestão de projetos é aplicável a todas as organizações ou 

a todas as iniciativas de mudanças. Na empresa objeto deste estudo, muito foi discutido sobre 

o que deveria ser gerenciado como projeto. Cleland (1999) propõe sete fatores que devem ser 

analisados para definição da necessidade do gerenciamento de projetos em um 

empreendimento (iniciativa estratégica, por exemplo) ou organização: tamanho do 

empreendimento em volume de capital, de tempo e pessoal; interdependência entre 

departamentos ou entre organizações dentro da cadeia produtiva; importância do 

empreendimento com alto grau de risco e incerteza; reputação da empresa diante do prazo e 

do orçamento; compartilhamento de recursos; familiaridade com o empreendimento; e 

mudanças no mercado de atuação. Porém aplicar gestão de projetos não significa ter projetos 

bem sucedidos. 

Segundo Duarte et al (2012) existem duas avaliações de sucesso em projetos. Uma delas 

corresponde ao sucesso efetivo do projeto em si, medido a partir do alcance dos seus objetivos 

gerais e a outra está relacionada ao sucesso da gestão de projetos, avaliado com os critérios 

tradicionais de custo, tempo e qualidade. Os fatores críticos de sucesso na visão das empresas 

parecem estar alinhados com a literatura que tradicional de projetos (Duarte et al, 2012).  

Para a Association of Project Management (2011), o sucesso dos projetos parece estar 

diretamente associado nível de governança aplicado. Segundo Alvarez-Dionisi (2008, p. 56-

57), “a governança de projetos é uma área da governança corporativa onde projetos, 

programas e portfolios são dirigidos e controlados para implementar a estratégia da 

organização. Os executivos e o conselho de administração são responsáveis pela governança 

de projetos”.  

Para Ranz (2007), a governança de projetos é um sistema orientado a processos pelo qual os 

projetos são estrategicamente dirigidos, integralmente gerenciados e controlados de uma 

maneira holística, empreendedora e ética, adequada ao limitado, interdisciplinar e complexo 

contexto singular e temporal limitado próprio dos projetos. Isto é o que garante que um 

projeto é completado de acordo com o plano e os objetivos de negócio e benefícios são 

entregues (Raterman, 2003). 

 

3. MÉTODO DA PRODUÇÃO TÉCNICA 

Este estudo foi desenvolvido seguindo o protocolo de Biancolino, Kniess, Maccari, & 

Rabechini Jr. (2012). Trata-se de uma pesquisa empírico-analítica que visa analisar a situação 

problema e o contexto, através de um referencial teórico, avaliando os impactos das mudanças 

organizacionais propostas. 
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O método utilizado foi o estudo de caso único, onde a coleta de dados se dá por observação 

participante e análise documental posterior onde também participam pesquisadores 

independentes. A escolha se baseia no pouco controle sobre os eventos apresentados neste 

relato e a necessidade de entender, com profundidade, fenômenos praticamente 

contemporâneos em um ambiente real (Yin, 2015). A coleta de dados foi realizada em fontes 

secundárias, principalmente documentos mantidos pela empresa estudada (apresentações, 

políticas, procedimentos, modelos e relatórios). O estudo considerou um período de 5 anos, 

onde o diagnóstico ocorreu em 2008, as mudanças foram implantadas em 2009, e os 

resultados medidos em 2012 para garantirmos que os efeitos continuaram depois de um 

período razoável de tempo. 

Os documentos foram selecionados de acordo com sua relevância com o tema do estudo. 

Apresentações sobre a estratégia foram utilizadas para comparar os objetivos estratégicos da 

empresa com os objetivos dos projetos. Políticas e normas foram utilizadas para identificar a 

metodologia e os critérios para aprovação, antes e depois das mudanças. Apresentações 

mensais sobre a situação do portfolio foram utilizadas para avaliar a evolução dos projetos e a 

eficácia da gestão.  

Técnicas de observação foram aplicadas aos processos da empresa, principalmente na 

implantação das mudanças. Esta observação se caracterizou como investigação científica, pois 

obedeceu a alguns critérios estabelecidos por Cooper e Schindler (2011). 

