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RESUMO 

RAMOS, Wilson Luiz Ovande. Gestao da Comunica9ao em Paradas de Manuten9ao. 2010. 
110 f. Monografia (MBA em Gerenciamento de Projetos)- Universidade Federal do Parana. 
Curitiba, 2011. 

Esta monografia tern por finalidade a identifica9ao das variaveis que interferem na qualidade 
da comunica9ao, necessaria para a realiza9ao de uma parada de manuten9ao na refinaria de 
petr6leo do Parana e propor uma metodologia para o gerente de projeto realizar a analise de 
sensibilidade das interfaces existentes entre as partes interessadas, bern como lhe permitir 
atuar com seletividade no controle das inter-rela9oes existentes no projeto. · 

Baseada na literatura que trata da comunica9ao organizacional de fom1a geral e ainda a de 
comunica9ao especifica, utilizada no gerenciamento de projeto, promove a combina9ao dos 
fatores que estao presentes nos projetos de parada de manuten9ao, em refinaria de petr6leo, 
resulta em uma ferramenta qualitativa para orientar o gerente de projetos no seu dia-a-dia. 

0 trabalho identifica as partes interessadas na parada de manuten9ao, atribui grau de 
influencia para os fatores de sucesso do projeto, identifica o nivel de maturidade em 
gerenciamento de projetos das areas envolvidas diretamente no· projeto, atribui fatores de 
complexidade e dura9ao para o Projeto Parada, promove uma rela9ao matricial das areas 
envolvidas e qualifica o quao critico e o nivel da comunica9ao nas interfaces. Por fim sugere 
os cuidados que o gerente de projeto deve ter com a comunica9ao nos niveis critico, subcritico 
e nao critico. 

Palavras-chave: Comunica9ao. Maturidade. Qualitativa. Complexidade. 



ABSTRACT 

RAMOS, Wilson Luiz Ovande. Communication Management in maintenance. 2010. 110 f. 
lvfonograph (MBA in Project Management)- University ofParami. Curitiba, 2011. 

This monograph aims to identifY the variables that affect the quality of communication 
necessary to perform a turnaround at the oil refinery of Parana and propose a methodology 
for the project manager to perform the sensitivity analysis of the interfaces between the 
stakeholders as well as allowing you to act with selectivity in controlling the inter
relationships within the project. 

Based on the literature dealing with organizational communication in general and also 
specific communication, used in project management, promote the combination of factors that 
are present in projects turnaround in oil refinery, resulting in a qualitative tool for guide the 
project manager on a day-to-day. 

The paper identifies the stakeholders in the turnaround, giving them much influence to the 
success factors of the project, identifies the level of maturity in project management of the 
areas involved in the project, assign factors of complexity and duration for the project 
stopped, promotes a matrix of the areas involved and describes how critical is the lev.el of 
communication interfaces. Finally care suggests that the project manager must have the 
communication levels with critical, subcritical and not critical. 

Keywords: Communication. Maturity. Qualitative. Complexity. 
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1 INTRODU<;AO 

A parada de manuten<;ao e urn projeto destinado a recupera<;ao de unidades de 

refinamento de petr6leo, que ocorrem de forma ciclica, envolve partes da organiza<;ao 

chamada refinaria, se for destinada a urn equipamento especifico, ou a organiza<;ao toda se 

contemplar a grande parte dos equipamentos de opera<;ao. 

0 contexto "parada" tern inumeras partes interessadas, com muitas interfaces e urn 

escopo que pode chegar a varias dezenas de milhares de tarefas, exige urn controle amplo que 

e dependente de uma serie de variaveis, onde urna delas, a comunica<;ao, foco deste trabalho, 

tern importancia relevante por interferir todas as demais. 

A comunica<;ao e considerada, pela comunidade de gerenciamento de projetos, uma 

variavel importantissima no sucesso de projetos, as mais variadas areas de atua<;ao do ser 

hurnano. Isso nao e diferente ao tratar-se de uma parada de manuten<;ao em refinaria, pois a 

mesma e urn projeto, por sinal, bastante complexo. 

A literatura que trata de gerenciamento de projetos apresenta a informa<;ao como 

uma das principais fun<;oes do gerente de projeto e a comunica<;ao e, portanto, e fundamental 

para o mesmo conhecer o que significa exatamente esta dimensao, o que influencia a sua 

performance, como que e com quem deve empenhar seu tempo para manter o urn projeto sob 

controle. 

Conhecer as causas basicas que interferem na comunica<;ao entre as partes 

interessadas de urn projeto passa a ser fator de sucesso para o projeto e, consequentemente, 

para o gerente. Sem isto ele sera urn colecionador de fracassos e responsavel pela perda de 

recursos valiosos de sua organiza<;ao ou empresa. 

Para uma refinaria de petr6leo, esta perda de recursos pode atingir valores na ordem 

de milhoes de reais, caso urn projeto de parada de manuten<;ao nao obtenha sucesso. Dai surge 

a necessidade de pensar em uma metodologia que auxilie o gerente de projeto no 

entendimento da organiza<;ao onde o projeto sera realizado, permitindo ajustar o processo de 

comunica<;ao perante o nivel de entendimento e maturidade das partes interessadas. 
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1.1 RAZAO DO ESTUDO 

Os problemas de comunica<;ao geram perdas para a organiza<;ao, uma vez que 

provocam atrasos, resservi<;os, desgastes na rela<;ao entre as partes interessadas, riscos as 

pessoas e instala<;oes, improdutividade, perda de material e recursos naturais. Isso causa 

impactos sociais, ambientais e economicos entre outros. 

Conforme o PMBOK (2004, pg. 221) "Os gerentes de projetos podem gastar urn 

tempo excessivo na comunica<;ao com a equipe do projeto, partes interessadas, cliente e 

patrocinador. Todos os envolvidos no projeto devem entender como as comunica<;oes afetam 

o projeto como urn todo". 

Em 1998 The Standish Group Project Leadership Conference Chicago Presentation 

realizou pesquisa sobre trabalhos de manuten<;ao/ investimento e constatou que 31% dos 

eventos nao atingiram os objetivos por causa de: 

- Defini<;oes incompletas; 

- Baixa qualidade de planejamento; 

- Falta de comunica<;ao; 

- Falta de acompanhamento; 

- Expectativas irreais. 

Como constatado, a comunica<;ao pode ser o diferencial entre os projetos bern ou 

mal sucedidos. 

Segundo pesquisa de Posner apud Prado (2004, pg. 73), com 287 gerentes de 

projetos com tamanho medio ou pequeno, urn das habilidades do gerente de projeto entre as 

mais pontuadas e a comunica<;ao (ouvir e persuadir), percebida por 84% dos entrevistados. 

Entender que o gerente de projeto e pe<;a fundamental na dimensao comunica<;ao de 

urn projeto passa a ser importante; mas, tao importante quanto isto, e aceitar que nao seni 

possivel para este ser humano lidar com todos os detalhes do projeto, nem atender todas as 

necessidades e interfaces das partes interessadas, o que gera a necessidade intrinseca no 

projeto de estabelecer mecanismos de seletividade, capazes de auxiliar o gerente na defini<;ao 

de quem ele deve efetivamente atender e como. 
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1.2 DEFINI<;AO DO PROBLEMA 

A pesquisa contribui para a solu<;ao dos problemas de comunica<;ao entre as partes 

interessadas nos Projetos Parada de Manuten<;ao. 

A pergunta de pesquisa e: Qual o nivel de maturidade das partes interessadas, no 

que tange o gerenciamento de projetos, que precisa ser conhecido pelo gerente de projeto para 

auxilia-lo na elimina<;ao de falhas de comunica<;ao nos Projetos Parada? 

Urn Projeto Parada e altamente complexo e comporta inumeras areas de 

conhecimento, que se conectam e estao sujeitas a interfaces que sao tao complexas quanta as 

pr6prias areas envolvidas. Portanto, esta pesquisa fica limitada a identifica<;ao dos principais 

processos geradores das falhas de comunica<;ao entre as partes interessadas diretamente 

ligadas ao Projeto Parada, que ocorrem no ambiente interno da refinaria de petr6leo localizada 

na Regiao Metropolitana de Curitiba. 

1.3 DEFINI<;AO DOS OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Analisar o processo de comunica<;ao ligado a parada de manuten<;ao que sera 

realizada em julho de 2010 na refinaria de petrol eo, localizada na Regiao Metropolitana de 

Curitiba. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

0 estudo destina-se a contribuir com a comunica<;ao necessaria nos projetos de 

manuten<;ao industrial em refinaria de petr6leo, atraves dos seguintes objetivos: 

1) Identificar as partes interessadas do Projeto Parada e seus entendimentos sobre o 

valor da comunica<;ao. 

2) Identificar a influencia da cultura organizacional na comunica<;ao de Projetos 

Parada. 

3) Identificar as interfaces entre as partes interessadas no Projeto Parada. 

4) Definir os canais de comunica<;ao para os Projetos Parada. 
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5) Definir metodologia de analise dos niveis de criticidade da comunicavao no 

Projeto Parada. 

1.4 METODOLOGIA E ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho se divide em cinco etapas principais, onde a primeira e composta pelo 

referencial te6rico que fundamenta os impactos que a comunicavao sofre devido ao tipo de 

estrutura e cultura organizacional da empresa. 

Sao apresentadas formas de comunicavao que se desdobram em uma organizavao e 

como elas impactam no sucesso do projeto, quais as principais barreiras se formam para a 

comunicavao e os cuidados para evita-las. 

Na segunda etapa apresentam-se as principais caracteristicas de urn projeto 

"parada", identificando quais transformavoes ocorrem na estrutura da refinaria para alternar 

entre campanhas e paradas, quais as partes interessadas do Projeto Parada. quais os meios de 

comunicavao a serem usados no Projeto Parada e os fluxos de informavao que ocorrem. nas 

estruturas organizacionais da refinaria. 

A terceira etapa trabalha a metodologia para auxiliar o gerente de projetos na 

analise da sensibilidade das interfaces perante a dimensao comunicavao e permite classificar 

as relavoes entre as partes interessadas pelo nivel de criticidade. 

Na quarta etapa verifica-se a pesquisa de campo que foi realizada para identificar a 

maturidade das principais partes envolvidas na parada da refinaria de julho do ano 2010, 

assim como os resultados obtidos pela aplicavao do questionario. 

A conclusao sobre o trabalho e as recomendavoes para o ajuste no processo de 

parada da refinaria estao descritas na quinta e ultima etapa. 



2 REFERENCIALTEORICO 

Esta fase do trabalho destina-se a colec;ao de conceitos e teorias desenvolvidas por 

profissionais e estudiosos das areas de ciencias humanas, gestores, especialistas do 

gerenciamento de projetos, que identificam a comunicac;ao como urn fator de sucesso para as 

empresas. 

2.1 ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

Os desafios colocados pela concorrencia entre as empresas, fizeram com que a 

busca por resultados cada vez mais expressivos tornasse uma constante na vida dos 

administradores e isso, consequentemente, induziu a criac;ao de inumeras estruturas 

organizacionais que, atraves de urn processo evolutivo, geraram formas diferentes de se 

organizar os recursos presentes nas mais variadas areas de atuac;ao do ser humano. 

0 processo evolutivo sempre esteve fortemente focado na eficiencia e produtividade 

de instalac;oes, equipamentos, maquinas e especialmente na do ser humano, principal desafio 

das varias escolas de administrac;ao que se manifestaram nas ultimas decadas. 

Cada uma das escolas de administrac;ao surgia para complementar a anterior, com a 

intenc;ao de corrigir algumas teorias e defender novos arranjos funcionais, os quais corrigiam 

alguns problemas, mas, no entanto, criavam outros. 

De acordo com Chiavenato (2005, p. 363) as decadas de 1980 e 1990 foram 

caracterizadas por uma intensa onda de reorganizac;oes nas maiores organizac;oes do mundo 

todo. Falou-se muito em reengenharia, downsizing, rightsizing, reestruturac;ao, fusoes, 

terceirizac;ao, quarteirizac;ao e coisas do genero. Grandes organizac;oes deixaram de lado o 

organograma tradicional e passaram a inovar em termos de estrutura organizacional. 

Segundo o autor, essas mudanc;as nao ocorreram por simples vaidade de ser 

moderno, mas pela necessidade das organizac;oes se tornarem mais ageis, flexiveis, 

inovadoras e rapidas no gatilho. 
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2.1.1 Tendencias Administrativas 

Ap6s versar sobre toda a evoluyao hist6rica das organiza96es e seus modelos de 

estrutura administrativa e organizacional, Kunsck (2004, pp. 64- 68) caracteriza as 

organiza96es tradicionais (mecanicistas) e as modemas (flexiveis ou organicas), para abordar 

o que chama de "a nova arquitetura organizacional", nomenclatura que busca definir as 

formas com que as organiza96es se estruturam, coordenam as atividades e o trabalho das 

pessoas, em prol dos objetivos e metas estrategicas. 

A busca incessante das organiza96es para se adaptarem as transforma96es e 

incertezas do mundo globalizado, repleto de informa96es e tecnologia, faz com que as 

estruturas e estrategias de a9ao se alterem ao Iongo do tempo. Isso e necessario para buscar. a 

melhor sinergia entre as pessoas, melhor uso de materiais e maquinas, dos recursos 

financeiros. 

Ao citar os especialistas mundiais David A. Nadler e Michael L. Tushman, Kunsck 

(2004, pp. 65) a autora relata que, "historicamente, o objetivo das estruturas organizacionais 

era institucionalizar a estabilidade. Na empresa do futuro sera institucionalizar as mudan9as". 

Na continuidade deste assunto, coloca que toda empresa que deseja projetar sua 

estrutura organizacional, deve levar em considera9ao dois bin6mios fundamentais: "a) o 

bin6mio arquitetura! estrategia: isto e, como a arquitetura adotada permitira a organiza9ao 

realizar sua estrategia; b) o bin6mio arquitetura/ cultura: ou seja, como a arquitetura se 

harmonizara com os individuos que trabalham na organiza9ao". 

Os bin6mios devem contextualizar quatro elementos-chave na arquitetura 

organizacional para que a mesma responda sinergicamente, quais sejam: pessoas, trabalho, 

organiza9ao informal e organiza9ao formal. 

Para abordar o tema arquitetura organizacional, Araujo (2001, pp. 174-176) relata o 

estudo realizado pela CTI (Corporate Transitions International) que trata das caracteristicas 

denominadas de "sete ces", as quais devem interagir dentro da estrutura e que sao: 

• Confian9a; 

• Comprometimento; 

• Co-cria9ao; 

• Conexao; 



• Cornunicac;ao; 

• Celebrac;ao e correc;ao do curso; 

• Clirna born. 

As interac;oes destas caracteristicas podern ser vistas na Figura 01. 

Clima born 

Comprometimento 

Celebra~ao 
e corre~ao · 
do curso 

Figura 01 - Arquitetura dos "setes ces". 

Fonte: CTI. The seven C's. 

Co-cria~ao 

Comunica~ao 

Conexao 
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Segundo a CTI cada urn dos "ces" tern seu proprio significado e se integra no 

contexto. A cooperac;ao rnostrada sugere 1 0 passos para se atingir a excelencia 

organizacional, os quais podern ser vistos no Anexo 01 e a Figura 02 permite analisar a 

evoluc;ao da organizac;ao via os "sete ces". 
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Confian 

Comprometimento .· . 
Clima 
born Celebra~ao 

e corre~ao 
do curso 

Figura 02- Evolw;ao da arquitetura pelos "sete ces". 

Fonte: CTI. The steps to optimum. 

Ao analisar a evolu<;ao da organiza<;ao perante os "sete ces" percebe-se que a 

comunica<;ao aparece como urn ponto divisor entre o ajuste da arquitetura e o seu crescimento 

efetivo. 

2.1.2 Estruturas Organizacionais Focadas em Projetos 

Posto o projeto como foco, segundo o PMBOK (2004, p. 27), as organiza<;oes sao 

classificadas em dois tipos: 

1) Organiza<;oes baseadas em projetos. Estao incluidas em duas categorias: 

a) Organiza<;oes cuja receita e obtida principalmente da realiza<;ao de projetos -

empresas de arquitetura, firmas de engenharia, consultores, empreiteiras e 

contratadas do govemo. 

b) Organiza<;oes que adotaram o gerenciamento por projetos. Sao estruturadas para 

dar respostas via sistemas que, em geral, sao especificamente projetados para o 

resultado esperado. Atuam e controlam diversos projetos simultaneos. 

2) Organiza<;oes nao baseadas em projetos. Dependentes de estrutura que nao 

atuam com foco em projetos, nao seguem metodologia especifica e geram 
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resultados deficientes. 0 gerente de projeto e sua equipe devem ter ciencia de 

que seus projetos serao afetados pelo restante da estrutura. 

Dependendo do neg6cio e da maturidade, as empresas podem adotar estruturas 

organizacionais distintas e isso influencia diretamente na resposta do gerenciamento de 

projetos. 0 PMBOK (2004, p. 28) descreve seis modelos de estrutura organizacional, que sao 

os mais encontrados nas empresas da atualidade: 

1. Organizayao Funcional 

2. Organizayao Por projetos 

3. Organizayao Matricial fraca 

4. Organizayao Matricial balanceada 

5. Organizayao Matricial forte 

6. Organizayao Composta 

Sobre a organiza9ao funcional chissica, mostrada na Figura 03, citamos a descri9ao: 

E uma hierarquia em que cada funcionario possui urn superior bern definido. Os 
funcionarios sao agrupados por especialidade, como prodw;ao, marketing, 
engenharia e contabilidade, no nivel superior. A engenharia pode ser tambem 
subdividida em organizav5es funcionais que dao suporte aos neg6cios da 
organizaviio mais ampla, como medinica e eletrica. As organizav5es funcionais 
ainda possuem projetos, mas o escopo do projeto geralmente e restrito aos limites da 
funviio. 0 departamento de engenharia em uma organiza9ao funcional fara o seu 
trabalho do projeto de modo independente dos departamentos de produviio ou de 
marketing. Quando e realizado o desenvolvimento de urn novo produto em uma 
organizaviio puramente funcional, a fase de projeto, geralmente chamada de projeto 
de design, inclui somente pessoal do departamento de engenharia. Em seguida, 
quando surgirem questoes sobre produ9ao, elas serao passadas para o chefe de 
departamento no nivel hierarquico superior da organizavao, que ira consultar o chefe 
do departamento de produviio. 0 chefe do departamento de engenharia entao passara 
a resposta de volta para o gerente funcional de engenharia, no nfvel hierarqui~o 

inferior. PMBOK (2004, p. 28) 
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I 

Coordena<;ao 
do projeto 

--- ~- -----r---------------------~------------------~ \ 

I 

' L.....--------....J , , 

(As caixas cinzas representam equipes envolvidas em atividades do projeto.) 

Figura 03- Organiza<;ao Funcional 

Fonte: PMBOK (2004, p. 29) 
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A estrutura dedicada e que favorece o gerenciamento das ac;oes, e a organiza<;ao por 

projeto, mostrada na Figura 04. Neste tipo de organiza<;ao, conforme o PMBOK (2004, p.31 ), 

normalmente as pessoas envolvidas trabalham em urn mesmo local fisico. 0 percentual_ de 

recursos envolvidos com projetos e normalmente alto e gerenciado por GP reconhecido pela 

estrutura, fator que lhe da autoridade para tomar decisoes importantes. 

Coordenao:;;ao 
do projeto 

,---~ - .... , 
I \ , 

' 
Gerente 

I 
de projetos 

I 

I 

I 
I • 
' I 

\ I 

' 
, 

.... - --- _., 
(As caixas cinzas representam equipes envolvfdas em atividades do projeto.) 

Figura 04- Organizac;ao por Projetos 

Fonte: PMBOK (2004, p. 31) 

Entre a organiza<;ao puramente funcional e a por projetos, temos as organiza<;oes 

matriciais. Essas estruturas combinam as duas formas de composi<;ao e isso modifica a 

maneira de atuar do gerente de projetos. 
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Segundo Verri (2008, p. 119) as matrizes fracas, mms pr6ximas da funcional, 

colocam o gerente de projetos como urn simples gerente expedidor, com pouca autoridade 

formal e quase sempre abandonado a propria sorte, por isso devem ser evitadas. 

As matrizes fortes vao para outro extremo, buscam muitas das caracteristicas 

observadas na organiza<;ao por projeto. Segundo o PMBOK (2004, p. 30) essas organiza<;oes 

valorizam os gerentes, mantendo-os na atividade de projetos em tempo integral e com nivel de 

autoridade adequado para atingir os resultados esperados do projeto. A Figura 05 mostra o 

desenho da organiza<;ao matricial forte. 

, 
I 
\ 

Gerente 
funcional 

Gerente 
funcional 

Executivo
chefe 

Gerente 
funcional 

-------------- ---(As caixas cinzas representam equipes envo!vidas 
em atividades do projeto.) 

Figura 05- Organiza<;ao Matricial Forte 

Fonte: PMBOK (2004, p. 31) 

Chefe de gerentes 
de projetos 

Gerente de projetos 

Gerente de projetos 

-,---' 
• 
J. 

Coordena<;ao do projeto 

Na matriz balanceada, vista na Figura 06, o gerente de projeto fica dentro de uma 

gerencia funcional e, embora reconhecido pelo papel que executa, nao tern a mesma 

autoridade sobre o projeto e os recursos nele envolvidos. 
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I 
-

Gerente 
funcional 

Gerente de projetos 

Executivo
chefe 

Gerente 
funcional 

Gerente 
funcionat 

~ ---------------------
(As caixas cinzas representam equipes envo!vidas em atividades do projeto .) 

Figura 06 - Organiza<;ao Matricial Balanceada 

Fonte: PMBOK (2004, p. 30) 
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-
\ Coordena<;ao 

do projeto 

Cada uma das estruturas descritas tern uma rela<;ao diferente com o gerenciamento 

de projetos e com a atua<;ao (poder) do gerente de projetos. A Figura 07 mostra esses graus de 

rela<;ao. 

Fraca Balanceada Forte 

Autoridade do Pouca ou Baixa a Moderada 
gerente de projetos 

Un1itada 
moderada a alta nenhurna 

Disponibilidade Pouca ou Baixa a Moderada 
de recursos 

Limitada 
moderada a alta nenhuma 

Quem controla o Gerente Gerente Gerente de 
or«tamento do projeto funcional funcional Misto proje tos 

FunGao do gerente 
Tempo parcial Tempo parcial Tempo integral Tempo integral 

de projetos 

Equipe administrative 
do gerenciamento Tempo parcial Tempo parcial Tempo parcial Tempo integral 
de projetos 

Figura 07- Influencias da estrutura organizacional nos projetos 

Fonte: PMBOK (2004, p. 28) 

Alta a 
quase totat 

!'\Ita a 
quase total 

Gerente 
de projetos 

Tempo integral 

Tempo integral 
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2.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 

A cultura organizacional tern recebido inurneras defini<;oes ao logo do tempo, visto 

que a percep<;ao do ser hurnano sobre as organiza<;5es e sobre si rnesrno tarnbern rnuda. 

Podernos observar o que e dito teoricarnente: 

Chamamos de cultura de uma empresa ao seu con junto de atitudes comportamentais 
frente as necessidades dos neg6cios. (PRADO, 2005, p. 86). 

0 autor rnostra urna visao rnuito pragrnatica e concentrada para a abrangencia da 

palavra, mas deixa clara a rela<;ao entre o cornportarnento e a necessidade. 

Para Silva (2006, p.35), a defini<;ao rnais abrangente e arnplarnente difundida de 

cultura parece ser a da Conferencia Mondiacult1, definida como "o con junto de tra<;os 

distintivos, espirituais e rnateriais, intelectuais e afetivos, que caracterizarn urna sociedade ou 

grupo social". 

De forma rnais diretarnente ligada as ernpresas e suas organiza<;5es, considerando as 

expectativas, cren<;as e a dirnensao tempo, ternos a seguinte defini<;ao: 

Cultura Organizacional- e uma coleyao de crenyas, valores, expectativas. 
concepyoes e normas compartilhadas pelos membros da organizayao que funciona 
como uma "cola" social ou normativa que mantem a organizayao coesa; guia o 
comportamento e as decisoes dos seus empregados; ajuda na interpretayao de 
eventos e circunstancias; permanece oculta no dia-a-dia organizacional e e 
transmitida, informalmente, de uma gerayao de empregados para a outra. (MOURA, 
1996, p.311 ). 

A cultura organizacional e indiscutivelrnente urn fator que favorece ou nao o 

sucesso de urna ernpresa, sua rnudan<;a e normalrnente lenta. Prado (2004, p. 86) afirrna que a 

cultura de urna ernpresa nao e estatica e se rnodifica corn o tempo e corn as necessidades dos 

neg6cios. Certarnente, nao se consegue rnudar a cultura de urna ernpresa ern urn curto espa<;o 

de tempo; ao contrario, ela se alterna corn algurna lentidao, corn o passar do tempo. 

Ocorre que o contexto de evolu<;ao das rela<;5es de neg6cio, na atualidade, e 
caracterizado pelo forte dinarnisrno de rnudan<;as e isso conflita corn a letargia da cultura e 

obriga as ernpresas a utilizarern rnecanisrnos de transforrna<;ao que, quase sernpre, provocarn 

sofrirnento nas pessoas. 

1 Conferencia Mundial sobre as Polfticas Culturais, realizada no Mexico, em 1982. 
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Para o PMBOK (2004, p. 27) a rnaior parte das organiza<;oes desenvolveu culturas 

exclusivas e descritiveis. Essas culturas se refletern ern diversos fatores, que incluern, mas nao 

se lirnitarn a: 

• Normas, cren<;as, expectativas e valores cornpartilhados 

• Politicas e procedirnentos 

• Visao das rela<;oes de autoridade 

• Etica do trabalho e horas de trabalho. 

2.2.1 Formas de Resistencia a Mudan<;a de Cultura 

Segundo Cohen e Fink (2003, p. 350) as pessoas nao resistern exatarnente as 

rnudan<;as e cita o caso da internet, urna gigantesca rnudan<;a de cultura global que foi aceita 

rapidarnente. 0 que ocorre e que as pessoas fazern urna amilise, rnesrno que as vezes 

equivocada, sobre como a rnudan<;a lhes afetara e se o indicativa for perda, portanto, de 

caniter negativo, a resistencia sera certa. Ao contrario, se a percep<;ao rnostrar indiferen<;a ou 

ganho para o individuo, urna situa<;ao neutra ou positiva, nao havera resistencia. 

Na continuidade do raciocinio dos autores, as pessoas resistern as rnudan<;as por 

algurna razao e cabe ao gerente a tarefa de identificar essas razoes para poder planejar a 

rnudan<;a e reduzir ou elirninar os aspectos negativos e as percep<;oes err6neas das pessoas 

envolvidas. 

Os autores discorrern sobre algumas das principais razoes pelas quais as pessoas 

resistern as rnudan<;as: 

A mudan~a pode ser amea~adora - a rnudan<;a representa sair do certo e 

conhecido para o incerto e desconhecido. Sair do status quo para algo ou situa<;ao que nao se 

tern certeza que vai dar certo, provoca o antagonisrno nas partes envolvidas e essa rea<;ao 

rnuda de individuo para individuo, quando para urn a mudan<;a significa crescimento, 

melhoria e oportunidade, para outro, ao contrario, pode parecer a perda de tudo que e 

importante. 

N as palavras dos autores "a rnudan<;a exige renunciar ao passado e ao presente 

visando ir para o futuro". 

A mudan~a pode significar perda direta - as pessoas podern deduzir que a 

rnudan<;a lhes trara perdas como: financeiras, status, privilegios, rnordornias, amigos ou.fara 

corn que seja necessaria aprender algo novo, expor alguem conceituado ao risco de nao se 
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adaptar como desconhecido, isto fani com que perca importancia e poder, perante isso e 

inevitavel a resistencia. 

As mudanc;as podem prejudicar o sistema social - para quem realiza as 

mudan9as ou pretende realiza-las, urn fator e extremamente importante, qualquer alterayao, 

mesmo a puramente tecnol6gica, pode afetar o sistema social emergente, ou seja, as rela9oes 

interpessoais, daqueles direta e indiretamente ligados a area ou organizayao, que sao 0 cenario 

damudanya. 

A resistencia as mudan9as pode ser de diferentes formas, vai desde a contesta9ao 

direta, uma recusa em agir na dire9ao apontada, situayao facil de ser trabalhada, uma vez que 

as incongruencias estao na superficie o que permite saber qual a9ao tomar para mudar a 

situayao; mais dificil de tratar e o tipo de resistencia que se disfarya, maneira passiva de 

encarar a mudan9a e prolongar o tempo de obten9ao de resultados, isso faz com que o gerente 

gaste muita energia e recursos, pr6prios e da empresa; tambem ha a resistencia que se 

camufla, pois usa a linguagem e a aparencia da mudan9a, onde as pessoas repetem os jargoes 

e o palavreado proprio do contexto almejado, embora na verdade nada fa9am em prol dos 

objetivos da organizayao; por fim, a forma mais insidiosa da resistencia, a sabotagem 

dissimulada, levada a cabo por pessoas descontentes e furiosas com a mudanya, caso em que 

se pode ter desde desaven9as com perda da imagem da empresa perante os clientes ou ate 

mesmo prejuizos materiais. 

Os autores colocam uma observa9ao importante para quem pretende iniciar uma 

mudanya, mapear todos os interessados, favoraveis e contrarios a mudan9a e usar 

principalmente as visoes contrarias para ajustar o processo e ser realmente efetivo. 

Para H. Igor Ansoff apud Leitao (1996, p. 245) "a resistencia e rea9ao natural de 

grupos e individuos a mudan9as que amea9am sua cultura e seus esquemas de poder". 

Leitao (1996, pp. 246- 248) coloca quatro tipos de resistencias para serem 

analisadas nos processos de mudan9a: 

Resistencia ativa- ocorre de forma ativa e tern seus sintomas comuns: 

• Tentativa de usar extrapolay5es de processos anteriores para evitar que 

ocorra a mudan9a; 

• Tentativa de suprimir informa9oes que possam afetar o status quo. 
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Resistencia passiva - ligada a incapacidade e incompetencia da organiza<;:ao e. de 

seus gerentes nas atividades estrategicas e o descaso com o processo em implanta<;:ao. Sel:JS 

sintomas sao: 

• A versao ao cumprimento dos requisitos do processo de mudan<;:a; 

• Redu<;:ao do tempo gasto com gera<;:ao de ideias e raciocinios criativos. 

Resistencia de individuos - segundo Ansoff apud Leitao (1996, p. 248) os 

individuos resistem ao se sentirem inseguros ou quando seu poder fica amea<;:ado. 

Da inseguran<;:a tem-se: 

• Esta incerta quanto ao impacto e as implica<;:oes da mudan<;:a; 

• E chamada a correr riscos inaceitaveis para sim mesma; 

• Sente que podera tornar-se dispensavel; 

• Sente-se incompetente para desempenhar o novo papel; 

• Sente que perdera o status; 

• E incapaz ou nao tern interesse em aprender novas capacita<;:oes e novos 

comportamentos. 

Da amea<;:a ao poder o autor fala: 

• Sua participa<;:ao nas recompensas organizacionais; 

• Sua posi<;:ao de influencia no processo decis6rio; 

• Seu controle sobre os recursos; 

• Seu prestigio pessoal e sua reputa<;:ao profissional. 

Para o autor cada individuo reage de forma diferente perante a mudan<;:a e a 

resistencia sera passiva ou reativa, depende da flexibilidade e personalidade de cada urn e 

ainda de outros fatores, dos quais se destacam: 

• A firmeza de suas convic<;:oes; 

• Sua prepara<;:ao para defender-se; 

• Seu desejo de poder; 

• Sua predisposi<;:ao para aprender e mudar. 

•. 
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Resistencia de grupos - ainda de acordo com Ansoff apud Leitao (1996, pp. 248 -

249) ao se falar de grupos devemos entender que as manifesta9oes dos individuos serao 

potencializadas em sua complexidade e sera muito mais .dificil neutralizar as resistencias as 

mudan9as para com a cultura ou o poder. 0 autor mostra alguns dados da experiencia com 

grupos: 

• Grupos de pessoas que compartilham tarefas e preocupa9oes desenvolvem 

semelhan9as no comportamento e no desempenho; 

• Sao desenvolvidos valores e normas que caracterizam a cultura do grupo; 

• Sao desenvolvidos consensos sobre qual informa9ao e pertinente e qual 

informa9ao e irrelevante para as tarefas comuns; 

• Sao desenvolvidos modelos da realidade sobre quais comportamentos 

produzem resultados e sobre quais nao produzem; 

• Sao desenvolvidas alian9as em tomo da cultura comum e os grupos, em 

conjunto, a defendem contra a influencia de outras culturas (isso leva, no 

extremo, ao fenomeno do corporativismo ). 

Ao resumir isso tudo, temos que os grupos acumulam poder e capacidade. de 

influenciar a organiza9ao e se contrapor as mudanyas sempre que estes processos: 

• Amea9am o poder dos grupos; 

• Violam os valores e normas aceitos pelo grupo; 

• Sao baseados em informa9oes consideradas irrelevantes; 

• Sao baseados em modelos da realidade diferentes do modelo aceito pelo 

grupo. 

2.2.2 Cultura Organizacional em Projetos 

Com a necessidade de adquirir uma estrutura capaz de responder as constantes 

mudan9as nos contextos de negocio e enfrentar a concorrencia agressiva do mundo 

globalizado, as empresas precisaram evoluir do aspecto puro de produ9ao, como era ate a 

decada de sessenta, para uma nova visao com foco em projetos. Segundo Prado (2004, p. 86) 

a introdu9ao da cultura de gerenciamento de projetos ocorre em doses ao longo do telJlpo. 
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Empresas que, hoje, dependem fortemente de gerenciamento de projetos e que sao muito bern 

sucedidas gastaram anos para consolidar esta cultura. 

0 paradigma de que a cultura muda lentamente esta sendo posto de lado e as 

organiza<;oes estao se especializando em viver na constante mudan<;a, ou seja, acabam 

adquirido uma "cultura de mudan<;a continua", mas isso traz riscos para as pessoas como diz 

Prado: 

A mudan<;a nipida de cultura pode ser urn processo penoso e cheio de contlitos. 
Alguma rea<;ao das pessoas geralmente, pois que o trabalho exigido no 
gerenciamento de projetos se mostra muito menos c6modo que o trabalho da rotina. 
Ademais, o estabelecimento de metas agressivas para todos e o clima de press5es 
para seu atingimento inicialmente assustam. (PRADO, 2004, p. 87). 

Na visao do PMBOK sao varios OS fatores intemos da organiza<;ao que influenciam 

no gerenciamento de proj etos e cita: 

A maturidade da organiza<;ao em rela<;ao ao seu sistema de gerenciamento de 
projetos, sua cultura, seu estilo, sua estrutura organizacional e seu escrit6rio de 
projetos tambem podem intluenciar o projeto. (PMBOK, 2004, p.27). 

Kerzner (2004, p. 357) deixa claro que sao concretas as indica<;oes e aponta a 

cultura como caracterfstica das empresas com excelencia em gestao de projetos. 0 autor ainda 

afirma que a gestao eficaz de projetos cria uma organiza<;ao e cultura capaz de se adaptar as 

rapidas mudan<;as, oriundas dos pr6prios projetos ou do dinamismo do ambiente, entretanto, 

refor<;a a visao de que a mudan<;a na cultura de uma empresa nao e coisa de curto prazo e sim 

de anos, fato que nao pode ser razao para nao faze-la. 

0 autor cita uma das mais importantes premissas para obter uma cultura corporativa 

em gestao de projetos: 

Culturas corporativas para gestao de projetos fundamentam-se no comportamento 
organizacional e, nao em processos. Elas retletem metas, convic<;5es e aspira<;5es da 
administra<;ao senior. Gestao de projetos e uma cultura, nunca urn conjunto de 
normas e procedimentos. (KERZNER, 2004, p. 358). 

Kerzner (2004, p. 358) conclui que a natureza comportamental da cultura de gestao 

de projetos faz com que as compara<;oes entre empresas devam ficar no campo da aprecia<;ao 

de melhores praticas e que utilizar 0 metodo de compara<;ao (benchmarking) e urn equfvoco. 

0 mesmo autor cita que uma parte muito importante da cultura das empresas de 

sucesso e urn elenco de valores, ou mandamentos, pelos quais os empregados se guiam e e 

imprescindfvel que os membros das equipes de projetos entendam as metas, objetivos e 

valores da empresa. 
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Diz ainda que a fluencia da gestao de projetos pode ocorrer em meio a qualq_uer 

estrutura organizacional, desde que a mesma sustente os valores basicos da gestao de projetos: 

• Coopera<;ao; 

• Trabalho em equipe; 

• Confian<;a; 

• Comunica<;oes eficientes. 

2.3 COMUNICA<;Ao 

A constata<;ao da importancia da comunica<;ao nas varias areas de conhecimento e 

atividades, que ocorrem entre pessoas ou grupo de pessoas, dentro das organiza<;oes, e 

fundamental para que ocorra o entendimento de sua influencia sobre os processos de trabalho, 

mas tambem entender como esta variavel alem de influenciar e influenciada pela estrutura e 

cultura das organiza<;oes. 

Torquato (1986, pp.15-17) aborda a comunica<;ao de duas formas: 

Na primeira a comunica<;ao e tida como sistema e o autor cita: 

A comunicayao e urn sistema aberto, semelhante a empresa. Como sistema, a 
comunicayao e organizada pelos elementos - fonte, codificador, canal, mensagem, 
decodificador, receptor, ingredientes que vitalizam o processo. 

Processo que se divide em duas etapas, a primeira, de transmissao da mensagem: a 
segunda, de recuperayao, necessaria para o controle da comunica91io por parte da 
fonte. (TORQUATO, 1986, pp.15-17). 

Na segunda forma o autor coloca a comunica<;ao como poder expressivo e processo 

que transfere simbolicamente ideias entre interlocutores, e capaz de, pelo simples fato de 

existir, gerar influencias e mais, atua legitimando outros poderes existentes na organiza<;ao, 

como o poder remunerativo, o poder normativo eo poder coercitivo. 

E continua sua visao da comunica<;ao como processo ao citar: 

A comunicayao, como processo e tecnica, fundamenta-se nos conteudos de diversas 
disciplinas do conhecimento humano, intermedia o discurso organizacional, ajusta 
interesses, controla os participantes internos e externos, promove, enfim, maior 
aceitabilidade da ideologia empresarial. Como poder expressivo, exerce uma funyao
meio perante outras funyoes-fim da organizayao. Nesse sentido, chega a contribuir 
para a maior produtividade, corroborando e reforyando a economia organizacional. 
(TORQUATO, 1986, p. 17) 
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2.3 .1 Defini9ao 

Na literatura podernos encontrar varias defini9oes para a cornunicayao, cada urna 

buscando explicar como ela ocorre e entre quem. Podernos verificar o seguinte: 

A comunicafi:i:'iO e, portanto, uma area multidisciplinar, mediando os interesses .dos 
participantes, os interesses da empresa, enquanto unidade econ6mica, e os interesses 
da administra9ao. Essa grande caracterfstica do fen6meno comunicacional - de 
media9i:'io de objetivos - mostra sua magnitude e importancia para o equilibrio do 
microclima interno. (TORQUATO, 1986, p. 17) · · 

2.3.2 Cornunicayao de Massa 

0 conceito de "rnassa", quando querernos nos referir a urn contingente de pessoas, 

envolvidas ern urn evento ou sujeitas a urn processo de comunicayao, fica bern definido na 

cita9ao de H. Blumer apud Torquato: 

"A massa e destituia das caracteristicas de uma sociedade ou de uma comunidade. 
Nao possui organiza9ao social, costumes, tradi9i:'io, urn corpo estabelecido de regras 
ou rituais, urn conjunto organizado de sentimentos, nem qualquer estrutura de status 
- papeis ou lideran9as institucionalizadas. Na verdade, e constituida por urn 
agregado de individuos que se encontram separados, desligados e an6nimos e, 
mesmo assim, formando urn grupo homogeneo em termos de comportamento de 
massa que , justamente por nao resultar de regras ou expectativas preestabelecidas e 
espontaneo, inato e elementar." (TORQUATO,I986, P. 19). 

Quando trazernos a analise para dentro da ernpresa, devernos nos orientar em 

Toquato (1986, p. 20) e entender que nas organiza9oes as comunica96es nao atingem os 

individuos isoladarnente e sim os grupos, que podern ter diversos tarnanhos e fun9oes 

( departamentos, setores, se96es; formalizados ou formados espontanearnente ). 

Sob esta 6tica de Blumer seria dificil citar urn arranjo que se encaixe na descri9ao 

de "rnassa" e o proprio autor exemplifica as corridas pelo ouro, que tern a capacidade de 

juntar pessoas de varias origens diferentes (grupo heterogeneo ), que nao se conhecern, nao 

tern cultura imica definida, nao tern tradi9ao cornurn, seus papeis nao tern carater institucional, 

nao tern lideran9a regular e continua, sao desprovidas do sentirnento de fidelidade e lealdade e 

rnesrno assirn possuern urn objetivo cornurn, enriquecer. Isto faz com que observernos certa 

hornogeneidade no cornportamento. 



35 

2.3.3 Eficiencia e Eficacia da Comunica9ao 

Para obter resultados como eficacia e eficiencia, segundo Torquato (1986, pp. 31 -

34) e necessaria equilibrar o sistema burocratico-normativo com o sistema que rege o corpo 

social da organiza9ao, buscando o engajamento e a efetiva participa9ao das pessoas nas metas 

da organiza9ao. 

Conforme o autor, a resposta para este equilibria esta na analise do contexto onde a 

comunica9ao deve acontecer, o tamanho da organiza9ao, a complexidade e pressao no sentido 

da eficiencia, pois estas variaveis estao diretamente ligadas aos processos intemos das 

pessoas, os sentimentos dos empregados nos niveis mais inferiores da organiza9ao, refor9ando 

ou modificando esses processos. 

Esse processo se toma mais eficiente se o discurso simb6lico da empresa ocorrer 

em urn nivel de congruencia entre: 

a) As comunica9oes tecnicas, geralmente pouco atrativas; 

b) As comunica9oes cognitivas, intrinsecas aos comportamentos individuais e; 

c) As comunica9oes normativas, orientadas para a transmissao de normas e val ores 

a serem desempenhados nas diversas situa9oes funcionais. 