Este relato descreve, além do contexto interno e externo, cada uma das etapas seguidas para 

identificar e solucionar os problemas da organização, em busca de projetos mais bem 

sucedidos e que gerassem mais valor em relação ao investimento. Ao final, os pesquisadores 

descrevem as principais intervenções na organização, correlacionando estas aos resultados 

obtidos depois de um período determinado de tempo (3 anos).  

 

4. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

4.1 Características e contexto da organização 

 

A empresa objeto deste relato é uma seguradora multinacional, pertencente a um grupo com 

operação em 54 países, com sede em Londres e ações negociadas na bolsa de valores desta 

cidade. É uma das seguradoras mais antigas do mundo, fundada no sec. XVIII, e atua no 

Brasil há mais de 60 anos. No período do estudo, seus negócios estavam voltados para os 

seguros corporativos, principalmente nos ramos de transportes, riscos industriais, engenharia e 

frotas de veículos.  

Durante os anos anteriores ao referido período relatado neste estudo, a empresa passou por 

diversas mudanças organizacionais. Por concentrar a maioria dos seus negócios em países 

com um mercado maduro, o desafio era crescer. A estratégia era investir nos chamados 

“mercados emergentes”, onde a penetração dos seguros era menor e as margens operacionais 

poderiam ser maiores. Na estratégia global do grupo, Brasil e México seriam os países que 

receberiam os maiores investimentos, se tornando motores do crescimento de toda a 

organização. Para garantir melhores serviços e reforçar as capacidades de entrega em toda a 

região, a área de Operações e Tecnologia, que incluía o escritório de projetos (PMO) foi 

criada na estrutura da América Latina em 2006. Todos os países deveriam se adaptar até o fim 

de 2007. A expectativa era organizar todos os investimentos em capital como projetos, em 

diversos programas, com uma gestão compartilhada entre as estruturas locais, regionais e 

global. 

Com os resultados abaixo do esperado, o presidente do Brasil, um neozelandês com mais de 

30 anos no grupo, mas apenas 2 anos no Brasil, é demitido ao final de 2007. O antigo 

presidente da operação local, que havia assumido uma posição regional, retorna para o Brasil 
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em meados de 2008 com uma agenda extensa de mudanças. Depois da decisão de investir 

mais no país, sua primeira atitude foi construir um plano estratégico local alinhado ao plano 

do grupo. Uma grande consultoria multinacional foi contratada e construiu um plano que foi 

aprovado nos mais diversos níveis, incluindo o Board (Conselho) global.  

O grupo possuía uma vasta experiência na gestão de grandes programas e projetos, mas nunca 

havia feito investimentos relevantes no Brasil. Já havia um escritório de projetos no Brasil, 

mas seu papel ainda não estava consolidado, assim como a cultura de mudanças através dos 

projetos. Um novo gestor para o PMO chega em meados de 2008, substituindo antecessor, 

que foi transferido para a matriz em Londres. Um novo Diretor para a nova área de Operações 

e Tecnologia foi contratado na mesma época. As mudanças seguintes se seguiram nas áreas de 

Tecnologia e Riscos Operacionais. A área de Operações foi criada no ano seguinte. 

Toda esta nova estrutura foi criada durante o período de confecção e aprovação do novo plano 

estratégico. A estrutura regional (América Latina) também foi transformada neste período 

preparando a empresa para os desafios que o grupo tinha estabelecido. Existia uma tática clara 

para acelerar o planejamento e execução das iniciativas estratégicas e garantir que os 

investimentos seriam bem empregados. A expectativa era utilizar a experiência de outras 

operações, metodologia e ferramentas construídas e padronizadas pela matriz para suportar os 

projetos, com um nível de controle que evitasse qualquer falha durante o processo. 