Que a eficiencia da comunica9ao esta centrada nos fluxos de comunica9ao, e uma 

hip6tese colocada por Torquato e sao tres os fluxos descritos por ele, que se movem 

em duas dire9oes diferentes: 

• Fluxo descendente ( dire9ao vertical), e a comunica9ao de cima para baixo que 

tern por razao traduzir a filosofia, normas e diretrizes da organiza9ao; 

• Fluxo ascendente ( dire9ao vertical), e o caminho in verso da comunica9ao ria 

estrutura, onde as pessoas de niveis mais baixo da organiza9ao enviam suas 

informa9oes para o sentido da cupula e sua intensidade esta diretamente ligada 

. ao planejamento da comunicayao, da politica e filosofia da empresa; 

• Fluxo lateral ( dire9ao horizontal), e aquele que ocorre no mesmo nivel, entre os 

pares, entre posi9oes hierarquicas semelhantes. 

Se estes fluxos nao estiverem equilibrados, os ruidos de comunicayao come9am a 

aparecer; por exemplo: muita informa9ao (quantidade), instrumental-tecnico (tipo), que 

descem para os niveis inferiores da organizayao ( descendente ), sem a possibilidade de retorno 

em nivel equilibrado (ascendente). Uma situa9ao que provoca distor9oes eo enfraquecimento 

do engajamento das pessoas e ainda cria a necessidade da comunica9ao lateral, muito mais 
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facil para os membros da organiza9ao, vez que utiliza os caminhos interpessoais que, 

portanto, e uma comunica9ao expressiva e independente. 

Kunsch (2003, p. 86) mostra que temos mais dois tipos de fluxo de comunica9ao, 

que sao uma tendencia das organiza9oes organicas e flexiveis. Sao eles: 

• Fluxo transversal ou longitudinal - permite que a comunica9ao ultrapasse as 

fronteiras tradicionais pelo incentivo a gestao participativa e integrada; 

• Fluxo circular- que segundo Flores Gortari e Orozco Gutierrez (1990, p. 67) 

apud Kunsch (2003, p. 86) "abarca todos os niveis sem se ajustar as dire9oes 

tradicionais e seu conteudo pode ser tanto mais amplo quanto maior for o grau 

de aproxima9ao das rela9oes interpessoais entre os individuos". Este fluxo esta 

mais presente nas organiza9oes informais e favorece a efetividade do trabalho. 

A teoria organizacional precisa se enquadrar em novos padroes, que atendam certas 

necessidades e levem para uma comunica9ao de consenso e para isso e preciso a integra9ao 

entre os fluxos horizontal (nivel interpessoal) e vertical (nivel estrutural), pois isso provoca 

maior confian9a e autonomia no nivel intrapessoal e, consequentemente, clima de respeito 

mutuo no nivel interpessoal. 

A eficiencia da comunica9ao fica entao dependente do plano onde a mesma vai 

ocorrer. 0 plano pode ser intrapessoal, interpessoal, tecnol6gico ou organizacional. 

Para analisar a eficacia da comunica9ao devemos considerar: a credibilidade, a 

relevancia, o entendimento e a sincronia com que a mesma ocorre. 

2.3.4 A Comunica9ao Formal e Informal 

Torquato (1986, p. 117) define a comunica9ao informal como a alma da Empresa e 

a comunica9ao formal como o corpo, portanto, programas de valoriza9ao da comunica9ao 

informal devem ser estimulados para equilibrar o processo fonnal de comunica9ao. 

Quando se trata de redes de comunica9ao, Kunsch (2003, p. 82) afirma que a 

comunica9ao nas organiza9oes e dependente das redes formal e informal, que convivem 

simultaneamente e que ambas sao imprescindiveis. 

A mesma autora continua sua analise sobre a intera9ao das duas redes e diz que o 

sistema formal, constituido pelo conjunto de canais de comunica9ao estabelecidos de forma 

consciente e deliberada, no decorrer do tempo, e suplementado pela rede informal, igualmente 
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importante, baseada nas relas;oes sociais intra-organizativas e ainda conclui que a mesma e a 

forma mais nipida de atender as demandas mais urgentes e instaveis da organizas;ao. 

2.3.5 Meios de Comunicas;ao 

As organizas;oes devem conhecer e entender os meios de comunicas;ao que estao 

disponiveis para o ambiente interno e externo. Kunsch (2003, p. 87) discmre sobre a 

classificas;ao efetuada por Charles Rdefield (1980): 

Os meios orais, divididos em diretos e indiretos. Os diretos sao: conversa, dialogo, 

entrevistas, reunioes, palestras, encontros com o presidente face a face; os indiretos sao: 

telefone, intercomunicadores automaticos, radios, alto-falantes e outros; 

Os meios escritos: instrus;oes e ordens, cartas, circulares, Quadro de avisos, 

volantes, panfletos, boletins, manuais, relat6rios, jornais e revistas. 

Os meios pictograficos: mapas, diagramas, pinturas, fotografias, desenhos, 

ideografias e outros. 

Os meios escrito-pictograficos: cartazes, graficos, diplomas, e filmes com legenda. 

Os meios simb6licos: bandeiras, luzes, flamulas, sirenes, sinos e ouros (visuais ou 

auditivos). 

Os meios audiovisuais: videos institucionais, de treinamentos e outros, telejornais, 

televisao corporativa, clipes eletronicos, documentarios, filmes e outros. 

Os meios telematicos: correio eletronico, intranet, terminais de computador, 

telefones celulares e outros. 

E por fim o meio presencial pessoal: teatro nas organizas;oes. 

2.3.6 Comunicas;ao Organizacional 

Segundo Torquato (1986, p. 16) o processo de comunicas;ao esta imbricado a 
sociocultura organizacional, dai o objeto de analise deve se concentrar sobre os elementos 

formadores dos dimas internos, onde e necessario levar em conta a pesquisa de etnia e cultura 

dos tipos organizacionais, com base em fundamentos antropol6gicos. 
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0 autor afirma que "o diagn6stico amplo das situa<;oes intemas, sob perspectivas 

sociol6gicas e antropol6gicas, e tarefa imprescindivel para a implanta<;ao de projetos 

comunicacionais". 

E ainda, sobre resultados do projeto ou da empresa, o autor afirma que calcar o 

modelo comunicacional sobre a cultura organizacional e fator decisivo na eficacia. 

2.3.7 Barreiras da Comunica<;ao 

Para Cohen e Fink (2003, pp.225- 229) as barreiras de comunica<;ao sao: 

1) Caracteristica de linguagem - a propria natureza da linguagem constitui uma 

barreira a comunica<;ao. Muitas palavras sao imprecisas. 

0 fato de que as palavras sao imprecisas e tern diversos significados se toma 

uma amea<;a cada vez maior na medida em que a sociedade esta cada vez mais 

interconectada e m6vel. Aumentou a possibilidade de contato com pessoas de 

forma<;ao ou cultura diferente e, portanto, do uso diferente das palavras. 

2) Diversos Canais - as mensagens sao transmitidas nao apenas por 

palavras;conteudo e especialmente sentimento sao transmitido por gestos, tons 

de voz, expressoes faciais, postura corporal e assim por diante. T odos esses 

meios (elementos) da mensagem fazem parte de urn mesmo pacote de 

comunica<;ao. 

3) Estado mental de duas pessoas - quando uma pessoa sente fortes emo<;oes 

(raiva, medo, defensiva etc.) e muito dificil escutar a outra pessoa. Ambas as 

partes estao sujeitas a distoryoes na percep<;ao. 0 que acontece em geral e que a 

emo<;ao de A desencadeia emo<;oes em B; entao os dois tern dificuldade em 

ouvir o outro. 

4) Comunica~oes ambiguas: a mensagem contraditoria - isso ocorre quando 

varios canais operam ao mesmo tempo e nao estao completamente 

sincronizados. Urn canal pode enviar uma mensagem que e diferente de outra ou 

que ate a contradiz, isso toma dificil o entendimento da mensagem. 

5) Comunica~ao incompleta: a linha perdida - isso ocorre quando se envia o 

suficiente de uma mensagem para indicar a presen<;a de urn problema, mas nao 

o suficiente para deixar claro do que se trata ou qual a gravidade. 
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Para Kunsch (2003, p. 74) devemos considerar as Barreiras Gerais (mecanicas, 

fisiol6gicas, semanticas e psicol6gicas) como ruidos que dificultam a efic:icia- da 

comunica<;ao. 

Mecanicas - sao aquelas relacionadas com os fatores fisicos, barulho, ambiente e 

equipamentos inadequados. 

Fisiologicas - relacionadas aos problemas geneticos ou malforma<;ao dos 6rgaos 

relacionados com a comunica<;ao. 

Semanticas - decorrentes do uso inadequado de linguagem nao comum a urn 

receptor ou a de urn grupo. 

Psicologicas - calcadas nos estere6tipos e preconceitos que prejudicam a 

comunica<;ao. Dependem das atitudes, cren<;as, valores e da cultura das pessoas. 

2.3.8 Barreiras na Comunica<;ao Organizacional 

Especificamente para o contexto organizacional, Kunsch (2003, pp. 75 -76) aborda 

as quatro classes de barreiras de comunica<;ao no ambito organizacional: 

• As pessoais; 

• As administrativas/ burocr:iticas; 

• 0 excesso e a sobrecarga de informa<;oes e; 

• As informa<;oes incompletas e parciais. 

Relativo as barreiras pessoais, tem-se que a personalidade, o estado de espirito, as 

emo<;oes, os valores individuais e a propria forma de se comportar perante o contexto 

organizacional, sao as que influenciam a comunica<;ao organizacional. 

Na analise das barreiras administrativas/ burocr:iticas a autora identifica quatro 

pontos de aten<;ao: a distancia fisica; a especializa<;ao das fun<;oes tarefa; as rela<;oes de poder, 

a autoridade e status e a posse das informa<;oes. 

A facilidade de trafegar informa<;oes nas organiza<;oes, resultante da tecnologia que 

facilita a propaga<;ao da comunica<;ao via impressa, eletronica ou telem:itica, associada com a 

desestrutura<;ao organizacional, que nao permite o controle e a multiplica<;ao dos papeis 

administrativos e institucionais, assim como a quantidade de reunioes, cada vez mais 

. . 
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desnecessarias e sem foco, tern gerado uma sobrecarga sobre o receptor, o qual nao consegue 

mais realizar a selec;ao do que e importante ou nao para o sucesso do seu trabalho. 

Por ultimo a autora relata a influencia das comunicac;oes incompletas e parciais, que 

fragmentam, distorcem ou sonegam as informac;oes. 

2.3.8.1 Niveis de analise da comunicac;ao 

A tipologia e os objetivos da comunicac;ao estao ligados basicamente ao individuo 

(enquanto receptor), a propria organizac;ao e sua estrutura funcional e aos canais e meios 

tecnicos disponiveis no ato da comunicac;ao. Com isso os autores que trabalham como tema 

comunicac;ao dao atenc;ao aos niveis intrapessoal, o interpessoal, o organizacional, e o 

tecnol6gico. 

Kunsch (2003, p. 78) referencia K.H. Roberts et al (apud Richard H. Hall) quanto 

aos tipos de comunicac;ao e suas influencias, reproduzidas no Quadro 01. 

Contexto da Tipo de comunica~ao Influencias primarias na transmissao 
comunica~ao (nivel de analise) de informa~oes 

Independente da • Interpessoal • Fenomenos cognitivos e papeis e normas 
organiza<;ao sociais 

• Interpessoal • Papeis e normas organizacionais, mais as 

Dentro da organiza<;ao 
normas sociais aplicaveis. 

• Interunidades 
• Rela<;oes interdepartamentais, efeitos 

conjuntos das informa<;oes trocadas. 

Extemoa uma • Interorganizacional • Rela<;oes entre as organiza<;oes. 
organiza<;ao especifica 

• Organizacional-ambiental • Componentes ambientais. 

Quadro 01 - Tipos de Comunicac;ao e Influencias Primarias na Transmissao de Informac;oes 
Fonte: Roberts eta! (apud Hall, 1984, p. 134, apud Kunsch 2003, P. 78) 

Como complemento Kunsch (2003, pp. 78-79) mostra as variaveis que se relacionam em cada 

nivel de analise mostrado no Quadro 01. 0 Quadro 02 correlaciona o contexto, o nfvel de 

analise e as variaveis relacionadas. 



Contexto Nivel de Variaveis analise 
Comunica~iio Individuais Organizacionais 

Interpessoal • Caracteristicas da • Variaveis de 
mensagem personalidade 

•Feedback • Percepl(oes 
• Sobrecarga de • Necessidades 

Independente da informal(5es • Papeis e normas 
organizal(ao • Credibilidade da sociais 

fonte • Metas sociais 
• Processamento de •Atitudes 

informal(5es 
• Nao-verbal 

I nterpessoal • Caracteristicas da • Regras, normas e • Hierarquia 
mensagem metas • N(tmero de niveis 

•Feedback organizacionais • Linha I staff 
• Sobrecarga de • Autoridade do •Tamanho da 

informal(oes status organizav1io total 
•Credibilidade da • Influencia • Estrutura 

fonte • Expectativas o Mais estratificada/ 
•Escolha da •Modalidade menos estratificada 

modalidade • Satisfal(1io o Centralizada/ 
•Controle de descentralizada 

entrada • Criterios de 
•DistOrl(aO desempenho 

Dentro da • Velocidade • Estrutura de 
organizal(ao • Direcionalidade recompensas 

• Codifical(1io • Tecnologia/ fluxo de 

• Alinhamento da trabalho 
rede • Formalizav1io 

•Nivel de 
atividade 

•Exatidao 
lnterunidades • Efeitos conjuntos • Papeis de Iigal(ao •Relal(oes 

da informal(1io interdepartamen-tais 
pelos membros • Status departamental 
organizacionais • Relal(ao no grupo de 

I 
sobre as trabalho 
variaveis acima 

lnterorganiza- • Infonnal(oes •Relal(oes 

cional 
conjuntas interorganizacio-nais 

• Processamento • Dependencia 
•Mecanismo •Status e influencia 

sensor •Clima 
• Absorl(1iO da • Satisfal(ao 

incerteza • Estilo de Iideranva 
Extemo a •Regras 

organizal(1iO •Ciclos 
Organizacional- • Estrutura 

ambiental • Hierarquia 
• Tecnologia 
• Criterios de 

desempenho 
• Maturidade 

organizacional 

Quadro 02 - V ariaveis relacionadas em cada nivel de analise 
Fonte: Roberts eta! (apud Hall, 1984, p. 134-6, apud Kunsch 2003, P. 79-80) 

2.3.9 Comunica9ao em Projetos 

41 

Ambientais 
•Cultura 
• Disposil(oes 

especiais 

I 
I 

• Velocidade de 
trocas 

I 

• Tecnologia 
•Mercado 
• Ambiguidade 

percebida do 
ambiente 

A comunicayao e urn dos fatores mais importantes em gerenciamento de projetos e 

antes de buscar o entendimento dos fatores que contribuem para uma boa comunicayao, 
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precisamos pensar nas causas da rna comunica<;ao e ao buscar o que dizem Dinsmore e Neto 

(2006, p. 70) relacionamos os exemplos que afetam a comunica<;ao em projetos: 

• Percep<;oes diferentes com rela<;ao a metas e objetivos; 

• Compreensao diferente do escopo e das metas dos projetos e sistemas; 

• Competi<;ao por equipamentos, materiais, mao-de-obra e outros recursos; 

• Diferen<;as pessoais ou conflitos de personalidade entre gerentes e outras pessoas; 

• Resistencia as mudan<;as, tanto organizacionais como individuais. 

Os autores refor<;am a ideia de que respeitar a individualidade das pessoas, como 

celulas de processamento de informa<;oes independentes, e fator decisivo para 0 sucesso da 

comunica<;ao e se este conceito for respeitado quase todas as mensagens poderao ser 

comunicadas eficazmente. 

Para Dinsmore (2009, p. 169) afirma que entregar urn solido plano de 

gerenciamento de comunica<;oes para as partes interessadas e a chave do sucesso de· urn 

projeto e coloca o GP como o principal responsavel para que isso aconte<;a. 

Para o autor, os intercfunbios das partes interessadas promovem a identifica<;ao 

precoce dos riscos que podem afetar o projeto ja na fase de planejamento, isso evita que os 

mesmos apare<;am somente na fase de implanta<;ao, momento em que provocariam atrasos, 

desvios de or<;amento e o nao atendimento as expectativas dos clientes. 0 mesmo autor 

considera que o Plano de Gerenciamento de Comunica<;ao se baseia em cinco questOes 

fundamentais que devem ser trabalhadas na fase de planejamento e que sao: 

1. Quem ira tomar decisoes sobre questoes? 

2. Quem ira desenvolver uma lista de tarefas de a<;ao e quem sera responsavel 

pela execu<;ao das tarefas? 

3. Quando estas tarefas serao concluidas e relatadas? 

4. Como serao distribuidas outras informa<;oes pertinentes? 

5. Para quem vai ser entregue a informa<;ao? 

Osucesso do projeto depende da implanta<;ao e cumprimento rigoroso de cada uma 

das etapas descritas e o seu conteudo deve aglutinar os seguintes componentes: 

desenvolvimento de pianos, politicas, normas e procedimentos, objetivos, metas, estrategias, 
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estrutura organizacional, tabelas, gnificos e diagramas, e-mails, teleconferencias, reunioes em 

pequenos grupos. 

Conforme o guia PMBOK (2004, p. 221) o gerenciamento de comunicac;oes e urn a 

area de conhecimento que tern como func;ao gerar, armazenar, coletar, distribuir, recuperar as 

informac;oes do projeto na forma e tempo corretos, permitir as ligac;oes criticas entre pessoas e 

informac;oes. Urn plano mal estruturado pode fazer com que o gerente do projeto gaste tempo 

desnecessariamente com a comunicac;ao, portanto, e imprescindivel que todos conhec;am a 

importancia do plano para o sucesso do projeto. 

Para o guia PMBOK (2004, p. 221) os processos de gerenciamento das 

comunicac;oes do projeto incluem os seguintes itens: 

Planejamento das comunica~oes - determinac;ao das necessidades de informac;oes 

e comunicac;oes das partes interessadas no projeto. 

Distribui~ao das informa~oes - colocac;ao das informac;oes necessarias a 

disposic;ao das partes interessadas no projeto no momento adequado. 

Relatorio de desempenho - coleta e distribuic;ao das informac;oes sobre o 

desempenho. Isso inclui o relat6rio de andamento, medic;ao do progresso e previsao. 

Gerenciar as partes interessadas - gerenciamento das comunicac;oes para 

satisfazer os requisitos das partes interessadas no projeto e resolver problemas com elas. 

Sobre o planejamento das comunicac;oes Dinsmore (2009, p. 170) diz que o 

resultado do Plano de Gerenciamento de Comunicac;ao deve conter as seguintes informac;oes: 

• Como, quando e onde se pode arquivar a documentac;ao do projeto: 

• 0 processo de comunicac;ao relativo ao projeto- relat6rios de status, dados 

tecnicos, atas de reunioes e apresentac;oes; 

• Como distribuir horarios, folhas, de horas e registros dos riscos do projeto; 

• Quando e onde os relat6rios de status serao anunciados ou enviados, aos 

membros da equipe, as partes interessadas e aos clientes. 

Urn Plano de Gerenciamento de Comunicac;oes deve ser urn processo claro e 

completo, capaz de mostrar as partes interessadas quais sao as entradas, ferramentas e tecnicas 

de comunicac;ao utilizadas e as respectivas saidas. A Figura 08 fomecida pelo guia PMBOK 

(2004, p. 222) mostra a visao geral dos processos de comunicac;ao do plano. 
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Figura 08 - Visao geral do gerenciamento das comunicac;oes do projeto 

Fonte: Guia PMBOK (2004, p. 222) 
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Quando o assunto e formalidade ou informalidade na comunicac;ao, Kerzner (2004, 

p. 456) informa que a maioria dos gerentes de projeto prefere a comunicac;ao verbal e 

informal, visto ser mais nipida e barata que a formal. Urn gerente de projeto, em uma empresa 

de excelencia, chega a aplicar 90% do seu tempo em comunicac;ao interpessoal interna com os 

membros da equipe. 

0 autor relata que as metodologias eficientes de gestao de projetos promovem nao 

somente a gerencia informal, tnas tambem a comunicac;ao eficiente, lateral e vertical e ressalta 

que a propria metodologia e urn canal de comunicac;ao. 

' . 
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A Figura 09 apresenta os canais de cornunicayao utilizados por gerentes de projetos. 

Comunicac;ao 
vertical com 
responsaveis 
e executives 

l 
Gerente de 

projeto 

Comunicac;ao Comunicac;ao 
Comunicac;ao 

lateral com lateral com 
Clientes e Organizac;oes 

lateral com 
a equipe 

pessoalda formais 
de projeto 

mesma func;ao e informais 

Figura 09- Canais intemos e extemos de cornunicayao ern gestao de projetos 

Fonte: H.Kerzner, Gestao de projetos- as melhores pniticas. 2004, p. 457. 

cita: 

Dinsmore rnanifesta a preocupayao corn as expectativas das partes interessadas e 

0 gerente de projetos e responsavel por documentar quaisquer quest5es ou 
preocupa<;5es para garantir que estas sejam comunicadas a todas as partes 
interessadas. Usar a tripla restri<;ao (escopo, tempo, custo) como guia ajudara o 
gerente do projeto a administrar as expectativas dos clientes em todo o ciclo de vida 
do projeto ate o seu encerramento. (DINSMORE, 2009, p. 171). 

Urna das dirnensoes da percepyao do rnundo e ouvir e de acordo com Stephen 

Covey apud Araujo (2003, p.62) este processo pode ser classificado ern 5 niveis diferentes 

como rnostrado na Figura 10. 