 

4.2 Situação-Problema 

 

Após a construção do plano estratégico, começou a construção do “plano operacional” de três 

anos para os anos de 2009-2011. Este plano era construído todos os anos e, além de detalhar a 

estratégia, também continha o orçamento em diversas visões, como por canal de vendas, linha 

de negócio, filial, etc. Cerca de oitenta por cento deste “plano” era preencher modelos pré-

definidos pelo grupo e pelo escritório regional. Os investimentos em capital, como parte do 

orçamento e da execução da estratégia, deveriam ser detalhados, incluindo escopo preliminar, 

estimativa de início, duração, gastos com desenvolvimento de sistemas, infraestrutura, 

consultores, entre outras informações para tomada de decisão. O mais importante era vincular 

o investimento com a estratégia e como ele geraria impacto no negócio (receita adicional, 

redução de despesas, etc.). Existiam diretrizes para os investimentos, como limite de duração 

dos projetos de até dois anos, um retorno mínimo de 22% ao ano e payback descontado 

(retorno total do capital investido considerando os juros) em um período máximo de três anos. 

Outra parte fundamental do plano operacional era o acompanhamento dos investimentos em 

anos anteriores, incluindo os benefícios gerados. Todas estas informações eram apresentadas e 

questionadas pelo escritório regional, antes de submetidas à matriz, que fazia outros 

questionamentos.  

Durante este processo começaram a aparecer as deficiências da empresa em relação aos seus 

projetos e investimentos relacionados. Quando a discussão da execução da estratégia 

começou, o Comitê Executivo não conseguia definir os projetos, nem as iniciativas menores 

de mudanças, sem o apoio da média gerência. Para atingir os objetivos definidos no plano 

estratégico era necessário construir capacidades internas para vendas, subscrição e os serviços 

da seguradora, como emissão de apólice e atendimento de sinistros. Mais do que somente 

dizer o que era necessário, era importante priorizar o que vai gerar mais resultado. Investir 

sem a certeza do retorno era um risco que a empresa não podia correr. Os planos de 

crescimento eram agressivos. Os projetos organizariam os esforços de mudança, mas era 

preciso construir um portfolio alinhado com a estratégia.  

Naquele momento, o portfolio de investimentos da empresa contava 12 projetos corporativos, 

ou seja, considerados fundamentais para a empresa atingir seus resultados e que deveriam 

envolver diversas áreas da empresa. Documentos da empresa indicam que, na verdade, estes 
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projetos eram baseados em demandas específicas das áreas de negócio ou de suporte. 

Também haviam demandas de determinados clientes (contas maiores) transformadas em 

projetos, sem uma relação direta com a estratégia da empresa. Ficou claro que, até aquele 

momento, a maioria dos projetos tinha um orçamento de investimentos (CAPEX) e 

consumiam despesas (OPEX) sem considera o orçamento definido no plano operacional. O 

acompanhamento dos custos dos projetos em relação ao planejado só ocorria em cinco dos 

doze projetos em andamento. 

Por exigência do grupo, havia um Comitê Local de Projetos, realizado mensalmente, com a 

presença do CEO (Chief Executive Officer), CFO (Chief Financial Officer) e Diretores de 

Negócio. Na reunião de Agosto/2008, ao menos um terço dos projetos estavam em risco 

(RAG vermelho), mas isto não era confiável, pois a definição das escalas de RAG não estava 

definida na metodologia utilizada na época. A maioria dos projetos em andamento não 

chegava ao fim, sendo que 50% deles já se arrastavam por mais de um ano, sem uma previsão 

de término. 

Era obrigatório o uso metodologia de gestão de projetos do grupo, mas, apesar de bem 

completa, não era seguida pelos projetos em andamento. Esta fazia diversas exigências como 

documentação mínima, aprovação em cada estágio pré-definido e uso de ferramentas 

padronizadas. Tudo foi construído pensando em grandes investimentos para projetos ou 

programas de maior porte, com uma complexidade grande mesmo para profissionais mais 

experientes. Os líderes de projeto eram gestores funcionais sem nenhum preparo para 

coordenar projetos de transformação e a estrutura do PMO era pequena para suportar 

metodologicamente os projetos.  

O grupo possuía quarenta e duas políticas que deveriam ser seguidas por todas as operações. 

Não havia uma política de gerenciamento de mudanças, incluindo a gestão de projetos, 

programas e portfolio. Mas na política de risco operacional, estava descrito que não havia 

apetite para perdas operacionais causadas por projetos mal planejados ou mal executados. 

Os projetos não tinham objetivos ou quando tinham, estes não eram mensuráveis. Não havia 

como saber se os projetos tinham sido bem sucedidos. As análises de viabilidade eram 

ignoradas, apesar de obrigatórias pela metodologia do grupo. Os benefícios, quando existiam, 

eram genéricos (tangíveis ou intangíveis) e não era possível determinar como foram 

calculados. O escopo não estava definido em detalhes, mesmo em projetos em estágio 

avançado de execução. Os requisitos de negócio não eram definidos e muito menos aprovados 

com quem solicitou o investimento. Isto gerava especificações funcionais e técnicas muito 

ruins, o que dificultava a construção de sistemas e o suporte da infraestrutura tecnológica. A 

única documentação confiável dos projetos era um cronograma construído na ferramenta MS 

Project. Era muito difícil gerar informações e discutir decisões sobre o portfolio de projetos 

com os escritórios regional e a matriz. 

Não havia aprovação formal em nenhuma fase, desde a iniciação até o encerramento. Os 

investimentos eram decididos em cada Diretoria e as demandas não eram planejadas com as 

demais áreas. Sem recursos para suportar o planejamento e a execução dos projetos, as áreas 

devam prioridade às suas necessidades do momento, mais voltadas para a operação. Quem 

mais sofria era a área de tecnologia, que não conseguia entregar, e quando entregava nunca 

atingia as expectativas (não explicitadas) dos clientes de cada projeto.  

Os gastos em projetos aumentavam a cada ano, mas os benefícios gerados com os 

investimentos nunca eram conhecidos. Ao final, ninguém era responsabilizado pessoalmente 

pelas falhas nos projetos. Antes da mudança do Presidente e a chagada de um Diretor para 

Operações e Tecnologia, ambos com experiência em projetos em suas carreiras, o PMO era 

uma entidade apenas formal, sem visibilidade e apoio da alta administração para cobrar 

mudanças. Os problemas eram reportados, mas mesmo o escritório de projetos regional (PMO 
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América Latina) não conseguia influenciar os stakeholders locais e globais de maneira 

suficiente para reverter a situação. 

Se não bastassem todos os problemas relatados, a pressão escritório regional por mais 

informações e um melhor resultado nos projetos aumentava a cada reunião de 

acompanhamento do portfolio. O grupo também exigia a rápida execução do plano estratégico 

para que os resultados começassem a aparecer. Apesar de muita experiência em outras 

operações e de uma equipe altamente qualificada na matriz, quando questionados sobre 

soluções, as respostas eram as mesmas: se a operação local utilizar o modelo de governança 

do Grupo vai ter sucesso no longo prazo. Mas não havia um prazo longo, nem as práticas do 

grupo se mostraram eficazes durante os anos anteriores. 

Era necessário encontrar alternativas que levassem em conta a realidade local. 

 

4.3 Tipo de Intervenção e Mecanismos Adotados 

 

Sem conseguir definir um portfolio de projetos alinhados com a estratégia, o plano 

operacional de 2009-2011 foi entregue com um volume de investimentos menor que o 

necessário e um planejamento de entregas que se mostrou não factível nos anos seguintes. 

Além disso, os benefícios foram superestimados para justificar o crescimento esperado. 

Percebendo as deficiências na construção e gestão do portfolio, incluindo insucesso da 

maioria dos projetos, o CEO determinou uma revisão na função do PMO e em todas as 

atividades de gestão de projetos da Companhia. O Diretor de Operações e Tecnologia deveria 

apresentar um plano de médio prazo para ajustar as iniciativas em andamento, replanejar o 

portfolio de projetos e garantir o máximo de retorno para os investimentos. A intenção era 

definir um modelo local, utilizando as melhores práticas do grupo adaptando-as ao contexto 

da operação brasileira.  

O plano foi construído em dois meses, com a participação de diversas áreas da empresa, 

destacando-se a de tecnologia e a financeira. Ele foi dividido em cinco etapas: definição dos 

objetivos e entendimento da situação atual, análise das causas, geração e seleção de 

alternativas de solução, desenho do modelo futuro e implantação. 