.·· 4. Ouvir com aten9ao 

3. Ouvir seletivamente 

2. Fingir ouvir 

1. lgnorar 

Figura 10 - F ormas de ouvir segundo Stephen Covey 

Fonte: Araujo, Eduardo M.- Urn Sonho Possivel (2003 , p. 62) 
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Ao observarmos a Figura 10 percebemos que as quatro primeiras formas de ouvir 

dependem do referencial proprio, preso em modelos mentais do proprio ouvinte e son1et:te· a 

quinto tern ligayao com o referencial da outra pessoa, contexto que preve uma comunicayao 

favorecida pela empatia do ouvinte, que permite esvaziar sua mente de seus paradigtnas, 

ocupa-la com os modelos mentais e experiencias do outro. Isso multiplica nossas 

possibilidades de compreensao, amplia o significado do que esta sendo cotnunicado. 

2.4 PLANEJAMENTO DA MANUTEN<;AO 

2.4.1 Funyao Manutenyao 

A manutenyao dos ativos de uma empresa tern a mesma importancia que a boa 

operayaO e uso de maquinas, equipamentos e instalay5es. De forma contniria, quando nao e 
dada a verdadeira importancia a essa funyao, a empresa nao tera condiv5es de manter suas 

atividades e cumprir com sua missao perante as partes interessadas. 
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Na industria a fum;ao rnanutenc;ao adquire urn destaque ainda rnaior e passa a cornpor 

urn binornio junto corn a func;ao operac;ao, o qual e denorninado Produc;ao, portanto, para 

produzir bern e preciso manter bern. 

A Norma Brasileira NBR-5462 (ABNT, 1981), define rnanutenc;ao como o conjunto 

de ac;oes destinadas a manter ou recolocar urn item em um estado no qual pode executar a 

func;ao requerida. 

0 conceito de manutenc;ao tem sido alterado ao longo do tempo e, atualmente, ao 

contnirio de seu prim6rdio que pensava no quebra e conserta, foca o principia da quebra ou 

falha zero, busca a disponibilidade de ativos atraves de tecnicas e metodos de prevenc;ao e 

antecipac;ao dos problemas e, desta maneira, participa de forma decisiva na cadeia da 

confiabilidade do processo produtivo industrial. 

Uma empresa que busca o sucesso perante o mercado e seus concorrentes, precisa ser 

planejada de forma contextual, de tal maneira que permita a boa integrac;ao e sinergia e de 

todas as suas areas de trabalho, inclusive a manutenc;ao. 

Planejar manutenc;ao passa a ser um quesito estrategico de neg6cio e a 

Mantenabilidade uma oportunidade de diferenciac;ao nos custos e prazos, tanto da propria 

manutenc;ao, quanto indiretamente pela sua influencia na capacidade de produc;ao. 

Segundo Lafraia (2006, p.161) o Departamento de Defesa dos Estados Unidos definiu 

mantenabilidade como sendo a qualidade das feic;oes e caracteristicas combinadas do projeto 

de equipamentos que permite ou realc;a a realizac;ao de manutenc;ao por pessoal de media 

especializac;ao, sob condic;oes naturais e ambientais em que ira operar. .· 
Para manter os ativos de uma empresa sao necessarios os seguintes tipos de 

manutenc;ao: 

a) Corretiva; 

b) Preventiva; 

c) Preditiva; 

d) TPM. 

2.4.2 Manutenc;ao Corretiva 

Por mais que um projeto tenha sido bem analisado e executado para instalac;oes, 

maquinas ou equipamentos, falhas podem acontecer e a manutenc;ao de correc;ao sera sem.pre 
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demandada. Entender o conceito de manuten9ao corretiva passa a ser importante e a cita9ao 

abaixo nos diz: 

A Manuten9ao corretiva inclui todas as a~oes para retomar urn sistema do estado 
falho para o estado operacional ou disponfvel. A freqliencia de manuten~ao corretiva 
e determinada pela confiabilidade do equipamento. A a~ao corretiva nao pode ser 
planejada, ela normalmente ocorre quando nao se deseja.(LAFRAIA, 2006, p.173). 

Para Slack (2002, p.645) manuten9ao corretiva "Como o nome diz, essa abordagem 

significa deixar as instala96es continuarem a operar ate que quebrem". 

A visao colocada por Slack serve para situa96es simples do dia-a-dia, como no 

exemplo que ele mesmo coloca ao falar sobre o televisor de urn hotel, o qual s6 sera reparado 

ap6s sua efetiva quebra. Mas atividades mais complexas precisam de aten9ao diferenciada, 

pois a manuten9ao corretiva na industria e em media 5 vezes mais cara do que a preventiv~ ou 

a preditiva. 

Ao realizar e construir urn projeto das instala96es prediais ou industriais, especificar as 

maquinas e equipamentos de uma empresa, sabe-se que todo e qualquer item ou pe<;a do 

construtivo e atual como o conjunto em si, mas com o passar do tempo novos sistemas e 

projetos vao substituir modelos e formas antigas, razao pela qual a empresa deve manter urn 

estoque estrategico de componentes e pe9as de reposi9ao, os quais garantem que a 

manuten9ao sera realizada no prazo e qualidade desejada, pois as condi96es originais serao 

devolvidas as instala95es e maquinas. 

2.4.3 Manuten9ao Preventiva 

A manuten9ao preventiva deve ser a base para sustenta9ao do ativo da empresa e e 

preciso entender o que significa o termo "preventiva" e como a mesrna deve ser 

implementada na empresa para dar a resposta esperada. A literatura discorre sobre o tema 

conforme a cita9ao abaixo. 

Interven~ao em equipamento ou sistema, com periodicidade definida pela criticidade 
do equipamento, idade, tipo e/ou recomenda~ao do fabricante, visando, atraves de 
uma interven9ao nipida e programada, evitar quebras e interven~oes inesperadas, 
demoradas. (VERRI, 2007, p.78). 

A manuten~ao preventiva procura reter o sistema em estado operacional ou 
disponivel atraves da preven~ao de ocorrencias de falhas. lsto pode ser efetuado por 
meio de inspe9ao, controles e servi~os como: limpeza, lubrifica~ao, calibra~ao, 
detec~ao de defeitos (falhas incipientes), etc ... A manuten~ao preventiva afeta, 
diretamente, a confiabilidade e o seu efeito na taxa de fa! has pode ser verificado na 
forma da curva da banheira. (LAFRAIA, 2006, p.173). 

.. 
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A curva da banheira faz a analise da falha de qualquer dispositivo perante o tempo e 

correlaciona esse tempo com as etapas de vida util. 

Conforme exemplo de Slacks (2002, p.631) uma Himpada nova tern a probabilidade 

alta de falhar na primeira vez que e acessa, expondo dessa forma todo e qualquer defeito de 

fabricac;ao, manuseio ou transporte, mas se a mesma durar alem dessa etapa e entrar no 

regime de vida util normal, ainda estani sujeita a falhas, as quais podem ocorrer a qualquer 

momento e certamente com urn baixo indice. Ao continuar sua vida a lampada entrani na 

etapa de desgaste, onde teoricamente seu papel ja foi cumprido e a vida util esta por terminar, 

dessa maneira a probabilidade de falha volta a aumentar rapidamente. A Figura 11 mostra o 

perfil da curva da banheira, com suas tres etapas. 

Estagio de 
mortalidade 

infantil 

Figura 11- Curva da Banheira. 

Etapa da 
vida 

normal 

Vida uti I 

Fonte: Livro "Administra9ao da Produ9ao" (SLACK 2002, p.632). 

2.4.4 Manutenc;ao Preditiva 

Etapa 
de 

desgaste 

Tempo 

Quando focamos sistemas mais complexos, principalmente aqueles que operam em 

regime continuo, onde o processo de parada e retorno a fase produtiva e custoso, seja pelo 

tempo de cessac;ao de produc;ao, mecanismos de liberac;ao, complexidade a nivel de 

seguranc;a, quantidade de mao de obra utilizada, entre outros fatores, a inclusao da 
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manuten9ao preditiva se faz necessaria e e compensat6ria. As cita9oes abaixo esclarecem 

quando ela deve ser aplicada. 

lntervenyao em equipamentos ou sistema, no momento em que uma ou mais 
variaveis (temperatura, vibrayao, quantidade de gases, espessura de chapas, etc.) 
medidas ou monitoradas indicarem, conforme criterios preestabelecidos, a 
necessidade dessa intervenyao, visando, alem de evitar quebras e intervenyoes 
inesperadas e demoradas, obter, por meio de uma intervenyao rapida e programada, 
tambem intervalos maiores entre as intervenyoes e, consequentemente, mmor 
disponibilidade e custos menores de manutenyao. (VERRI, 2007, p.78). 

Se a manutenyao e executada antes da falha de urn equipamento, mas somente 
quando suas condiyoes, determinadas atraves de urn monitoramento continuo, 
indiquem que a falha e iminente, tem-se entao a chamada manuten9ao preveQtiv·a
preditiva ou simplesmente manuten9ao preditiva ou sob condi9oes. (LAFRAIA, 
2006, p. 173). 

Assim como na manutenyao preventiva, a preditiva utiliza pianos de manuten9ao e 

hist6ricos de equipamentos para ser efetiva. Este tipo de manuten9ao na maioria das vezes faz 

compara9oes de dados obtidos junto aos equipamentos com urn padrao conhecido, que pode 

ser informado pelo fabricante ou, no caso de se ter hist6rico, pode ser da vida ulterior dos 

equipamentos. 

2.4.5 TPM (Total Productive Maintenance) 

A Manuten9ao Produtiva Total (MPT) ou do ingles Total Productive Maintenance 

(TPM), e descrita conforme a cita9ao abaixo. 

a manuten9ao produtiva realizada por todos os empregados atraves de criatividade 
de pequenos grupos.(SLACK, 2002,p.647). · 

Onde a manutenyaO produtiva e: 

gestao de manuten9ao que reconhece a importancia de confiabilidade, manuten9ao e 
eficiencia economica nos projetos de fabricas.(SLACK, 2002, p.648). 

A TPM e uma forma de manuten9ao criada no Japao que foca urn processo de 

integra9ao entre manuten9ao e opera9ao, baseado em trabalho de equipe e empowerment 

(autonomia), que em ultima analise requer maturidade das equipes envolvidas, pois exige 

maior grau de responsabilidade perante os equipamentos e instala9oes. 

Para melhor entendimento da filosofia japonesa que esta por tras da TPM, observamos 

a seguinte cita9ao: 

Nakajima define 0 TPM como "a integrayaO total homem X maquina X empresa, ou 
seja, a administrayaO das maquinas e feita por toda a organizayaO. A manutenyaO e 
feita com a participa9ao de todos". · 
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Essa defini~ao engloba conceitos como Quebra Zero e Zero Defeito: o conceito 
principal e que cada urn deve exercer o seu proprio controle, e contem slogans como 
"Da Minha Maquina Cuido Eu" ou "Minha Miiquina Deve Ser Protegida Por Mim". 
A tecnica conduz ao que o autor chama de manuten~ao espontanea. (VERRI, 2007. 
p.34). 

No Quadro 03 pode ser visto os papeis e responsabilidades de cada pessoa perante o 

conceito da manuten<yao produtiva total. 

PAPEIS E RESPOSABILIDADES NA TPM 

Pessoal da manuten<yao Pessoal da opera<yao 

Para desenvolver: Para assumir: 

Papeis - a((5es preventivas. - dominio das instala((5es. 

- man uten9ao correti va. - cuidado com as instala((5es. 

Treinar operadores. Opera((ao correta. 

Responsabilidades 
Planejar a pn.'ttica de manuten((ao. Manuten9ao preventiva de rotina. 

Soluyao de problemas. Manutenyao preditiva de rotina. 

Avaliar a priitica operacional. Detecyao de problemas . . 

Quadro 03 - Papeis e Responsabilidades na MPT. 
Fonte: Livro "Administra~ao da Produ~ao" (SLACK 2002, p.649). 

2.4.6 Paradas de Manuten<yao 

De acordo com os conceitos de manuten<yao descritos anteriormente, identificamos 

a parada de manuten<yao como sendo do tipo preventiva, visto que o objetivo e atuar com 

amilises, inspe<yoes e a<yoes de manuten<yao, antes que ocorram as falhas nos equipamentos e 

sistemas, isso evita entrar na area tida como fim da vida u.til, descrita pela Curva da Banheira 

(Figura 11 ). 

Segundo Verri (2008, p. 01) o termo parada, em ingles turnaround, pode .ser 

descrito como urn evento muito importante que ocorre em plantas de processamento continuo, 

ou seja, industrias que trabalham 24 horas por dia e sete 7 dias por semana, durante periodos 

chamados de "campanha", como e o caso de refinarias de petrol eo. Se o periodo de opera<yao 

e chamado de campanha, os intervalos entre uma campanha e outra, destinados a manuten<yao 

das plantas produtivas, onde a maior parte dos equipamentos passa por revisao, e chamado de 

"parada", eventos esses que podem ter dura<yao variavel, que dependem do tipo de processo 

produtivo a que se destina a planta. 
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0 autor afirma ainda que os fatores de sucesso em uma parada passam pelo prazo, 

da parada, fator composto pelo ciclo oil-to-oil, ou seja, periodo global que considera o tempo 

efetivamente gasto com a manutenvao, mais o tempo necessario para parar e partir a planta, 

uma funvao destinada a equipe de operavao, a qual precisa estar perfeitamente integrada com 

os objetivos da parada; pelos custos; pela qualidade e pelos resultados em SMS (Seguranp, 

Meio Ambiente e Saude ). 

Segundo informav5es do IPA (Independent Project Analysis) apud Verri (2008, p. 

13) uma empresa sediada nos Estados Unidos cuja razao e comparar projetos no mundo todo, 

relata que, entre algumas centenas de paradas, apenas 3,7 % atenderam simultaneamente os 

criterios de prazo, custo, seguran9a e prote9ao ao meio ambiente. 0 valor adicional pago pelas 

empresas em nome das falhas em planejamento e execu9ao e alto, os quais podem chegar a 

cifras pr6ximas de US$ 6 milhoes se considerada uma parada geral em refinarias de petr6leo. 

Uma parada de manutenvao passa por varias fases durante seu planejamento e o 

Quadro 04 mostra o que e quando deve estar pronto a nivel de planejamento de parada para 

evitar problemas durante a execuvao. 
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10 meses 6 meses 4 meses 2 meses CQ "' I!) 

-< E 
~ N -

• Jdentificar • Estudos criticos de • Cronograma da • Plano detalhado de 
demandadores de "construtabilidade" paradacom seguran<,:a e meio 
trabalhos e lembrar • Plano macro de recursos alocados ambiente. 
pedidos seguran<,:a e meio e defini<,:oes dos • Inicio de implanta<,:iio 
• Plano fruto das ambiente caminhos criticos • Plano de "Kitting'' 
"li<,:oes aprendidas" • Final do • Confirma<,:iio para caminhos criticos 

0 da parada anterior detalhamento de dos prazos dos • 2° congelamento ** 
E-< • Estimativa do projetos de equipamentos e de escopo z custo da parada investimento materiais criticos • Plano detalhado de 

~ • Plano de • Defini<,:iio do • Amilise de garantia da qualidade 

=-- contrata<,:lio escopo -1° riscos- plano de • Planejamento de 

~ • Plano de congelamento* respostas prazo, custo, seguran<,:a 
< comunica<,:lio • Estimativa • Planejamento e qualidade validado 
E-< • Cronograma das preliminar do custo opreacional junto aos contratados 00. 
~ atividades de da parada (paraliza<,:iio I • Mobiliza<,:ao dos 

~ planejamento • Planejamento partida) indiretos das 

> organizacional • Planejamento contratadas 
~ • Pedido de compra dos trabalhos de • Mobiliza<,:iio dos Q 

de materiais criticos pre-parada diretos pre-parada 
~ • Cronograma de • Defini<,:ao das • Treinamento de ;;;;J 
0 implanta<,:iio dos contratadas alinhamento e 

0 novas investimentos • Estimativa integra<,:iio propria e 
• Especifica<,:iio de definitiva de custo indireta (16 horas) 
servi<,:os contratados da parada • Confirma<,:lio da 
"prontos para licitar" • Curvas "S" dos chegada de 
• Plano macro de caminhos criticos equipamentos e 
garantia da qualidade e subcriticos materiais criticos 

Quadro 04 - Datas para itens mais importantes para a defini<;ao da parada 
Fonte: Verri (2008, p.ll) 
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5 dias 

2 dias 

• Confirma<,:iio 
da chegada de 
todos 
materiais 
• Mobiliza<,:ao 
de toda a for<,:a 
de trabalho . 
• Reuniao d~ 
alinhamento 
com toda a 
for<,:a de 
trabalho (2 
horas) 
• Termino dos 
servi<,:os de 
pre-parada 

I 
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3 PROPOSTA DE TRABALHO 

Este trabalho tern como proposta identificar as areas envolvidas no Projeto Parada, 

analisar os fatores que interferem na comunicac;ao de interface entre essas partes e criar uma 

metodologia que oriente o gerente de projeto para urn tratamento seletivo da comunicac;ao. 

3.1 VISAO DA ORGANIZA<;AO DA EMPRESA 

Entender o contexto organizacional onde se desdobra o Projeto Parada e essencial 

para o entendimento das dinamicas de comunicac;ao presentes entre as partes interessadas. 

3.1.1 Descric;ao do Problema 

0 Projeto Parada se desenvolve numa comunidade especifica que trabalha com 

muita forc;a, que busca equacionar uma enorme demanda de atividades operacionais, de 

inspec;ao, engenharia, seguranc;a do trabalho e manutenc;ao e que precisa do apoio de 

gerenciamento de projetos para melhorar sua atuac;ao perante os desafios da empresa 

moderna. 

Os problemas de comunicac;ao, junto com a falta de metodologia de gerenciamento 

de projetos, tern sido motivo de insatisfac;ao e ate maus resultados nos projetos parada e 

pensa-la com simplicidade seria urn erro crasso para os gestores e suas equipes, pois sao 

varios OS fatores que influenciam esta "arte". 

A comunicac;ao, se bern trabalhada, reduz significativamente o desgaste nos 

relacionamentos interpessoais e permite que os gerentes de projetos e suas equipes apliquem 

energia no planejamento e ac;oes produtivas, na sinergia que a complexidade do Projeto 

Parada exige. 

Exetuando-se o controle das interfaces, a comunicac;ao precisa ocorrer de forma a 

equilibrar o relacionamento formal entre as pessoas com o informal, visto que este permite a 

criatividade e a inovac;ao, fatores fundamentais em urn Projeto Parada. Ja aquele, sustenta o 

que e criado e faz gestao do conhecimento de forma a garantir ganhos para 0 futuro. 
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A comunica9ao precisa ser diferenciada para cada uma das areas envolvidas no 

Projeto Parada, pr6prias e contratadas e, portanto, precisa dar conta das expectativas de cada 

uma delas. Isso requer analise de, nao s6 como o nivel de conhecimento das pessoas afe~a a 

comunica9ao, mas tambem como as emo96es o fazem. 

Seria oportuno relembrar a diferen9a entre a comunica9ao e a simples troca de 

informa9oes e citar as palavras do Ge6grafo brasileiro Miltom Santos, proferidas em 

entrevista do programa Roda Viva, que foi ao ar em 31/0311997. 

Nos temos o mundo da informac;ao que e verticalizada. A informac;ao tende a suprir 
preocupac;oes pragmaticas, ela tern alguns centros frouxos que sao o grande 
comando do mundo hoje, na medida em que o mundo e movido pela violencia da 
informac;ao, juntamente com a violencia do dinheiro. Mas os homens juntos criaram 
outra coisa, atraves da emoc;ao. Quer dizer, a informac;ao se da como urn produto da 
razao, da chamada razao, da racionalidade que e racionalidade do mais forte, 
enquanto que a emoc;ao permite a comunicac;ao, e ela gera emprego e atividade. So 
que nos nao trabalhamos isso no nosso cotidiano universitario. (SANTOS, 
ARQUIVO TV CULTURA de 31/3/1 997). 

Sendo a comunica9ao urn fenomeno associado a emo9ao e uma das pnnc1pa1s 

fun9oes do gerente de projetos, entao podemos afirmar que cabe ao gerente de projeto 

trabalhar com a emo9ao de suas equipes de projeto e movimentar os aspectos internos das 

pessoas ligados a motiva9ao. 

3 .1.2 Partes Interessadas 

Sob a 6tica da comunica9ao, as partes interessadas no Projeto Parada sao analisadas 

perante dois ambientes diferentes, o interno eo externo. 

Ambiente Interno - dentro deste ambiente, as partes interessadas sao divididas em 

Pr6prias e Contratadas (Prestadoras de Servi9os ). As Pr6prias, a depender do nivel de 

envolvimento, ainda sao subdivididas em Diretas e Indiretas. 

No contexto de uma refinaria as Areas Pr6prias envolvidas diretamente no Projeto 

Parada sao: 

MI- Manuten9ao Industrial- responsavel pela arquitetura global do projeto e sua 

divulga9ao para a organiza9ao e a grande responsavel pelo tratamento do escopo, mas 

tambem e, em menor grau, uma geradora de escopo. 

PR - Produ9ao - gestora da planta de refino e responsavel por grande parte da 

gera9ao de escopo do projeto. 



56 

TE - Transferencia e Estocagem - gestora do off site da refinaria que e composto de 

tubula~toes, tanques de armazenamento, sistema de seguran~ta de processo (jlare) e tratamento 

de efluentes. E uma geradora de escopo. 