 

Figura 1 – Etapas do plano para construção de um novo modelo para governança e gestão de projetos 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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A primeira etapa foi executada em menos tempo, pois muitos problemas foram levantados 

pelas próprias equipes de projeto. Um ponto crucial foi a discussão com os Diretores e o CEO 

durante uma das reuniões do Comitê Local de Projetos. Nesta oportunidade, foram definidos 

os objetivos finais do plano, propósito e função do PMO na visão da alta administração. Foi 

necessário refinar o levantamento, pois os assuntos se repetiam. O produto final foi uma lista 

com 46 problemas sobre todos os aspectos da governança e gestão de projetos e seus impactos 

na Companhia. 

 

Na segunda etapa, os colaboradores do PMO mergulharam nos problemas levantados, 

buscando identificar as possíveis causas. Desta forma, buscou-se fugir da visão imediatista da 

de quem lida com os projetos no dia a dia, evitando atacar questões superficiais. Com o apoio 

da área de Excelência Operacional, foram utilizadas ferramentas como Cinco Porquês e 

Diagrama de Causa e Efeito. O resultado foi a descoberta das causas mais profundas que 

geravam mais de um problema em diversos aspectos dos projetos, desde a concepção até a 

execução, passando pelo controle e alinhamento estratégico. 

Quadro 1 – Exemplo de Análise de Causas 

 
# Ponto identificado Consequências visíveis Gravidade Causas prováveis Outras causas 

1 

Falta de um orçamento 

preliminar antes do início 

do projeto 

Gastos sem controle Muito grave 
Urgência para implantar 

mudanças 

Falta de avaliação 

de prioridades 

Orçamento insuficiente para 

garantir a entrega dos projetos 
Grave 

Ausência de um 
processo de aprovação 

formal para início do 

projeto ou etapa 

N/I 

Impactos negativos nos 
resultados 

Muito grave 

Ausência de 

responsabilidade 

(accountability) pelo 
investimento 

Ausência de 

patrocínio dos 

projetos 
(sponsorship)  

Desconhecimento da 

métodos e técnicas de 

gerenciamento de 
projetos por parte dos 

líderes 

N/I 

2 
Projetos que terminam 

depois do prazo estimado 

Aumento dos gastos com os 
projetos 

Grave Estimativas sem critério 
Falta de experiência 
do time de projetos 

Mais esforço interno para 

entregar os projetos, em 

detrimento da dedicação ao 

negócio 

Grave 

Entregáveis (produtos 

que serão gerados pelo 

projeto) sem uma 

definição correta 

Pouco esforço para 
estimar esforços e 

prazos 

Não cumprimento de 

promessas com clientes 
Muito grave 

Falta de controles de 

prazo adequados 
N/I 

Maior tempo para gerar 

benefícios para o negócio, com 

redução do retorno do 
investimento 

Muito grave 
Falta de controles de 

prazo adequados 
N/I 

Fonte: Planilha de análise das causas. Documentos do escritório de projetos (PMO), 2008. 

 

Foram identificadas dezoito causas principais dos problemas analisados. Começava a terceira 

etapa, onde a equipe do PMO promoveu reuniões para discussão de soluções. De uma 

maneira bem simples, foi utilizada técnica de brainstorming, com um moderado e tempo 

definido para cada uma das causas. Foram quatro encontros de duas horas, onde líderes de 

projeto, gerentes funcionais, gerentes de TI, coordenadores e analistas de diversas áreas 

puderam opinar e sugerir alternativas para a solução de problemas e também oportunidades de 

melhoria dos impactos, quando estes eram mais difíceis de serem tratados. A equipe do PMO 

consolidou o trabalho. 
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Quadro 2 – Exemplo de Geração de Alternativas de Solução (Parcial) 

# Causa a ser atacada Propostas de Solução Origem 

1 Falta de avaliação de prioridades 

Aprovação de projetos baseada em critérios de avaliação 
qualitativos e quantitativos 