OT - Otimiza~tao - area responsavel pela eficiencia operacional que atraves de 

amilises e acompanhamento, gera escopo. 

IE - Inspel(ao de Equipamentos - responsavel legal pela integridade fisica dos 

equipamentos e instala~t5es industriais de processo. E uma geradora de escopo 

SMS - Seguran~ta Meio Ambiente e Saude - guardia do valor maior da organizql(ao. 

a integridade fisica das pessoas e instala~t5es, assim como do meio ambiente. Pode gerar 

escopo. 

RH - Recursos Humanos - responsavel por toda a assistencia necessaria nas 

rela~t5es com empregados e entidades extemas como por exemplo: sindicatos, 6rgaos publicos 

e comunidade. Normalmente nao gera escopo. 

SOP- Suporte Operacional- responsavel pela infra-estrutura que suporta o Projeto 

Parada, como alimenta~tao, transporte, suprimentos, contratos de servi<;os, seguran<;a 

patrimonial, entre outros. Normalmente nao gera escopo. 

EN - Engenharia - como o proprio nome diz, e a area responsavel por todo o 

trabalho de engenharia, necessarios a manuten<;ao ou para investimentos em melhorias 

operacionais de pequeno porte. E uma geradora de escopo. 

EM - Empreendimentos - area responsavel por todo o tipo de investimento de 

grande porte, desde o projeto basico ate sua execu<;ao. E uma geradora de escopo 

As Areas Pr6prias ligadas ao Projeto Parada de forma indireta sao: 

CM - Comercializa<;ao - area destinada para a interface comercial da refinaria e 

clientes interessados em derivados de petr6leo. Nao e geradora direta de escopo 

PC - Planejamento e Controladoria- area de desenvolvimento e controle dos 

processos estrategicos no ambito da refinaria. Nao e geradora direta de escopo. 

TIC - Tecnologia de Informa<;ao e Telecomunica<;ao - area responsavel pelo 

desenvolvimento e suporte metodologias, software, hardware e sistemas de telecomunica<;oes. 

Nao e geradora de escopo. 

CO - Comunica<;ao Empresarial - area destinada as comunica<;oes institucionais da 

refinaria, tanto no ambiente intemo como no extemo. Nao gera escopo. 



57 

JU- Suporte Juridico- area responsavel pela assessoria juridica para os processos 

burocraticos inerentes a refinaria. 

Ja as Contratadas se subdividem pelo grau de envolvimento com os resultados do 

projeto e sao tres os subniveis analisados no trabalho: Lideran<;a, planejamento e execu<;ao. 

Lideran~a - formada pela estrutura gerencial da empresa contratada que estara 

sediada dentro da refinaria para o desenvolvimento do Projeto Parada, e composta pelo Chefe 

de Obra, Preposto, Engenheiros, Supervisores e Encarregados. 0 nivel de envolvimento deste 

grupo de cargos e fun<;oes esta diretamente ligado ao compromisso contratual firmado entre as 

partes, portanto, nao se relaciona com metas estrategicas da refinaria, mas e influenciado pela 

estrutura organizacional da refinaria durante o Projeto Parada e pela cultura intema no que 

tange gestao de projetos. 

Planejamento reline as fun<;oes diretamente ligadas aos processos de 

planejamento e controle do projeto, normalmente constituido por profissionais capacitados e 

especializados para exercer as atividades do contexto parada e seu grau de envolvimento esta 

ligado diretamente a sua imagem profissional perante o mercado, ou seja, o sucesso do projeto 

e sua garantia de reconhecimento, sucesso profissional e, em ultima analise de emprego. 

Execu~ao - reline o grande contingente contratado de trabalhadores que sao, em 

ultima analise, anonimos para a refinaria e, portanto, urn grande desafio para a comunica<;ao. 

Esses Projetos Parada normalmente reunem urn grande contingente de trabalhadores 

que pode chegar aos milhares, que vern de todas as regioes do Brasil e ate mesmo de outros 

paises, vizinhos ou nao, com culturas diferentes, niveis de conhecimento diferentes, que 

formam urn grupo heterogeneo. Todavia trazem consigo as mesmas necessidades e anseios, 

enfrentarao as mesmas adversidades no trabalho, estarao sujeitos as mesmas regras de 

comportamento e desta forma passam a ser urn grupo homogeneo, por isso precisamos 

lembrar que grupos homogeneos se comunicam com extrema facilidade e velocidade 

espantosa, fato que provoca a<;oes intempestivas que desafiam a capacidade de controle da 

organiza<;ao. 

0 · envolvimento deste contingente de pessoas, sem ser pejorativo, pode ser 

comparado ao dos garimpeiros do ciclo do ouro, como afirma Blumer apud Toquato (1986, 

p., 20) e a comunica<;ao para com essas pessoas precisa de tratamento diferenciado. 

Ambiente Externo- o ambiente extemo tern uma diversidade enorme de partes 

interessadas que precisam de informa<;oes, as mais variadas possiveis, mas no entanto a 
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questao comunicac;ao e amenizada, pois nao sera necessaria a interac;ao ou relac;oes 

interpessoais muito fortes. 

0 Projeto Parada troca informac;oes com as seguintes partes interessadas do 

ambiente externo: 

Sede da Companhia- e comunicada sobre as datas de realizac;ao do evento parada, 

visto ser ela a controladora das "janelas" de logistica que permite o equilibrio do 

abastecimento do mercado de combustiveis. Negocia as metas de prazo e custo e todos os 

indicadores de gestao estrategica ligados ao Projeto Parada. 

6rgaos Publicos - sao informados sobre todos os aspectos legais que regem o 

projeto. 

Comunidade - a comunidade e informada sobre os principais pontos do projeto, 

ac;ao que tern por objetivo dar ciencia sobre os impactos na rotina do entorno da refinaria. 

Sindicatos - tanto OS das classes trabalhadoras quanto OS patronais sao informados 

sobre os objetivos e regras que serao atendidos no Projeto Parada. 

Orgao de Classe - varios 6rgaos de classes profissionais que regulamentam as 

atividades tecnicas realizadas pelos profissionais que atuam no projeto podem ter 

conhecimento dos objetivos do Projeto Parada. 

ONG's- organizac;oes nao governamentais que possam estar ligadas ao projeto sao 

informadas dos objetivos e metas do Projeto Parada. 

Existe urn nivel de envolvimento diferente para cada uma das partes interessadas e 

os motivos da diferen<;a reside em fatores como: 

• Envolvimento com estrategias e metas da organiza<;ao; 

• Responsabilidades perante os resultados globais do projeto; 

• Interesses pr6prios; 

• Entendimento do processo de parada; 

• Conhecimento intrfnseco sobre gestao de projetos. 
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3.2 CULTURA ORGANIZACIONAL X PROJETO PARADA 

Quando falamos da cultura organizacional em uma refinaria de petr6leo, precisamos 

entender os ciclos altemados de campanha e parada, pois normalmente as campanhas tern em 

media duras:ao de 6 anos (se considerarmos Unidades de Alta Performance (UAP)), ja as 

paradas de manutens:ao tern duras:oes menores, que variam de 6 meses a 24 meses, 

dependendo do porte do projeto. 

A parada de manutens:ao tern varias etapas, como mostrado no item 2.4.6 e pode ser 

resumida em planejamento, pre-parada, parada e p6s-parada. 

A cultura organizacional em si ja e urn problema para qualquer projeto e quando 

esta associada as modificas:oes da estrutura organizacional requeridas pelo ciclo de vida do 

Projeto Parada, toma-se urn desafio para os gerentes de projeto. 

Kerzner (2004, p. 357} afirma que a mudans:a na cultura de uma empresa nao e 

coisa de curto prazo e sim de anos, sendo assim se iniciarmos movimentos que orientem para 

o gerenciamento de projetos em uma refinaria, teoricamente a mudans:a da cultura ocorreria 

em alguns anos, mas, no entanto, e extremamente dificil sustentar uma cultura orientada para 

gerenciamento de projetos durante os periodos de campanha, bern maiores que os de parada, 

onde a estrutura funcional e absorvida pela rotina. 

No modelo atual nao ha como provocar a mudans:a na cultura de rotina, de forma a 

que toda a organizas:ao passe a pensar na parada como urn projeto, mesmo nos eventos ~ais 

longos que chegam ter 24 meses. 

Os processos de trabalho que mantem a operas:ao da refinaria sao muito diferentes 

dos necessarios para executar uma parada de manutens:ao, processos de parada estes que 

cessam para a maioria das partes interessadas durante o periodo de campanha, ficando estes 

restritos a urn pequeno nucleo de planejamento responsavel pela 16gica de paradas com visao 

de longo prazo. 

Conforme afirma Kerzner podemos obter o caminho para sair deste antagonismo: 

Culturas corporativas para gestao de projetos fundamentam-se no comportamento 
organizacional e, nao em processos. Elas refletem metas, conviq:oes e aspiras;oes da 
administra<;ao senior. Gestao de projetos e uma cultura, nunca urn conjunto de 
normas e procedimentos. (KERZNER, 2004, p. 358). 

Com esta visao entendemos que a questao nao esta centrada nos processos de 

trabalho, os quais nao podem ficar ativos indefinidamente, pois fugiriamos do conceito. de 
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projeto, o que deve ser perseguido e a manuten<;ao dos conceitos, metas e convic<;oes so!xe o 

gerenciamento de projetos seja em campanha ou parada. 

Trabalhar estrategica e taticamente a filosofia de gerenciamento de projetos durante 

os periodos de campanha, e urn camillho para estabelecer uma nova cultura na organiza<;ao e 

isso nao significa que a cultura existente, ligada a campanha, deva ser eliminada, pelo 

contnirio, o resultado a ser buscado e o da integra<;ao dos dois tempos, uma cultura mais 

abrangente, capaz de lidar com a altermlncia na vida da refinaria. 

A integra<;ao das culturas de campanha e parada depende de visao estrategica, 

capacita<;ao e muita comunica<;ao e esta ultima se bern estruturada perante a 6tica de 

integra<;ao, acelera o processo de mudan<;a, pois influencia e e influenciada pela cultura. 

0 uso de metodologia de gerenciamento de projetos com uma ferramenta 

informatizada de suporte sao fatores importantes para atingir urn nivel adequado de 

comunica<;ao dentro da organiza<;ao. 

Na refinaria do Parana optou-se por implantar o EPM (Enterprise Project 

Management), o que ocorreu em 10/05/2010, isso como o primeiro passo para garantir a 

comunica<;ao global pela 6tica de gerenciamento de projetos e iniciar a mudan<;a corporativa. 

0 EPM e urn conjunto de ferramentas criado pela Microsoft que auxilia a filosofia 

de gerenciamento de projetos, mas o motor capaz de impulsionar a organiza<;ao na dire<;ao 

certa e o entendimento e a vontade politica, resultantes da visao estrategica. 

Com o EPM permite-se que a organiza<;ao mantenha-se conectada nos processos de 

parada o tempo todo, onde as partes interessadas passam a ter a possibilidade de interagir com 

os projetos parada em qualquer tempo, durante a campanha e na parada em si. 

Como conjunto de ferramentas do EPM os Gerentes de Projetos podem realizar a 

comunica<;ao atraves do fluxo circular com muito mais facilidade e atingir mais rapidamente 

cada uma das partes interessadas de forma estruturada. E preciso entender que esta facilidade 

nao substitui a rela<;ao interpessoal, fun<;ao maior do GP, pelo contrario, permite a 

organiza<;ao do contexto e cria espa<;o para o relacionamento do GP com as demais pessoas 

envolvidas no Projeto Parada. 
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3.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A estrutura organizacional se altera ao longo do tempo ao passar por ciclos 

compostos por campanha, tam bern chamada de rotina operacional e parada, momento onqe se 

realizam grandes volumes de manuten<;ao nas plantas operacionais da refinaria. 

3.3 .1 Estrutura Organizacional de Campanha ou Rotina 

Uma refinaria de petr6leo enquanto realiza sua atividade fim mantem uma estrutura 

funcional, como visto na Figura 12, e nesta estrutura a manutenc;ao industrial tern sua 

atividade bern definida, a qual e fundamental para manter disponiveis OS proceSSOS 

produtivos. 
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As comunica9oes intema e extema a manuten9ao, ocorrem segundo a arquitetura e 

dinfunica global da organiza9ao e compartilham dos processos e ferramentas de comunica9ao 

comuns a todas as areas, partes interessadas, na produ9ao de derivados de petr6leo. 

Durante as campanhas operacionais a refinaria utiliza uma serie de mews de 

comunica9ao que ja fazem parte da sua cultura organizacional e que sao: reunioes, relat6rios, 

indicadores, sistema de gestao de padroes, sistema de registro e tratamento de anomalias, 

correio eletronico, avisos, folder's, revistas, gestao de mudan9as, projetos, programa9ao. de 

manuten9ao, instru9oes operacionais, gerenciamento de desempenho, feed back, portal da 

intranet, pagina da internet, rela9oes de poder, rela9oes formais, rela9oes informais, pesquisas 

de satisfa9ao, pesquisas de clima organizacional, treinamentos, dialogos diarios de seguran9a, 

campanhas educativas, passagem de servi9o, contrato de servi9os, analises de risco, e outras 

formas convencionais. 

No periodo de campanha as metas estrategicas sao comunicadas para todas as areas 

de forma uniforme durante o desdobramento do planejamento estrategico da refinaria e este 

plano tern por objetivo obter os resultados de excelencia para o neg6cio, por isso precisa 

permear cada nivel da estrutura, ate chegar no nivel de execu9ao. 

A estrutura funcional permite o entrosamento entre as componentes formal e 

informal existentes na organiza9ao e a normatiza9ao modula o comportamento interpessoal 

dos membros da refinaria. 

Como em toda estrutura funcional, a refinaria e dotada de niveis hierarquicos 

especializados dispostos em cadeias verticais, as quais sao quase estanques no que tange a 

comunica9ao lateral ou interdepartamental. A comunica9ao lateral ocorre mais facilmente nos 

niveis mais altos da organiza9ao e com certa dificuldade nos niveis mais baixos, 

principalmente no nivel operacional. 

A dinamica da comunica9ao de rotina se mantem equilibrada e atende, na maioria 

das vezes, as necessidades e metas estabelecidas nos pianos de a9ao das varias divisoes e seus 

setores, onde todos convivem com as dificuldades e barreiras de comunica9ao inerentes a 

todas as organiza9oes modemas. 

A Figura 13 mostra como ocorrem os fluxos de informa9ao na estrutura funcional 

da refinaria. 
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Fonte: 0 autor. 
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A Figura 13 mostra as setas mais espessas em sentido descendente e isso indica que 

as informa<;oes trafegam com maior robustez dos niveis hienirquicos mais altos para os mais 

baixos, mas no sentido contrario, como indicam as setas mais delgadas, ha urn 

enfraquecimento do processo ascendente. 

As elipses pontilhadas mostram que a troca de informa<;oes entre departamentos 

ocorre com dificuldade e se restringe praticamente a lateralidade nos mesmos niveis 

hierarquicos dos diversos departamentos e nao e suficiente para garantir fortes rela<;oes 

interpessoais capazes de provocar sinergia entre as varias areas da organiza<;ao. 

Nesta estrutura pouco se tern de fluxo transversal ou circular para facilitar o 

trabalho integrado entre as varias areas e divisoes da refinaria. 
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3.3 .2 Estrutura Organizacional de Parada 

A parada de manuten9ao e urn evento que provoca a transformac;ao da estrutura 

organizacional na refinaria e modifica de forma gradativa a estrutura funcional existente em 

uma estrutura por projetos. Essa transforma9ao ocorre em tempo e profundidade que 

dependem do tamanho do evento de manuten9ao. Ela pode reagrupar urn pequeno nl1mero de 

pessoas ou alterar a forma global de trabalhar da organizac;ao. 

A mudan9a da organiza9ao nao ocorre de forma abrupta e sim em etapas bern 

definidas que foram estipuladas para atender a demanda do evento parada de forma 

equilibrada, sem causar excesso de pessoas na estrutura de parada, fato que ocasionaria 

ociosidade, nem a falta de pessoas, o que poderia causar sobrecargas ou prejuizos no Projeto 

Parada. 

0 Quadro 05 mostra como a estrutura se modifica ao longo do tempo perante as 

paradas de manuten9ao. 

Estrutura Organizacional ao Longo do Projeto Parada 
18 a 12 11 a 9 meses 8 a 5 meses 4 a 0 meses 

Execuc;ao 
0 a 2 meses 

meses antes antes antes antes depois 
Matricial Matricial Matricial Matricial Por Matricial 

Balanceada Balanceada Forte Forte Projetos Balanceada 

Quadro 05 - Alterac;oes da Estrutura Organizacional na Mudanc;a de Rotina para Parada 
Fonte: 0 autor. 

Com a mudanc;a da estrutura organizacional o processo de comunica9ao tambem 

precisa de altera9oes, com a inclusao de novas ferramentas e fluxos mais complexos de 

comunicac;ao, visto que as equipes de planejamento aumentam a cada fase devido ao aumento 

da demanda de trabalho e as caracteristicas dos mesmos. 

Quanto mais se aproxima a fase de execuc;ao da parada mms detalhes sao 

necessarios para sustentar o projeto e isso provoca urn fluxo crescente de informac;oes. 

Portanto, sem utilizar os canais e meios certos de comunicac;ao, falhas constantes ocorrerao e 

isso colocara o projeto face a riscos. 
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3.3.3 Ferramentas de Comunica<;ao Projeto Parada 

Os projetos de parada de manuten<;ao podem variar em seu grau de complexid~de, 

onde as variaveis: prazo, escopo, custo e qualidade sao diferentes, isto faz variar a forma com 

que a comunica<;ao precisa ser planejada e efetuada. 

Os meios de comunica<;ao, as ferramentas, freqiiencia e qualidade, prec1sam se 

adaptar ao contexto e, portanto, conhecer cada uma das possibilidades disponiveis de meios 

de comunica<;ao passa a ser ponto fundamental para o gerente de projeto e sua equipe de 

trabalho. 

0 Projeto Parada tem inumeros meios (ferramentas) de comunica<;ao que, segundo 

sua finalidade dentro da estrutura e processos do Projeto Parada, se dividem em estrategicas, 

taticas e operacionais, listadas abaixo: 

Estrategicas- a Visao da empresa; a Missao da empresa; o Balanced Scorecard 

(BSC); Planejamento de Gestao da Unidade de Neg6cios (PGUN); Politicas de SMS; 

Diretrizes Corporativas; Politica de Seguran<;a da Informa<;ao; Gestao Sem Lacunas; C6digo 

de Etica; Manual de Gestao; Manual de Qualidade; Objetivos estrategicos do evento parada; 

Premissas, diretrizes e restri96es do Projeto Parada. 

Taticas - Project Chart; estrutura analitica de projeto; declara<;ao de escopo; 

organograma; matriz de responsabilidades; matriz de comunica<;ao; descri<;ao de atribui<;oes; 

cronogramas; matriz de riscos; recomenda<;oes de inspe<;ao; plano de qualidade; plano de 

custos; plano de gerenciamento do projeto; reunioes de abertura do projeto; reunioes de 

avalia<;ao do projeto; reunioes de fechamento do projeto; relat6rios de desempenho; li<;oes 

apreendidas; apresenta<;oes; palestras; treinamentos; analise de risco; matriz de Libera<;ao, 

Identifica<;ao, Bloqueio, Raqueteamento e Aviso (LIBRA); memorandos; glossario de 

terminologias; plano de agravamento do processo comunica<;ao; fluxogramas; hist6rico; 

banco de dados; telefone; intranet; portal de informa<;oes; registro de problemas; folder's ; 

paineis; baner 's; panfletos; murais; contratos de servi<;os; desenhos; padroes; especifica<;oes 

tecnicas; normas tecnicas; Normas Regulamentadoras; requisitos das partes interessadas. 

Operacionais - curvas de avan<;o fisico; check list; passagem de servi<;os; quadros 

de acompanhamento; reunioes de avalia<;ao do projeto; dialogo diario de seguran<;a; 

permissao de trabalho; organiza<;ao das frentes de trabalho ( ordem, limpeza e aiTuma<;ao ); 

relat6rios de freqiiencia; relat6rios de custo; relat6rios de qualidade; recomenda<;oes de 

inspe<;ao; solicita<;oes de mudan<;as; quadro de aviso; sirene de emergencia; radio transceptor; 
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organogramas; controle de horas extras; controle de ponto; disciplina com honirios; disciplina 

com higiene de uniformes; cuidados com equipamentos e maquinas; caixa de sugest5es; 

telefone, folder's; paineis; baner 's; panfletos; murais; relat6rio diario de obra; planilha de 

medi9ao de servi9os; desenhos; padroes; especifica9oes tecnicas; instru9oes tecnicas; normas 

tecnicas; Normas Regulamentadoras; contratos de servi9os; comunicado de desvios; registro 

de li9oes apreendidas; registro de problemas; requisites das partes interessadas. 

3.3.4 Grau de lmportancia da Comunica9ao 

3.3.4.1 Nivel critico da comunica9ao 

Durante todo o projeto e necessario que se mantenha o rigor sobre a criticidade das 

informa9oes, afim de manter urn processo de registro e classifica9ao da relevancia da mesma 

perante o projeto e com isso definir qual a velocidade com que a comunica9ao para o GP deve 

ocorrer, na busca do tratamento das varias situa9oes supervenientes que possam acontecer ao 

longo do projeto. 

A respeito do nivel critico de comunica9ao no projeto, definem-se tres 

possibilidades: informa9ao critica, subcritica e nao critica. 

Comunica~ao critica - envolve diretamente os aspectos relacionados a seguran9a 

das pessoas ou das instala9oes, relativas ao meio ambiente, ao prazo, qualidade, custo e 

escopo. 

Os aspectos de SMS citados sao valores da organiza9ao, ja consolidados na cultura 

organizacional e, portanto, nao serao detalhados neste trabalho, isso permitira dar foco nos 

demais fatores de sucesso, quais sejam: prazo, qualidade, custo e de escopo. 

As informa9oes que afetam diretamente os fatores prazo, qualidade, custo e escopo, 

devem ser transferidas imediatamente ao GP para deflagrar a analise, planejamento e a9ao no 

menor tempo possivel. 

Os gerentes de projeto devem participar das reunioes, decisoes, defini9oes, 

aprova9oes que envolvam os aspectos de sucesso do projeto. 

Comunica~ao subcritica - envolve questoes relacionadas com escopo, prazo, 

qualidade e custo do projeto de forma indireta. Diz respeito as informa9oes que devem ser 

transferidas para o GP o mais cedo possivel, na forma verbal ou atraves de relat6rios 
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padronizados, atas de reuniao ou qualquer outra ferramenta de uso no projeto, seja por meio 

fisico ou eletronico. 

Comunica~ao nao critica - outras informa<;:5es que influenciam o projeto, mas que 

nao afetam os aspectos prazo, qualidade, custo e escopo, podem ser tratadas pelas varias 

fun<;:5es relacionadas ao projeto e nao necessariamente pelo GP e a comunica<;:ao das 

informa<;:5es para o mesmo e realizada de forma peri6dica conforme plano de comunica<;:ao. 

3.3.5 Analise do Nivel Critico da Comunica<;:ao 

A proposta do trabalho e a cria<;:ao de uma ferramenta de auxilio para o GP definir 

os pontos de maior aten<;:ao e pacote de mecanismos de comunica<;:ao a serem aplicados em 

cada uma das interfaces das partes interessadas e que e baseada na intera<;:ao de variaveis que 

impactam a gestao do projeto. 

A ferramenta estabelece a rela<;:ao entre fatores que definem o contexto do projeto e, 

portanto, estao diretamente ligados ao resultado do mesmo. 0 objetivo e criar urn indicativo 

dos caminhos a serem tornados no que tange a comunica<;:ao e troca de informa<;:5es relativas 

ao projeto. 

Os fatores que constituem a ferramenta sao: 

• A maturidade em gestao de projetos das partes interessadas; 

• A complexidade do evento transcrita em nfunero de pessoas envolvidas; 

• A dura<;:ao do projeto; 

• 0 grau de influencia das partes interessadas perante as variaveis: esc~po, 

prazo, custo e qualidade. 

Outros fatores podem ser atribuidos a essa analise a depender do contexto e cahe ao 

GP mapear as variaveis que mais afetam o projeto em que esta envolvido. 

0 processo de A valia<;:ao de Maturidade Setorial dentro da organiza<;:ao se baseia em 

cinco niveis e seis dimensoes de maturidade, conforme Prado (2004, pp. 90-91) e que sao: 

1) Nenhum; 

2) Conhecido; 

3) Padronizado; 

4) Gerenciado; 
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5) Otimizado. 

As dimensoes sao: 

1) Conhecimento de Gerenciamento; 

2) Uso pnitico de metodologia; 

3) Informatiza<;ao; 

4) Estrutura Organizacional; 

5) Relacionamentos humanos; 

6) Alinhamentos com neg6cios da organiza<;ao. 

A rela<;ao entre os niveis e as dimensoes da maturidade pode ser vista no Quadro 

06. 

Dimensao da Nivel de Maturidade 

maturidade 1 2 3 4 5 
Inicial Conhecido Padronizado Gerenciado Otimizado 

Conhecimentos Dispersos Basi cos Basi cos Avan<;ados Avan<;ados 

Metodologia Naoha 
Tentativas Implantada e 

Estabilizada Otimizada 
Isoladas Padronizada 

Informatiza~ao 
Tentativas Tentativas 

Implantada Estabilizada Otimizada 
Isoladas Isoladas 

Estrutura 
Naoha Naoha Implantada Estabilizada Otimizada 

organizacional 
Relacionamentos Boa Algum Algum Algum 

Maduros 
humanos Vontade Avan<;o Avan<;o Avan<;o 

Alinhamento 
Naoha Naoha Iniciado Alinhado Alinhado 

com estrategias 

Quadro 06- Relacionamento dos Niveis e Dimensoes de Maturidade. 
Fonte: Gerenciamento de Portif6lios, Programas e Projetos nas Organizas;oes. Prado (2004, p.94) 

Para maior entendimento do processo de avalia<;ao pretendido, reproduzimos as 

caracteristicas dos niveis de maturidade no Quadro 07, conforme Prado (2004, p. 95). 
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RESUMODAS 
CENARIO TiPICO 

ASPECTO INDICEDE 
CARACTERISTICAS BASI CO SUCESSO 
• Nenhuma iniciativa da 

organ iza<yao. 
Gerenciarnento de projetos de Desalinharnento 1 • lniciativas pessoais isoladas. 
forma isolada. total 

Baixo 
• Resistencias a altera<;ao das 

pniticas existentes. 
• Treinarnento basico de Gerenciarnento de multiplos 

gerenciarnento para os projetos de forma nao 

2 principais envolvidos corn padronizada e nao Alinhamento de Alguma 
gerenciarnento de projetos. discip linada. conhecirnentos. melhoria .• 

• Estabelecirnento de 
linguagern cornurn. 

• Metodologia desenvolvida, 
Gerenciarnento de rnultiplos I Irnplantada e testada. 

• Informatiza<yao de partes da 
projetos de forma agrupada, 

rnetodo logia. 
disciplinada e padronizada. 

Existencia de Melhoria 3 Escrit6rio de Gerenciarnento 
• Estrutura organizacional de Projetos participando 

padroes. acentuada. 
implantada. 

ativarnente do planejarnento 
• lniciativas para alinharnento dos projetos. 

estrategico. 
• Treinarnento A van<yado. 
• Consolida<yao do alinharnento 

corn os neg6cios da 
Gerenciarnento de rnultiplos organiza<yao. 

• Cornpara<yao corn 
projetos de forma agrupada, 

benchmarks. 
disciplinada e padronizada. 

Os padroes sao Melhoria rnais 4 Escrit6rio de Gerenciarnento 
• Identifica<yao e elirnina<yao de de Projetos ativo, mas dando 

eficientes. acentuada. 
causas de desvios da meta. 

I • Metodologia e 
autonornia aos Gerentes de I 

informatiza<yao estabilizadas. 
Projeto. 

• Relacionarnentos hurnanos 
harmonicos e eficientes. 

• Grande experiencia ern Gerenciarnento de rnultiplos 
gerenciarnento de projetos. projetos de forma agrupada, 

• Sabedoria. disciplinada e padronizada. 

5 • Capacidade para assurnir Escrit6rio de Gerenciarnento Otimiza<yao dos Proximo de 

riscos rnaiores. de Projetos atuando como padroes. 100% 

• Preparo para urn novo ciclo Centro de Excelencia. 

de rnudan<yas. Gerentes de Projeto corn 
grande autonornia .. 

Quadro 07- Niveis de Maturidade do modelo Prado- MMGP. 
Fonte: Gerenciarnento de Portif6lios, Prograrnas e Projetos nas Organiza<yoes. Prado (2004, p.95) 

0 conteudo do questiom'trio se baseia no modelo MMGP- Modelo de Maturidade 

em Gerenciamento de Projetos, descrito por Prado (2004, pp, 239 a 254) e e composto por 40 

perguntas, 10 para cada nivel, come9ando pelo nivel 2, uma vez que o nivel 1 e o inicial onde 

nao se pratica o gerenciamento de projetos em grau suficiente para ser medido. 



70 

0 GP deve aplicar urn questiomirio capaz de avaliar a maturidade em gestao de 

projetos em cada uma das partes interessadas e obter urn fator que qualifique sua capacidade 

de entendimento do processo de gerenciamento de projetos. 0 fator sera utilizado na 

integra9ao final como podemos verificar no Quadro 08. 

Nivel de maturidade 
(1) Inicial 
(2) Conhecido 
(3) Padronizado 
( 4) Gerenciado 
(5) Otimizado 

Quadro 08 - Relayao do Nivel de Maturidade e o Fator (m) 
Fonte: 0 autor. 

Fator (m) 
5 
4 
3 
2 
1 

Nota-se que o Fator (m) tern seus valores invertidos perante o grau de maturidade 

mostrado no Quadro 08, por exemplo: o grau de maturidade 5 (otimizado), deve ser 

interpretado como Fator (m) 1, pois quanto mais madura for a organiza9ao nas questoes 

relacionadas ao gerenciamento de projetos, menos o Fator (m) contribuira para o risco da 

comunica9ao. 

0 Apendice A mostra o questionario completo de avaliayao da maturidade. 

A variavel relacionada a dura9ao do projeto esta relacionada como numero de anos 

do ciclo de vida do mesmo e para o Projeto Parada foram estabelecidos os fatores vistos no 

Quadro 09, que sao prazos comuns para os proj etos de parada ligados as refinarias de 

petr6leo, mas de acordo com a organiza9ao eles podem ser diferentes. 

Como percebido no Quadro 09, quanto menor for a dura9ao do projeto maior e o 

Fator (t), visto que a comunicayao tende a melhorar como tempo, vez que o alinhamento da 

comunicayao e as relay5es interpessoais se fortalecem ao passar do tempo. 

Dura~ao 
Menor que 1 ano 
De 1 ano a 2 anos 
De 2 anos a 4 anos 
De 4 anos a 6 anos 
Mais que 6 anos 

Quadro 09- Fator de Dura9ao do Projeto 
Fonte: 0 autor. 

Fator (t) 
5 
4 
3 
2 
1 
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Ao detalhar a questao complexidade do evento pela 6tica da comunicac;ao 

percebemos que a mesma esta relacionada com o numero de partes interessadas e com o 

numero de pessoas envolvidas no evento como urn todo. 

Com descrito no PMBOK (2004, p. 226) o gerente de projetos deve conside~ar o 

nlimero de canais ou caminhos de comunicac;ao possiveis como urn indicador da 

complexidade das comunicac;oes em projetos e coloca a formula n (n-1) /2, onde n e o 

nlimero de partes interessadas, para se realizar o calculo do numero de canais do projeto. 

Para o Projeto Parada realizado na Refinaria do Parana temos aproximadamente 10 

partes interessadas relevantes para o calculo do numero de canais e assim temos: n=IO, 

portanto, 10 (1 0-1 )/2 = 45 caminhos de comunicac;ao possiveis. 

Na composic;ao do fator complexidade, temos ainda o numero de pessoas 

envolvidas no projeto na fase de execuc;ao e no Quadro 10 verifica-se a graduac;ao possivel 

para projetos de parada em refinarias de petr6leo 

0 numero global de envolvidos no Projeto Parada da refinaria do Parana situa-se 

entre cinco mil e seis mil pessoas que sao, na sua maioria, trabalhadores contratados e do 

nivel de execuc;ao e que precisam receber os pacotes de atividades e as instruc;oes necessarias 

para executa-las. Sao pessoas que estao na ponta da cadeia de comunicac;ao, de uma rede com 

centenas de profissionais distribuidos em varios niveis hierarquicos. 

Com a 16gica de que com urn contingente crescente, a cadeia de comunicac;ao, que 

envolve as partes interessadas, fica mais complexa, atribui-se proporcionalmente o aumento 

ao Fator (c). 

Complexidade 
Menos que 500 envolvidos 
De 500 a 2000 envolvidos 
De 2000 a 5000 envolvidos 
De 5000 a 8000 envolvidos 
Mais que 8000 envolvidos 

Quadro 10- Fator de Complexidade do Projeto 
Fonte: 0 autor. 

Fator (c) 
1 
2 
3 
4 
5 

Por fim temos a avaliac;ao de cada uma das partes interessadas para identificar sua 

influencia sobre os aspectos de, prazo, custo e qualidade que, de acordo com Kerzner (2004, 

p.41) numa visao moderna, sao tidos como fatores primaries de sucesso, pois atendem as 

necessidades internas da organizac;ao. 
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Na avalia<;ao proposta foi incluida a variavel escopo, devido a sua influencia sobre 

as demais e ainda a forte liga<;ao com as partes interessadas. 

0 processo de avalia<;ao exige que se atribua uma nota em cada urn dos aspectos de 

sucesso, para obter urn Fator (i) final, que sera utilizado na composi<;ao do indice de 

comunica<;ao do projeto. Esta avalia<;ao deve ser realizada pelo gerente de projeto ou por 

equipe por ele gerenciada. E preciso lembrar que se trata de urn processo qualitativo, baseado 

na percep<;ao dos profissionais ligados ao gerenciamento de projetos. 

0 Quadro 11 mostra como a avalia<;ao das partes interessadas deve ocorrer onde, 

por exemplo, a parte interessada PR (Produ<;ao) e avaliada no aspecto escopo como forte 

influente, portanto, recebe o valor 5 no respectivo campo, para o prazo valor 3, em custo 3 e 

por fim 1 em qualidade. 

Ap6s verificar o total parcial em cada aspecto tem-se o valor do Fator (i) = 12. 

Gran de influencia da parte interessada nas varhiveis do projeto 

Aspecto Forte (5) Medio (3) Fraco (1) 
Total 

Parte Parcial 
Escopo 5 5 

interessada Prazo 3 3 
Custo 3 3 

Qualidade 1 1 

Quadro 11- Fator de Influencia dos Aspectos Escopo, Prazo, Custo e Qualidade 
Fonte: 0 autor. 

Fator (i) 

12 

Uma vez obtidos os fatores m, t, c, i, e possivel realizar a analise qualitativa das 

rela<;oes entre as partes interessadas e para isso utiliza-se uma matriz relacional onde se 

observa o resultado da combina<;ao entre os fatores de cada uma das partes interessadas,isso 

permite ao GP obter urn mapa visual que identifica os riscos relacionados a comunica<;ao, 

riscos estes compostos por questoes tecnicas, mas muito mais de entendimento da realidade 

contextual. A parte interessada quase sempre e formada por especialistas, com dominio 

excelente de suas atividades tecnicas, no entanto pode nao ter o entendimento adequado de 

sua influencia no contexto e precisa ser tutorada pelo GP, que atuara como um tradutor do 

contexto global do projeto. 

No Projeto Parada pode-se chegar a 45 caminhos de comunica<;ao diferentes, isso 

significa 45 interfaces distintas, que se nao forem classificadas de alguma maneira, serao 

tratadas da mesma forma pelo GP, sem a possibilidade deste usar algum tipo de seletividade. 

Nao podemos esquecer que o papel do GP faz com que ele sempre seja "bombardeado", 

literalmente, por demandas das varias partes interessadas. 
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Ser preventivo e pr6-ativo no controle de projetos e fator sine qua non para a 

atividade do GP e com urn indicativo de riscos inerentes ao processo comunica<;ao, muda-se o 

patamar de controle. 

0 Quadro 12 mostra como as partes interessadas sao dispostas para a analise das 

interfaces de comunica<;ao. 

Quadro 12 - Matriz de Identifica<;ao do Risco para a Comunica<;ao 
Fonte: 0 autor. 

A proposta mostrada na matriz permite relacionar os fatores que influenciam no 

sucesso de projetos parada e numericamente separar os resultados em criticos, subcriticos e 

nao criticos, criando urn indicador visual baseado em cores (vermelho, amarelo e verde), que 

vao auxiliar o GP na forma de priorizar a aten<;ao sobre o aspecto comunica<;ao. 

0 Quadro 12 permite verificar a rela<;ao que ocorre para cada parte interessada com 

as demais, mas tambem a rela<;ao intema de cada area, pois ha a preocupa<;ao com o 

desempenho da comunica<;ao intrinseca das partes envolvidas. 

Para entender o processo proposto vamos analisar a parte interessada "MI" (relativo 

a linha fator na cor azul), que tern seu fator de correla<;ao igual 33, que nada mais e do que o 

resultado da somat6ria do Fator (c) = 5, Fator (d) = 4, Fator (m) = 4 e Fator (i) = 20. Este 

valor e transposto para a coluna fator MI, para permitir a multiplica<;ao no ponto de 

intercessao matricial. Assim teremos o valor 33 multiplicado por 33 e que totaliza 1089, valor 

determinado como critico dentro das possibilidades combinat6rias da matriz. 
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A defini9ao do nivel critico da comunica9ao nas classes critica, subcritica e nao 

critica, esta baseada na distribui9ao proporcional dos valores matematicos obtidos nas 

combina96es, oferecidas pela matriz de interface das partes interessadas e sao os seguintes: 

• Rela9ao critica- de 1225 ate 833 pontos (indica9ao visual em vermelho ); 

• Rela9ao subcritica- de 832 ate 441 pontps (indica9ao visual em amarelo ); 

• Rela9ao nao critica - de 440 ate 49 pontos (indica9ao visual em verde). 

Estes indices podem variar conforme a necessidade do projeto ou o tipo de analise 

que for realizada e depende da cultura da organiza9ao, da forma de medir a maturidade em 

gerenciamento de projetos da organiza9ao. Cabe ao gerente de projetos estabelecer esses 

indices para obter o equilibrio do projeto. 

3.4 PROJETO PARADA 2010 DA REFINARIA DO PARANA 

3.4.1 A Pesquisa Sobre a Maturidade 

campo. 

A visao que consolida o nivel de maturidade foi obtida atraves de pesquisa de 

Para definir melhor o metodo de amostragem citamos: 

Amostragem e uma tecnica usada para recolher amostras que garante, tanto quanto 
possivel o acaso na escolha. Dessa forma cada elemento da popula~ao passa ter a 
mesma chance de ser escolhido, o que garante a amostra o carater de 
representatividade. (CRESPO, 1999, p.39). 

A metodologia de amostragem e urn fator de extrema importancia e, portanto, 

precisa ser fundamentado atraves de teoria sobre pesquisa. 

Segundo Mattar (200 1, p.13 3 ), sendo o universo de clientes potenciais dificil de ser 

pesquisado por censo, fato que ocorre na grande maioria de pesquisas, a op9ao mais adequada 

e trabalhar com uma amostra da popula9ao capaz de dar representatividade as caracteristicas 

de toda a popula9ao. 

Realizar a pesquisa atraves de amostras traz vantagens para o empreendedor, pois 

os custos envolvidos, tempo e nlimero de pessoas envolvidas no processo, reduzem 

significativamente. 
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Pode-se tambem afirmar que os trabalhos com amostras sao menos vulneniveis as 

deficiencias das pessoas envolvidas no processo, que quanto mais amplo, mais assessoria e 
necessaria e mais controle, ja que a quantidade de informayoes e muito maior. 

0 sucesso da pesquisa esta diretamente ligado as qualidades das amostras, portanto, 

devemos nos concentrar em manter a precisao, ou seja, manter sob controle o erro amostral, o 

qual traduz a rela9ao entre os resultados da amostra, essencialmente estatistico, com os 

resultados de urn censo, onde toda a popula9ao e consultada, fomecendo panlmetros para o 

estudo. 

3.4.1.1 Coleta de dados 

Para coletar os dados relativos a maturidade em gerenciamento de projetos das partes 

interessadas, utilizou-se o questiomirio, mostrado nos Apendices de B a H, composto por 

perguntas que tern por objetivo a identificayao do grau de maturidade da organizayao perante 

as 6 dimensoes trabalhadas por Prado (2004, p. 91). 

3 .4.1.2 Identidade da amostra 

0 questionario foi colocado para as principais partes interessadas: PR, EN, SMS, 

MI, TE, IE e SOP. Dentro de cada area os respondentes eram as pessoas que estavam 

diretamente ligadas ao planejamento do Projeto Parada. 

0 objetivo da pesquisa foi verificar qual o entendimento dos envolvidos no 

planejamento da parada, sobre a metodologia de gerenciamento de projetos. 

3.4.1.3 Analise dos dados 

A coleta de dados esta separada em 5 etapas bern distintas, destinadas a obter o 

diagn6stico da organizayao envolvida com o projeto. 

A primeira etapa tern por objetivo identificar o perfil funcional do respondente, seu 

setor, o cargo ou fun9ao que exerce, tempo na fun9ao e tempo na empresa. 

Na Figura 14 podemos verificar a formata9ao do formulario nesta primeira etapa. 
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AVALIACAO DA MATURIDADE SETORIAL EM GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS 

Perfil do Respondente 

Figura 14- Analise do perfil dos membros do Projeto Parada. 
Fonte: 0 autor. 

As perguntas do questionario podem receber 4 respostas diferentes segundo a visao 

dos pesquisados e que sao: Discordo Totalmente - DT; Discordo Parcialmente - DP; 

Concordo Parcialmente - CP; Concordo Totalmente. A Figura 15 mostra a disposi9ao fisica 

do questionario. 

1 Considerando a parada de manutenc;ao como um projeto, o Grupo 1 
aceita e estimula as raticas de Gerenciamento de Pro·etos? 

Figura 15 - Disposi9ao fisica do formulario de avalia9ao. 
Fonte: 0 autor. 

DT DP CP CT 

0 0 0 0 

0 valor de cada uma das possibilidades de respostas pode ser verificado no Quadro 

13. 