Boas práticas PMI 

Workshops de alinhamento estratégico de portfolio 
Metodologia e padrões do 

Grupo 

2 

Ausência de responsabilidade 

(accountability) pelo 
investimento 

Patrocinador deve ser um membro do Comitê Executivo, 

que responde pelo investimento solicitado para o projeto 
Solução original 

O Comitê de Projetos Local deve aprovar previamente o 

patrocinador do projeto 

Metodologia e padrões do 

Grupo 

A aprovação de um business case com análise de custo e 

benefícios, além de assinatura do patrocinador, é 

obrigatória para o início do projeto 

Metodologia e padrões do 
Grupo 

Os resultados esperados para os projetos estarão 
amarrados nas metas pessoais dos patrocinadores e líderes 

de projeto 

Solução original 

3 

Desconhecimento da métodos e 

técnicas de gerenciamento de 

projetos por parte dos líderes 

Criação de uma qualificação de líderes de projetos com 
módulos de capacitação 

Solução original 

Treinamento periódico dos líderes de projeto Experiência de outras operações 

Contratação de gerentes de projetos profissionais 

(outsourcing) 
Solução original 

Adaptação dos kits com conteúdo e ferramentas de gestão 
de projetos do Grupo 

Experiência de outras operações 

Fonte: Planilha de geração de alternativas. Documentos do escritório de projetos (PMO), 2008. 

 

Além das soluções geradas em grupo, a equipe do PMO utilizou guias de melhores práticas e 

a experiência em outras empresas para contribuir no trabalho. Todo o framework para 

governança e gestão de programas e projetos do grupo foi analisado, em busca de outras 

soluções e ferramentas que pudessem ser utilizados nos problemas locais. O escritório de 

projetos regional analisou o documento e contribuiu com experiência de outras operações. Foi 

promovida uma conferência telefônica com todos os gestores de PMO da América Latina para 

discutir o plano e seus resultados até então. 
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Figura 2 – Processo de Construção do Plano 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Em seguida começou um trabalho de seleção das alternativas, utilizando uma matriz com os 

seguintes critérios: maior impacto, menor tempo de implantação, menor custo de implantação, 

e menor risco ou efeito colateral. Cada solução gerada para uma causa era comparada com as 

demais alternativas, obedecendo a uma pontuação de 1 a 5. O resultado foi a priorização das 

principais soluções. 

Na etapa seguinte, o desenho do modelo futuro consolidou as soluções em uma política local 

com as diretrizes gerais, classificação de projetos e regras de governança em cada categoria, 

como por exemplo, licenças para aprovação de passagem de fase e mudanças (de escopo, 

custo ou prazo de entrega). A metodologia para gerenciamento de projetos foi simplificada e 

os documentos de suporte, como modelos de declaração de escopo e os termos de abertura 

foram remodelados. Outros documentos e registros foram definidos, como termos de aceite e 

entrega dos projetos e autorizações para interrupções temporárias ou definitivas. 

O plano de implantação definia em forma de atividades todos os entregáveis que compunham 

as soluções definidas no modelo proposto. Por determinação do Comitê de Projetos, o prazo 

de implantação não poderia ultrapassar um ano e todas as intervenções relacionadas com o 

planejamento do portfolio, alinhamento estratégico e definição dos investimentos e benefícios 

com impacto no plano operacional deveriam ser entregues até Maio do ano seguinte. 

Dentre as principais intervenções, destacam-se: 

 A reformulação do Comitê Local de Projetos, reduzindo a pauta informativa e 

incluindo responsabilidades de indicação de patrocinadores, líderes e aprovação de 

projetos 

 Gerentes de projeto profissionais (externos) são responsáveis por gerenciar qualquer 

projeto estratégico, desde a aprovação de seu “registro” no Comitê Local de Projetos 

 Definição de método e workshops para definição dos projetos e alinhamento 

estratégico durante a construção do plano operacional de três anos 

 Adaptação da metodologia de gestão de projetos, com redução das fases, atividades, 

requisitos para passagem de fase, e documentação obrigatória 
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 Definição dos papéis e responsabilidades de todos os envolvidos em cada projeto e 

aprovação (sign-off) 

 Construção de uma política de gestão de mudanças, que além de definir o que vai ser 

tratado como projeto, especifica os requisitos mínimos de governança por categoria de 

projeto (projeto local, estratégico local, regional e global) 