Resposta Descri9ao 

DT Discordo Totalmente 

DP Discordo Parcialmente 

CP Concordo Parcialmente 

CT Concordo Totalmente 

Quadro 13 -Valor dos c6digos de resposta da avalia9ao. 
Fonte: 0 autor. 

Numeros de pontos 

0 

2 

6 

10 
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A segunda etapa da pesquisa verifica como o setor esta perante o nfvel 2 de 

maturidade, com 10 perguntas que exploram a aceita<;ao do assunto gerenciamento de 

projetos, nivel de conhecimento tecnico, como sao realizados os treinamentos sobre gestao de 

projetos e sua abrangencia, entendimento da importancia dos aspectos organizacionais e o 

conhecimento de softwares de gerenciamento do tempo. 0 Quadro 14 mostra as 10 perguntas 

da segunda etapa. 

1 
I Considerando a parada de manutenc;:ao como urn projeto, o Grupo 1 aceita e estimula as praticas de 

Gerenciamento de Projetos? I 
2 
I Considerando a parada de manutenc;:ao como urn projeto, o gerente do seu setor aceita e estimula as 
praticas de Gerenciamento de Projetos? I 

I Considerando a parada de manutenc;:ao como urn projeto, as areas que mantem interface com seu setor 
3 aceitam e compartilham as praticas de Gerenciamento de Projetos? 

I 
4 

I Quanto a atividade de Gerenciamento de Projetos, voce e sua equipe estao em nivel adequado de 
conhecimento? I 

5 
I Seu setor da muita importancia para os treinamentos internos com foco em metodologias e software 
direcionados ao Gerenciamento de Projetos? .I 

6 
I Seu setor estimula iniciativas de treinamentos externos de aperfeic;:oamento na area de Gerenciamento" de I 

Projetos? 

7 
I Os treinamentos realizados por voce ou algum membro de sua equipe, nos ultimos 12 meses, abordaram 
as 9 areas de conhecimento conforme o PMBOK? I 

8 
I Seu gerente de setor realizou treinamentos que abordaram as 9 areas de conhecimento conforme o 

PMBOK?· I 
9 

I Suas principais lideranc;:as sabem e dao importancia a estrutura organizacional da parada de manutenc;:ao, I 
como sendo urn fator de sucesso? 

10 
I Para as questoes de gerenciamento do tempo, voce ou alguem da sua equipe recebeu treinamento em 

softwares especificos para elaborac;:i:io de cronogramas? 

Quadro 14 - Perguntas da primeira etapa da pesquisa. 
Fonte: 0 autor. 

I 

Na terceira etapa outras 10 perguntas verificam como os setores estao perante o 

nivel 3 (Padronizado) da classifica<;ao em maturidade e sao analisadas questoes sobre: uso de 

metodologia, informatiza<;ao da metodologia, mapeamento e padroniza<;ao de processos, o 

planejamento de novos projetos, a estrutura organizacional, sobre o escrit6rio de projetos, o 

uso de Comites, avalia<;ao do projeto, acompanhamento e controle e organiza<;ao. de 

documenta9ao do projeto, tudo focado em urn perfodo de tempo de pelo menos 1 ano. No 

Quadro 15 tem-se as perguntas de 11 a 20. 
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11 
Seu setor utiliza uma metodologia de Gerenciamento de Projetos para conduzir os processes 
de iniciagao, planejamento, execuc;ao e encerramento, do Projeto Parada, ha pelo menos, 1 
a no? 

12 A metodologia utilizada esta suportada por sistema informatizado, disponivel para todos os 
envolvidos com o planejamento da parada de manutengao? 

13 
0 seu setor utiliza uma metodologia para mapear e padronizar os processes de criagao, estudo 
de viabilidade, aprovagao e execugao das atividades de parada, a mais de 1 ana? 

Gada novo projeto de parada e elaborado conforme padroes estabelecidos, que demandam 
14 varias reunioes entre os principais envolvidos, sendo o processo capaz de distinguir as 

pequenas, medias e _grandes paradas, aceito M mais de 1 ano? 

15 A estrutura organizacional utilizada no gerenciamento da parada foi estudada e adaptada para 
obter o melhor desempenho e esta funcionando a mais de 1 ana? 

16 
0 seu setor utiliza o modele de Escrit6rio de Gerenciamento de Projetos ou algo similar, 
operando a mais de 1 ana, com forte envolvimento na gestae dos projetos de parada? 

17 
0 Comite de parada opera de forma eficiente, se reunindo periodicamente a mais de 1 ana? 

Existem reunioes de avaliagao do Projeto Parada efetuadas pelo seu gerente, baseadas em 

18 
disciplina que preve: pauta, data, horario, local, ata e relat6rios (quando necessaria), permitindo 
a todos os membros da equipe o entendimento do andamento do Projeto Parada? 

A execugao do Projeto Parada e acompanhada periodicamente, via comparagao com o 

19 planejamento, sendo que medidas sao tomadas sempre que ha desvios das metas, atribuindo-
se responsaveis e prazos para as contramedidas e isso funciona eficientemente ha mais de 1 
a no? 

A documentagao eo planejamento tecnico utilizado pelo setor sao de muito boa qualidade e 20 
usado com propriedade ha mais de 1 ana? 

Quadro 15 - Perguntas da segunda etapa da pesquisa. 
Fonte: 0 autor. 

I 
I 

' 
i 
I 

Para a quarta etapa estao reservadas ma1s 10 perguntas para avaliar o nivel 4 

(Gerenciado) da maturidade, como visoes sobre o uso de historico de projetos, rela<;ao como 

planejamento estrategico, a melhoria continua, desvios e anomalias, causas ba.sicas de 

insucesso, relacionamento do GP com fomecedores intemos, acompanhamento dos trabalhos, 

relacionamento humano, capacita<;ao. As perguntas enfatizam se os requisitos sao observados 

a pelo menos 2 anos, mostrando certa consolida<;ao da cultura. As perguntas de 21 a 30 

podem ser vistas no Quadro 16. 

21 Em seu setor existe um hist6rico de pro·etos passados, em forma de banco de dados, com 
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registros de qualidade do projeto, gestao do projeto e ligoes apreendidas, ja ha mais de 2 anos 
e o mesmo e amplamente utilizado para o planejamento de novas projetos? 

22 Com relagao a gestao do projeto, o seu setor define um gerente especifico para cada projeto 
de parada e o mesmo garante o alinhamento estrategico com as metas da organizagao? 

23 0 seu setor realiza a melhoria continua na metodologia de gerenciamento do Projeto Parada, 
com avaliagao peri6dica para ajusta-la, de forma a satisfazer os principais envolvidos? 

Com relagao as tarefas em andamento ou concluidas, que percebem desvios de prazo, custq 
24 ou qualidade, e realizada uma analise das causas provaveis, com registro ha, pelo menos, 2 

anos, para evitar a repetigao dos desvios? 

Relativamente aos problemas globais de atrasos, estouro de orgamento, indisciplina de escopo 

25 e falhas de qualidade, provocadas pelo proprio setor ou por outros, ha analise das causas 
basicas e registro estruturado para evitar a repetigao dos erros, num processo realizado com 
sucesso ha mais de 2 anos? 

Podemos afirmar que a estrutura organizacional implementada, ha mais de 2 anos, vern 
26 evoluindo e favorecendo os gerentes de projeto no relacionamento com as demais partes 

envolvidas no Projeto Parada e agregando valor a essa fungao? 

Existe um Processo de Avaliagao dos gerentes de projeto, para verificar os resultados de 
27 projetos executados e estabelecer metas para os novas projetos, que esteja sendo utilizado ha 

mais de 2 anos? 

Existe um plano de treinamento para os gerentes de projeto do seu setor, com foco no 
28 aperfeigoamento na area de relacionamentos humanos, para fortalecer a capacidade de 

lideranga, negociagao, gestao de conflitos e motivagao de equipes? 

29 0 seu setor possui um plano para estimular os gerentes de projeto a buscarem certificagao em I 
Gerenciamento de Projetos (PMP, IPMA ou similar) nos pr6ximos anos? i 
Existe um alinhamento dos projetos conduzidos pelo seu setor e os pianos estrategicos da I 

30 organizagao, com orientagao via criterios bern definidos e esse alinhamento ja ocorre ha mais I 
de 2 anos, para todos os projetos novas? __j 

Quadro 16 - Perguntas da terceira etapa da pesquisa. 
Fonte: 0 autor. 

Na quinta e ultima etapa da pesquisa, o objetivo e verificar a aderencia dos setores 

ao nivel 5 (Otimizado) e as ultimas 10 perguntas tratam dos aspectos das etapas anteriores e 

buscam identificar se ja ocorreu a sedimenta9ao da filosofia de gerenciamento de projetos na 

organiza9ao, ou seja, se houve mudan9a na cultura. 0 Quadro 17 nos mostra as perguntas de 

31 a 40. 

31 0 seu setor possui um excelente banco de dados como hist6rico de projetos encerrados, que 
ja e amplamente usado por todos, ha mais de 2 anos, melhorando os aspectos de seguranga, 
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prazo, qualidade, custo e escopo? 

32 0 seu setor possui um amplo banco de dados com registros de lic;oes apreendidas em projetos 
passados, utilizado pela equipe ha mais de 2 anos? 

33 
Com relac;ao a avaliac;ao da estrutura organizacional implementada para gerir o Projeto 
Parada, podemos afirmar que a mesma e totalmente adequada ao setor e funciona de forma 
convincente ha, pelo menos, 2 anos? 

34 Nossa organizac;ao e vista como benchmark em Gerenciamento de Projetos de parada ha, pelo 
menos, 2 anos? 

35 Os gerentes de projeto ligados a parada tem conhecimento avanc;ado em relacionamento 
humano (negociac;ao, lideranc;a, gestao de conflitos e motivac;ao) ha, pelo menos, 2 anos? 

36 0 assunto Gerenciamento de Projetos e vista como "alga natural" no seu setor ha, pelo menos, 
2 anos? 

37 0 seu setor ja atingiu o numero adequado e necessaria de certificac;oes (PMP, IPMA ou 
similar)? 

Todas as causas de fracasso de projetos (atrasos, estouro de orc;amento, nao obediencia ao 
38 escopo e nao atendimento as exigencias de qualidade) foram mapeadas e as ac;oes de 

correc;ao ja vem sendo executadas com sucesso ha mais de 2 anos? 

A informatizac;ao implantada e totalmente adequada as necessidades do seu setor e serve para 
39 todo o ciclo de vida de cada projeto e esta sendo utilizada para diferentes tamanhos de projeto 

ha, pelo menos, 2 anos? 

40 0 alinhamento dos projetos do seu setor, com os objetivos estrategicos da organizac;ao, atingiu [ 
1 00% ha mais de 2 a nos! 

Quadro 17 - Perguntas da quarta etapa da pesquisa. 
Fonte: 0 autor. 

3.4.1.4 Apresenta<;ao dos resultados 

A distribui<;ao das respostas nas areas envolvidas com o planejamento do Projeto 

Parada estao no Quadro 18. 

DISTRIBUICAO DA AMOSTRA POR AREA 

SET OR Ml PR 

N° Respondentes 14 3 

Quadro 18 - Distribui<;ao da amostra por area 
Fonte: 0 autor. 

TE SOP EN 

1 1 4 

I 
IE SMS TOTAL i 

I 

6 4 33 

0 Grafico 01. mostra os percentuais de contribui<;ao das areas na pesquisa e nele 

constatamos que a area MI (Manuten<;ao Industrial) contribui com a maior parte da equipe do 

projeto, o que totaliza 43% de participa<;ao. 



DISTRIBUICAO DAAMOSTRA POR AREA 

IE 
18% 

SMS 
12% 

12% SOP TE PR 
3% 3% 9% 

Gnifico 01 ~ Distribui9aO da amostra por area. 
Fonte: 0 autor. 

Ml 
43% 
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Quando a analise busca verificar a influencia do cargo/ fun9ao na maturidade 

verificamos que o Projeto Parada 2010 da refinaria do Parana, conta com 5 cargos /fun9oes, 

demonstrados no Quadro 19 e que os profissionais de nivel Pleno sao a maioria em quase 

todas as areas. 

DISTRIBUI<;AO DA AMOSTRA POR AREA/ CARGO/ FUN<;AO 

SET OR Ml PR TE SOP 

CARGO/FUNCAO 

GERENTE 1 1 
ENGENHEIRO 

SENIOR 3 1 1 1 
PLENO 8 1 
JUNIOR 2 

N° Respondentes 14 3 1 1 

Quadro 19 - Distribui9ao da amostra por areal cargo e fun9ao 
Fonte: 0 autor. 

EN IE SMS 

1 1 
1 1 
2 

5 2 
1 

4 6 4 

TOTAL 

4 
2 
8 
16 
3 

33 

Totalizamos os numeros por cargo/ fun9ao de todos os envolvidos no Projeto 

Parada eo resultado consta do Quadro 20. 

DISTRIBUI<;AO DA AMOSTRA POR CARGO I FUN<;AO 

CARGO/FUN<;AO GERENTE ENGENHEIRO 

N° Respondentes 4 2 

Quadro 20 - Distribui9ao da amostra por cargo/ fun9ao. 
Fonte: 0 autor. 

SENIOR 

8 

PLENO JUNIOR 

16 3 
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Uma visao do percentual de participayao por cargo e funvao pode ser observada no 

Gnifico 02. 

DISTRIBUI<;Ao DA AMOSTRA POR CARGO/ FUN<;Ao 

PLENO 
49% 

JUNIOR GERENTE 

Gnifico 02 - Distribuivao da amostra por cargo I funvao. 
Fonte: 0 autor. 

6% 

SENIOR 
24% 

A experiencia do corpo de planejadores e fator importante, pois influencia na forma 

com que a comunicavao sera trabalhada durante o projeto eo Quadro 21 mostra o tempo, em 

numero de anos, que os planejadores estao nas funvoes atuais em cada uma das areas. 

DISTRIBUICAO DA AMOSTRA POR AREAl TEMPO NA FUNCAO 
SET OR Ml PR TE SOP EN 

TEMPO NA FUNCAO 

0-10 ANOS 13 2 1 2 
11-20 ANOS 1 2 
21-30 ANOS 1 1 

MAIS DE 30 ANOS 

N° Respondentes 14 3 1 1 4 

Quadro 21 - Distribuivao da amostra por area e tempo na funvao. 
Fonte: 0 autor. 

IE SMS 

6 3 

1 

6 4 

TOTAL 

27 
4 
2 
0 

33 

A totalizavao desta visao pode ser observada no Quadro 22, visto que o resultado 

mostra uma equipe relativamente nova, onde a maioria dos profissionais tern 10 anos ou 

menos na funvao. 

DISTRIBUICAO DA AMOSTRA POR TEMPO NO CARGO I FUNCAO 

TEMPO NA FUNCAO 0-10 ANOS 11 • 20 ANOS 21 • 30 ANOS 

N° Respondentes 27 4 2 

Quadro 22 - Distribuivao da amostra por tempo no cargo/ funvao. 
Fonte: 0 autor. 

MAIS DE 30 ANOS 

6 
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No Gnifico 03 podemos observar que a equipe com 10 anos ou menos, contribui 

com 70% do total, seguida pelos mais experientes que totalizam 15% da amostra. Isso mostra 

que ha plena condi9ao de transferencia da experiencia dentro da equipe, mas tambem e urn 

alerta para possiveis problemas de comunica9ao de relacionamento interpessoal advindos da 

diferen9a de visoes inerentes a diferen9a de idade. 

DISTRIBUICAO DA AMOSTRA POR TEMPO NO CARGO I 
FUNCAO 

21-30 ANOS 
5°/o 

11-20 ANOS 
10% 

MAIS DE 30 
ANOS 
15°/o 

Grafico 03 - Distribui9ao da amostra por tempo no cargo I fun9ao. 
Fonte: 0 autor. 

0-10 ANOS 
70°/o 

Na ultima seC9aO de analise do perfil da equipe do Projeto Parada, faz-se 0 

levantamento do aspecto tempo na empresa, outro fator que influencia a comunica9ao, visto 

que o tempo decorrido dentro da organiza9ao afeta o comportamento das pessoas, seja pelo 

convivio em grupo, seja pelas regras e normas da empresa. 0 Quadro 23 nos mostra o tempo 

de empresa dos membros do projeto, com segmenta9ao por area (parte interessada) . 

. DISTRIBUICAO DA AMOSTRA POR AREA/ TEMPO NA EMPRESA 

SET OR Ml PR TE SOP EN 

TEMPO NA FUNCAO 

0-10 ANOS 8 1 

11-20 ANOS 2 2 1 1 

21.,. 30 ANOS 4 1 1 

MAIS DE 30 ANOS 2 

N° Respondentes 14 3 1 1 4 

Quadro 23 - Distribui9ao da amostra por area e tempo na empresa. 
Fonte: 0 autor. 

IE SMS 

6 3 

1 

6 4 

TOTAL 

18 

6 

6 

3 

33 
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Previsivelmente, o tempo de empresa segue a mesma tendencia do tempo na fun9ao 

e fica claro que a equipe e realmente jovem, com a maioria posicionada no intervalo de 0 a 10 

anos. 0 Quadro 24 permite a observa9ao da distribui9ao global por tempo de empresa. 

DISTRIBUICAO DA AMOSTRA POR TEMPO NA EMPRESA 

TEMPO NA FUNCAO 0-10 ANOS 11-20 ANOS 21-30 ANOS MAIS DE 30 ANOS 

N° Respondentes 18 6 

Quadro 24 - Distribui9ao da amostra por tempo na empresa. 
Fonte: 0 autor. 

6 3 

N a forma gnifica fica facil observar os percentuais com que o tempo na empresa se 

distribui nos intervalos analisados e o Grafico 04 evidencia que 55% dos envolvidos esta 

abaixo dos 10 anos. 

DISTRIBUICAO DAAMOSTRA POR TEMPO NA 
EMPRESA 

21-30 ANOS 
18%) 

MAIS DE 30 
ANOS 

9o/o 

Grafico 04 - Distribui9ao da amostra por tempo na empresa. 
Fonte: 0 autor. 

0-10 ANOS 
55°/o 

Para tabular as respostas usou-se a forma mostrada no Quadro 25, sugerida por 

Prado (2004, p. 240), que consiste em uma tabela de relacionamento entre o nivel de 

maturidade e o perfil de aderencia. 

Nivel Pontos Perfll de Aderencia 

Maturidade Obtidos 10 20 30 40 

2 
3 
4 
5 

Quadro 25 - Perfil de aderencia aos niveis de maturidade. 
Fonte: Prado (2004, p. 240). 

50 60 70 80 90 100 
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A analise e feita pela tabula<;ao das respostas de cada urn dos setores e em cada uma 

das etapas. 

0 preenchimento da aderencia para cada nivel de maturidade depende da media das 

respostas dos membros de uma mesma area e a somat6ria das medias totalizam a pontua<;ao 

final de cada nivel para a area em questao. 

Os Apendices de A ate B mostram a tabula<;ao de dados de aderencia das areas 

pesquisadas e o Quadro 26 mostra o resultado final dessas mesmas areas. 

ANALISE DE MATURIDADE FINAL DAS PARTES INTERESSADAS 
Parte lnteressada Avalia~ao Final Nivel Maturidade 

Ml 2,4 2 
PR 2,6 2 
TE 4,2 4 

SOP 3,2 3 
EM 2,5 2 
IE 2,6 2 

SMS 2,7 2 

Quadro 26 - Resultado pesquisa de maturidade partes interessadas 
Fonte: 0 autor. 

Fator (m) 

4 
4 
2 
3 
4 
4 
4 

0 resultado deve ser analisado com parcimonia, vez que em algumas areas a 

amostra e pontuada em uma pessoa e carreia o erro amostral associado ao desconhecimento 

da dimensao do gerenciamento de projetos, mas isso nao invalida a analise, pelo contrario, 

permite obter urn subproduto da pesquisa, pois indica a necessidade de treinamento para a 

corpora<;ao no que tange a disciplina Gerenciamento de Projetos. 

3.4.2 Dura<;ao do Projeto Parada 2010 da Refinaria do Parana 

0 Projeto Parada de 2010 da refinaria do Parana tern dura<;ao prevista de 24 meses, 

ja esta em curso e sua fase de execu<;ao inicia em 18/07/2010, portanto seu Fator (t) sera 

igual a 04, conforme foi visto no Quadro 09. 
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3.4.3 Complexidade do Projeto Parada 2010 da Refinaria do Parana- Fator (c) 

Para a realizayao do evento de 201 0 a refinaria do Parana preve urn numero de 

envolvidos de 6000 pessoas, se somados os empregados pr6prios e os contratados, desta 

forma o Fator (c) sera igual a 04, conforme mostrado no Quadro 10. 

3.4.4 Grau de Influencia das Partes Interessadas do Projeto Parada 2010 da Refinaria do 

Parana 

0 fator de influencia das partes interessadas e diferente para cada uma delas, "pois 

depende de sua relayao com os fatores de sucesso, prazo, custo, qualidade e ainda escopo e o 

Apendice I mostra as analises das areas envolvidas no Projeto Parada perante o Fator (i). 

A analise foi realizada para as areas que estavam envolvidas com o projeto ate o 

momento da pesquisa de maturidade e e importante salientar que outras partes se envolveram 

posteriormente, principalmente os prestadores de servi9o e, portanto, nao fazem parte deste 

trabalho.O Quadro 27 traz o resumo das analises realizadas. 