 Inclusão de recursos exclusivos em projetos ou recursos substitutos (backfill) para 

liberar analistas de suas atividades 

 Redefinição do papel do líder de projeto e programa contínuo de capacitação, com 

uma “certificação” interna após a conclusão de cada etapa deste programa 

 Ampliação das responsabilidades e do poder do escritório de projetos (PMO) 

 Reconhecimento dos responsáveis pelo sucesso dos projetos e das equipes nas 

reuniões de Town Hall (reuniões trimestrais de toda a empresa com o Comitê 

Executivo) 

 Reformulação do processo de planejamento dos projetos, com exigência de definições 

mais detalhadas e estimativas mais precisas, além da liberação especial de recursos 

para contratar consultores e outras despesas essenciais para concluir esta fase 

 Auditorias de projetos (durante e após a implantação) 

 

5. RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISE 

Entre os resultados obtidos, destaca-se a redução do número de projetos no portfolio da 

empresa. Os investimentos foram direcionados pelos objetivos estratégicos, priorizando o 

retorno e capacidade de entrega da empresa. Depois das intervenções, o principal critério para 

tomada de decisão de investir em um projeto é o benefício tangível esperado. Entre os 

benefícios tangíveis estão o aumento de receita, redução de despesas, redução da 

sinistralidade e redução da comissão dos intermediários. Quanto maior o benefício, maior as 

chances de executar o projeto. Os benefícios considerados intangíveis como aumento da 

satisfação dos clientes, por exemplo, apesar de mensuráveis, são considerados secundários na 

decisão.  

O acompanhamento dos resultados após a entrega dos projetos foi uma grande evolução, pois 

expõe o patrocinador, que solicitou o investimento, a justificar o alcance ou não dos 

benefícios planejados. Depois das intervenções, tornou-se possível uma comparação entre o 

retorno esperado e o realizado após a conclusão dos projetos (em 2012, o retorno ainda estava 

abaixo da meta da Companhia – em torno de 20% a.a.). 

O esforço maior na fase de planejamento melhorou a utilização dos recursos, aumentando o 

sucesso do projeto. Em 2012, o desvio médio de orçamento de todos os projetos entregues foi 

menor que 15%. Um em cada cinco projetos apresentados durante o plano operacional são 

rejeitados sem gastos da empresa. Desde as principais intervenções de 2009, apenas um 

projeto foi abandonado por questões de viabilidade técnica após a aprovação para a fase de 

execução. 

Apesar de ser a 3ª operação em volume de prêmio, o Brasil foi o país da América Latina que 

mais investiu em projetos de mudança organizacional nos 5 anos analisados (2009-2012). Os 

investimentos em projetos aumentaram em 63% entre 2009 e 2012, e a execução do 

orçamento aumentou de 42% em 2009 para 85% em 2012. 

A capacitação dos líderes de projeto e a profissionalização da gerência dos projetos teve um 

efeito além do sucesso dos projetos. Mais de 10 líderes de projeto foram treinados e todos 
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foram promovidos em suas áreas ou tiveram oportunidades de crescimento em outras áreas 

entre 2009 e 2012. 

Do ponto de vista teórico, a empresa tomou a decisão correta de escolher o que deve ser 

gerenciado como projeto com critérios muito próximos aos definidos por Cleland (2009). Da 

mesma forma, os projetos e a gestão de projetos podem ser considerados bem-sucedidos de 

acordo com Duarte et al (2012).  

 

6. CONCLUSÕES  

 

Este relato trata de uma experiência real com resultados concretos, medidos após um período 

das intervenções. Os problemas com projetos mal sucedidos e investimentos que não 

trouxeram os resultados esperados são comuns em diversas empresas, independente do setor 

de atuação. 

Para isso, foi apresentado o caso de uma empresa que passou por revisão da forma de 

gerenciamento de projetos utilizando os conceitos de governança para isso. 

Os principais problemas identificados puderam ser organizados em três temas: 

a) Dificuldade para executar a estratégia através dos projetos;  

b) Projetos mal sucedidos; e 

c) Dificuldade de seguir o modelo global/regional de seu grupo controlador. 

Como dificuldade para executar a estratégia, podemos considerar a alocação dos 

investimentos em iniciativas que não estavam relacionadas com os objetivos estratégicos. 

Todos os projetos eram iniciativas isoladas das áreas, implantação de exigências regulatórias 

ou demandas do grupo controlador. O planejamento incluía grandes investimentos todos os 

anos, mas poucos projetos eram efetivamente executados. 

Projetos mal sucedidos são aqueles que não cumpriam seus objetivos (ou que não possuem 

objetivos definidos). O estudo também considerou como mal sucedidos projetos que não 

entregavam o que a empresa precisa, que gastavam mais que o planejado ou que não 

terminavam, ou seja, ficavam paralisados ou não apresentavam data definida de fim. 

Já a dificuldade para seguir o modelo global ou regional de gestão de projetos está relacionada 

com um modelo complexo e burocrático, baseado no PRINCE2 (Reino Unido). Existiam 

diversos métodos e ferramentas disponíveis para gestão de projetos, mas todos eles eram 

voltados para grandes projetos em grandes operações do grupo controlador. Internamente 

havia pouca experiência neste modelo, e o escritório regional (América Latina) e a matriz 

davam muito pouco apoio. 

A cobrança por retorno dos investimentos era enorme, mas a estrutura para suportar os 

projetos era mínima. O escritório de projetos (PMO) já existia desde 2005, mas sua 

contribuição foi limitada durante este período. Suas atividades foram direcionadas para a 

gestão de projetos específicos, o que dificultou sua influencia sobre a construção e gestão do 

portfolio. Até 2008, o PMO apenas informava a situação superficial dos projetos, com um 

papel secundário na empresa. 

A solução adotada foi criar um modelo de governança de projetos alinhado ao modelo de 

governança corporativa da empresa e do Grupo do qual ela fazia parte. Esta governança 

continha os seguintes mecanismos: definição de projetos, categorização de projetos, critérios 

para requisição de investimentos e seleção de projetos, regras para aprovação, paralisação e 

encerramento de projetos, alinhamento estratégico, papéis e responsabilidade dos envolvidos, 

estrutura com comitês corporativos e de cada projeto, estágios e pontos de controle, 

procedimentos mínimos para planejamento e acompanhamento dos projetos, controle de 

mudanças, além de regras de transparência e comunicação. O modelo foi implantado através 

de políticas, procedimentos, metodologia, documentos e relatórios padronizados. 
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Esse é um assunto ainda recente no ambiente acadêmico e empresarial e, por isso, esse relato 

técnico pode contribuir com futuros casos de empresas que procurem obter melhores 

resultados na gestão de projetos. A aplicação da governança nos projetos melhorou a 

transparência, aumentando a velocidade para corrigir o rumo dos projetos. Além disso, a 

governança orienta as decisões de projeto em busca dos benefícios planejados, garantindo que 

todos os esforços sejam em busca do retorno sobre o investimento dos acionistas. Os conflitos 

entre os diversos níveis da organização foram reduzidos, pois os interesses dos acionistas são 

reforçados em todas as etapas, desde a concepção até a entrega dos projetos. 

Como principal contribuição deste trabalho, podemos ressaltar o processo para chegar a um 

modelo adaptado às realidades de cada empresa. A maioria das intervenções é voltada para 

estrutura, pessoas e processos, que envolvem menos gastos para as empresas. Apesar do 

investimento em um sistema de gestão regional durante o período que compreende a análise, 

este não foi decisivo para os resultados obtidos. Todas as ações buscaram a valorização de 

cada Real investido, ou seja, a melhor utilização dos recursos das empresas utilizando a 

gestão de projetos.  

Algumas das soluções originais descritas neste trabalho podem servir como contribuição para 

revisão dos conjuntos de melhores práticas mais utilizados no mercado Isto pode estimular 

estudos posteriores sobre como utilizar experiências de empresas na construção de conjunto 

de boas práticas. 

Por já possuir uma base metodológica e um modelo de governança de projetos, a empresa não 

criou soluções do zero. Isto pode ser um limitador do estudo. Outra limitação diz respeito à 

observação participante, onde o relato das experiências contem necessariamente o viés do 

observador. Mesmo com a revisão de outros pesquisadores, o ponto de vista de quem 

participou e estava envolvido com as intervenções pode influenciar as conclusões. 
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