Grau de influencia das partes interessadas nas variaveis do projeto 
Parte interessada Fator (i) 

MI 20 
PR 16 
TE 10 

SOP 12 
EN 20 
IE 16 

SMS 6 

Quadro 27 - Resultado avaliayao do grau de influencia das partes interessadas nos fatores de 
sucesso 
Fonte: 0 autor. 

3.4.5 Analise da Criticidade da Comunicayao dara d Projeto Parada 2010 

Com todos os fatores disponiveis podemos preencher a matriz de criticidade da 

comunicayao e determinar qualitativamente os focos de atenyao para os gerentes de projetos 

envolvidos no Projeto Parada 2010 da refinaria do Parana. 

Transportados os fatores, previamente definidos, para a matriz de amllise do risco 

intrinseco das interfaces entre as partes interessadas na comunicayao, obtemos as informayoes 

qualitativas para que os gerentes de projeto atuem no Projeto Parada 2010, na refinaria do 
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Parana. 0 Quadro 28 revda os pontos criticos, subcriticos e nao criticos do Projeto Parada 

2010. 

As partes interessadas C 1, C2 e C3 que sao, respectivamente, empresas contratadas 

1, 2 e 3, as quais nao foram avaliadas, vez que nao estavam presentes na refinaria mom en to da 

analise. 

Quadro 28 - Matriz de Identifica<;ao do Risco para a Comunica<;ao no Projeto Parada 2010 
Fonte: 0 autor. 

3.4.6 Tratamento da Comunica<;ao no Projeto Parada 2010 

Perante os resultados da matriz de analise do risco nas comunica<;oes, os gerentes de 

projeto devem estabelecer o plano de comunica<;ao para o projeto, considerando os seguintes 

pontos: 

• Comunica~io interna das partes interessadas; 

Em fun<;ao da criticidade do projeto as areas MI e EN devem ter sua comunica<;ao 

intema acompanhada pelo gerente de projeto, visto que o diagn6stico mostra nivel de 

maturidade 2, que significa falta de padroniza<;ao e disciplina, onde a equipe busca uma 

linguagem comum e alinhamento dos conhecimentos. 

A agenda de compromissos deve dar espa<;o para o gerente acompanhar o trabalho 

intemo das duas areas. 

• Comunica~io de interfaces criticas; 
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As interfaces da MI com EN, PR e IE, mais as da EN com PR e IE, sao criticas e 

exigem forte acompanhamento do gerente do projeto. 

A agenda do gerente do projeto deve estar ajustada aos encontros de trabalho que 

percebem estas interfaces, de modo a evitar conflitos e a falta acompanhamento. 

0 plano de comunica9ao deve prescrever reunioes peri6dicas corn freqi.H~ncia 

elevada para alinhamento do projeto, sem isso ocorrerao falhas no projeto. 

• Autonomia da equipe de projetos nas interfaces criticas; 

0 gerente de projetos, se for possivel, deve selecionar algumas pessoas, que tenharn 

maior conhecimento de gerenciamento de projetos, para delegar certas atividades, de resto 

nao ha como substituir o gerente de projetos. 

• Forma de atua~ao do GP nas interfaces criticas; 

0 gerente de projetos deve, alern de suas atividades normms, trabalhar 

massivamente a filosofia de gerenciarnento de projetos, fortalecer os conceitos de 

padroniza9ao e disciplina em projetos. 

0 GP sera urn Comunicador/Educador que deve aproveitar cada rnornento 

disponivel, intemamente a organiza9ao, para alinhar o pensamento das pessoas. 

• Matriz de responsabilidade perante as interfaces criticas; 

Para as interfaces criticas, o gerente de projetos deve estabelecer a matriz de 

responsabilidades, juntamente com o descritivo das atribui96es de cada fun9ao existente no 

Projeto Parada e comunicar formalmente a equipe, pois a falta de maturidade mostra que ha 

uma grande chance das pessoas nao saberem como executar seus trabalhos. 

• A burocracia nas interfaces criticas; 

Para o caso das interfaces criticas nao sera possivel evitar a burocracia e rnuito 

trabalho precisara ser explicitado para atingir os objetivos e metas negociados, na forma 

esperada, sem surpresas fora de tempo. 

E necessario criar padroes de documentos, atas, desenhos, apresenta96es, an:ilises, 

fluxos de trabalho, procedimentos de trabalho, entre outras ferramentas de comunica9ao. 

A comunica9ao verbal sozinha nao da conta da estabiliza9ao do projeto, pois falta a 

matriz mental do gerenciamento de projetos para as equa9oes complexas que as rela96es 

interpessoais e intrapessoais produzem. 
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Ao longo do tempo, se for implantado urn plano de ayoes, o amadurecimento em 

gerenciamento de projetos crian:l robustez na integrayao organizacional, que sera traduzida em 

flexibilidade, para permitir a organizayao se manter em constante evoluyao da culfura 

organizacional de forma segura, sem se perder por caminhos do modismo. 
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4 CONSIDERA(:OES F'INAIS 

A influencia da estrutura organizacional sobre a comunica9ao ficou evidente ao 

longo do trabalho, pela :fundamentayao te6rica e pela constata9ao na forma de trabalhar da 

refinaria do Parana, visto que a arquitetura pode ou nao favorecer as rela96es entre as partes 

interessadas. 

Na refinaria a organiza9ao se modifica para a realiza9ao do Projeto Parada, sm 

estrutura :funcional de rotina, ate atingir uma estrutura por projetos e, ao fim do projeto, 

retoma a :funcional, em ciclos de aproximadamente 6 anos e o desafio esta em nao perder o 

nivel de maturidade alcan9ado durante cada ciclo. Isso s6 sera possivel com a mudan9a na 

filosofia global intema de trabalho, onde as equipes de rotina e projeto vao trabalhar alinhadas 

estrategicamente, que vibram numa mesma freqth~ncia, de tal forma a produzir resultados de 

curto, medio e longo prazos pela integra9ao estrategica dos objetivos. 

Como visto no resultado da pesquisa de campo com posterior tabula9ao e analise de 

dados, a refinaria atingiu urn resultado que variou de 30 a 40 por cento de aderencia em todos 

os niveis de maturidade e isso se justifica pela cultura intema, de realizar e difundir o 

planejamento estrategico, ja estar muito bern consolidada. 

A gestao de rotina esta muito bern formatada quando se fala de filosofia de trabalho, 

pois possui urn entendimento, no limite do consenso, para que as equipes, das varias partes 

interessadas, usem pianos de a9ao integrados na busca de metas e objetivos comuns, com 

processos e ferramentas estruturados que auxiliam a filosofia de trabalho. A melhoria 

continua ja faz parte do eixo que liga o planejamento estrategico e o gerenciamento das 

opera96es de rotina. 

Se olharmos para a questao de gerenciamento de projetos, teremos a visao clara de 

que esta area nao esta estabilizada, de que ha carencia de metodologia, portanto, uma area 

desfavoravel para sofrer a melhoria continua e que em algumas situa96es chega ao retrocesso 

no conhecimento ap6s o fim de cada ciclo de parada, vez que perde as boas praticas realizadas 

pelas equipes multidisciplinares envolvidas no projeto. 
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Para integrar o contexto de gerenciamento de projetos ao sistema de gestao da 

refinaria, e necessaria estar com mesmo definido e estabilizado, que os envolvidos 

compartilhem da mesma nomenclatura e terminologia, como dito por Prado (2004, p. 65). 

Em maio de 2010 foi implantado o EPM na refinaria do Parana, como objetivo de 

dar apoio as lideran9as do Projeto Parada na mudan9a de cultura interna, urn passo que 

ajudara a estabelecer uma cultura integrada, pois cria urn ambiente de trabalho padronizado 

para o gerenciamento de projetos, disponivel para todos os envolvidos, a qualquer tempo, com 

mecanismos que permitem a gestao do conhecimento. 

Nos quinze dias do mes de junho de 2010 o Projeto Parada 2010 ja estava 

totalmente estruturado na ferramenta EPM, isso permitiu aos gerentes de projeto trabalhar 

fortemente os fatores de transforma9ao da cultura. 

Durante este estudo foram identificadas as partes interessadas e suas interfaces e 

tambem os meios de comunicayao disponiveis para distribuir as informa9oes pertinentes ao 

Projeto Parada, mas o mais importante foi mostrar que nao basta escolher a forma de 

comunicar ou estabelecer pianos de comunica9ao globais, e preciso realizar uma analise 

critica do contexto para identificar e quantificar os fatores in:fluenciadores do processo 

comunicayao e como as partes interessadas interagem com eles. 

A ferramenta de auxilio ao gerente de projetos na classificayao do risco existente na 

comunica9ao entre as partes interessadas, proposta neste trabalho, permite o diagn6stico, 

mesmo que qualitativo, da fraqueza ou robustez existente nas intera9oes entre as areas 

envolvidas no projeto. 

0 ponto mais relevante do estudo de caso apresentado, e a in:fluencia da maturidade 

em gerenciamento de projetos dos envolvidos, a qual faz com que o gerente de projeto planeje 

todo o processo de comunica9ao, conhe9a as vulnerabilidades e riscos intrinsecos escondidos 

nas interfaces e decodifique o projeto em linguagens inteligiveis para todos os envolvidos. 

E preciso entender que a ferramenta serve apenas para auxiliar o gerente de projeto 

no direcionamento de sua energia de controle na comunica9ao e jamais tern a pretensao de 

substitui-lo, uma vez que os fatores usados no diagn6stico do nivel de criticidade da 

comunica9ao precisam da interpreta9ao do proprio gerente. 

A pesquisa da maturidade apresentada pode ser apoiada em inumeras outras 

metodologias disponiveis, como: CBP (Center For Business Practices), PMMM (Project 

Management Maturity Model), ESI (International: Estrutura para projetos), SEI (Capability 
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Maturity Model Integration) ou OPM3 (Organizational Project Management Maturity 

Model). 

Quem define a forma de medir a maturidade e o gerente de projetos, assim como 

tambem define o fator de complexidade, o fator de tempo e realiza a analise do grau de 

influencia nas variaveis de prazo, custo, qualidade e escopo. 

Na analise da maturidade realizada na refinaria do Parana verificou-se que ha 

necessidade de investir em treinamento na area de gerenciamento de projetos, visto que a 

capacitac;ao e componente fundamental na mudanc;a de cultura, pois esta depende da co

evoluc;ao da estrutura organizacional (sistemas formais e relac;oes intrapessoais) e das pessoas 

(sistemas informais e relac;oes interpessoais). 

A metodologia apresentada pode ser melhorada com a aplicac;ao tecnicas de 

pesquisa mais avanc;adas ou ate mesmo a introduc;ao de modelos matematicos capazes de 

refinar os fatores usados na avaliac;ao do risco nas interfaces de comunicac;ao existente entre 

as partes interessadas, mas a ideia basica esta voltada para o qualitativo que, pela incerteza 

natural da comunicac;ao, pode ser usada pelo gerente de projeto sem a preocupac;ao com a 

precisao dos nllineros. 

0 estudo apresentado pede ser aplicado em varias areas da atividade humana· que 

precisam de gerenciamento de projetos, seja na construc;ao de urn navio, numa petroquimica, 

constru<;ao civil ou qualquer outra industria. Empresas que param para realizar a manuten<;ao 

em seu sistema produtivo ou ampliac;ao do mesmo. 

Em paradas para manutenc;ao das refinarias de petr6leo, assim como em usinas 

nucleares, o projeto cria dimensoes interessantes, uma vez que a quantidade de energia 

humana aplicada e extremamente alta e o grau de envolvimento das pessoas chega a 

surpreender ate o gerente de projetos mais experiente. Este envolvimento pode ser urn 

facilitador da comunicac;ao interpessoal. 

Christophe Dejours et al (1994, pp. 78-79), trata da psicodinfunica do trabalho e 

realiza pesquisa em uma usina nuclear, justamente sobre a parada de manutenc;ao, relata o 

comportamento das pessoas perante o evento, mostra que neste tipo de trabalho as rivalidades 

que existem entre setores nos periodos fora da parada de manutenc;ao, sao atenuados. e a 

energia de todos e colocada a servi<;o do objetivo comum: a parada, urn desafio que implica 

intensa ac;ao conjunta, o profissionalismo e fortemente exigido e vive-se sob pressao. 
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Como avan<;o neste trabalho sugere-se que sepm estruturados os pianos de 

comunica<;ao e os fluxos de comunica<;ao para atender os futuros projetos de parada, levando 

em considera<;ao os conceitos aqui descritos e com isso obter maior assertividade no processo 

de comunica<;ao por parte dos gerentes de projetos. 
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APENDICES 

Apendice A- Formuhirio de avalia~ao da maturidade setorial 
AVALIACAO DA MATURIDADE SETORIAL EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

' >·Y•:Lh '''2/ ,·' .. ······, </'r\: · /, ·.·,.•·•··.'.,.' ',, ,'' 'I:;\:i''.(iL:,·•··••··•·•.· .: ... ' ······ ............ ·,· . 
Perfil do Respondente 
Nome (opcional): 
Set or: 
Cargo I Funcao: 
Tempo na Fun~o: 

Tempo na Empresa: 

r ·~. .. ' ''· .... ·•'·., .. <.; <; ,...... '.' ,,{;,. . 
' 

Discordo Totalmente = DT; Discordo Parcialmente =DP; Concordo Parcialmente = CP; Concordo Totalmente = 
CT 

......... :>··········· ......... ·.·>>t '\,;,, ....• ·' .. , <:>" ······:..·'' ... ....... 
;• ' 

DT DP CP CT 

1 
Considerando a parada de manutenc;ao como urn projeto, o Grupo 1 aceita e estimula as 

0 0 0 0 
praticas de Gerenciamento de Projetos? 

2 
Considerando a parada de manutenc;ao como urn projeto, o gerente do seu setor aceita e 

0 0 0 0 
estimula as praticas de Gerenciamento de Projetos? 

3 
Considerando a parada de manutenc;ao como urn projeto, as areas que mantem interface com 

0 0 0 0 
seu setor aceitam e compartilham as praticas de Gerenciamento de Projetos? 

4 
Quanto a atividade de Gerenciamento de Projetos, voce e sua equipe estao em nivel 

0 0 0 0 
adequado de conhecimento? 

5 
Seu setor da muita importancia para os treinamentos internos com foco em metodologias e 

0 0 0 0 
software direcionados ao Gerenciamento de Projetos? 

6 
Seu setor estimula iniciativas de treinamentos externos de aperfeic;oamento na area de 

0 0 0 0 
Gerenciamento de Projetos? 

7 Os treinamentos realizados por voce ou algum membro de sua equipe, nos ultimos 12 meses, 
0 0 0 0 

abordaram as 9 areas de conhecimento conforme o PMBOK? 

8 
Seu gerente de setor realizou treinamentos que abordaram as 9 areas de conhecimento 

0 0 0 0 
conforme o PMBOK? 

9 
Suas principais lideranc;as sabem e dao importancia a estrutura organizacional da parada de 

0 0 0 0 I 
manutenc;ao, como sendo um fator de sucesso? 

10 
Para as questoes de gerenciamento do tempo, voce ou alguem da sua equipe recebeu 

0 0 0 0 
treinamento em softwares especfficos para elabora~ao de cronogramas? 

i•\ ).\; <··"' )\ >>) .rF: .e:• • 'c·; < '.:•:; l r· ' . . · .. it ' ..•. ; ' •,; \V. • ••• ···• •.• ''< ..• ·.:;;/ . ''' . ... 

DT DP CP CT 

Seu setor utiliza uma metodologia de Gerenciamento de Projetos para conduzir os processos 
11 de inicia<;:ao, planejamento, execuc;ao e encerramento, do Projeto Parada, ha pelo menos, 1 0 0 0 0 

a no? 

12 
A metodologia utilizada esta suportada por sistema informatizado, disponivel para todos os 

0 0 0 0 
envolvidos com o planejamento da parada de manutenc;ao? 

13 
0 seu setor utiliza uma metodologia para mapear e padronizar os processos de criac;ao, 

0 0 0 0 
estudo de viabilidade, aprovac;ao e execuc;ao das atividades de parada, a mais de 1 ano? 

Cada novo projeto de parada e elaborado conforme padroes estabelecidos, que demandam 
14 varias reunioes entre os principais envolvidos, sendo o processo capaz de distinguir as 0 0 0 0 

pequenas, medias e grandes p_aradas, aceito ha mais de 1 a no? 

15 A estrutura organizacional utilizada no gerenciamento da parada foi estudada e adaptada 0 0 0 0 
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para obter o melhor desempenho e esta funcionando a rna is de 1 a no? 

16 0 seu setor utiliza o modelo de Escrit6rio de Gerenciamento de Projetos ou algo similar, 
0 0 0 0 operando a rna is de 1 a no, com forte envolvimento na gestao dos projetos de parada? 

~ 
17 0 Comite de parada opera de forma eficiente, se reunindo periodicamente a rna is de 1 ano? 0 0 0 0 

Existem reunioes de avaliac;:ao do Projeto Parada efetuadas pelo seu gerente, baseadas em 
18 disciplina que preve: pauta, data, horario, local , ata e relat6rios (quando necessaria) , 0 0 0 0 

permitindo a todos os membros da equipe o entendimento do andamento do Projeto Parada? 

A execuc;:ao do Projeto Parada e acompanhada periodicamente. via comparac;:ao com o 

19 
planejamento, sendo que medidas sao tomadas sempre que h8 desvios das metas, 

0 0 0 0 atribuindo-se responsaveis e prazos para as contramedidas e isso funciona eficientemente h8 
mais de 1 ano? 

20 
A documentac;:ao e o planejamento tecnico utilizado pelo setor sao de muito boa qualidade e 

0 0 0 0 usado com propriedade h8 mais de 1 ano? 
'' ... · ... ·., .. !' 

DT DP CP CT 
Em seu setor existe um hist6rico de projetos passados, em forma de banco de dados, com 

21 registros de qualidade do projeto, gestao do projeto e lic;:oes apreendidas, ja ha mais de 2 0 0 0 0 
anos e o mesmo e amplamente utilizado para o planejamento de novos projetos? 

22 
Com relac;:ao a gestao do projeto, o seu setor define um gerente especifico para cad a projeto 

0 0 0 0 
de parada eo mesmo garante o alinhamento estrategico com as metas da organizacao? 

23 
0 seu setor realiza a melhoria continua na metodologia de gerenciamento do Projeto Parada , 

0 0 0 0 com avaliac;:ao peri6dica para ajusta-la, de forma a satisfazer os principais envolvidos? 

Com relac;:ao as tarefas em andamento ou concluidas, que percebem desvios de prazo, custo 
24 ou qualidade, e realizada uma analise das causas provaveis, com registro ha, pelo menos, 2 0 0 0 0 

anos, para evitar a repetic;:ao dos desvios? 

Relativamente aos problemas globais de atrasos, estouro de orc;:amento, indisciplina de 

25 
escopo e falhas de qualidade, provocadas pelo proprio setor ou por outros, h8 analise das 

0 0 0 0 causas basicas e registro estruturado para evitar a repetic;:ao dos erros, num processo 
realizado com sucesso h8 mais de 2 anos? 

Podemos afirmar que a estrutura organizacional implementada, h8 mais de 2 a nos, vern 
26 evoluindo e favorecendo os gerentes de projeto no relacionamento com as demais partes 0 0 0 0 

envolvidas no Projeto Parada e agregando valor a essa func;:ao? 

Existe um Processo de Avaliac;:ao dos gerentes de projeto, para verificar os resultados de 
27 projetos executados e estabelecer metas para os novos projetos, que esteja sendo utilizado 0 0 0 0 

h8 mais de 2 anos? 

Existe urn plano de treinamento para os gerentes de projeto do seu setor, com foco no 
28 aperfeic;:oamento na area de relacionamentos humanos, para fortalecer a capacidade de 0 0 0 0 

lideran<;a, negociac;ao, gestao de conflitos e motivac;ao de equipes? 

29 
0 seu setor possui um plano para estimular os gerentes de projeto a buscarem certificac;:ao 

0 0 0 0 em Gerenciamento de Projetos (PMP, IPMA ou similar) nos pr6ximos anos? 

Existe um alinhamento dos projetos conduzidos pelo seu setor e os pianos estrategicos da 
30 organizac;:ao, com orientac;:ao via criterios bern definidos e esse alinhamento ja ocorre h8 mais 0 0 0 0 

de 2 anos. para todos os projetos novos? 
l i'~·'''·'Y ,i'' ,., ;;····-~ 't.:.":%/!?K?': . . . ' . , · : '' ' ,/:/ ' •: ,,\ ';.'{ .• ! --~ ' _,,.,., .,,; 

DT DP CP CT 
0 seu setor possui um excelente banco de dados com o hist6rico de projetos encerrados, que 

31 ja e amplamente usado por todos, ha mais de 2 a nos, melhorando os aspectos de seguranca. 0 0 0 0 

prazo, qualidade, custo e escopo? 

32 
0 seu setor possui um amplo banco de dados com registros de lic;:oes apreendidas em 

0 0 0 0 projetos passados, utilizado pela equipe ha mais de 2 anos? 

Com relac;:ao a avaliac;:ao da estrutura organizacional implementada para gerir o Projeto 
33 Parada, podemos afirmar que a mesma e totalmente adequada ao setor e funciona de forma 0 0 0 0 

convincente ha , pelo menos, 2 anos? 

34 
Nossa organizac;:ao e vista como benchmark em Gerenciamento de Projetos de parada ha , 

0 0 0 0 
pelo menos, 2 anos? 
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35 1 Os gerentes de projeto ligados a parada tern conhecimento avangado em relacionamento 
humane (negociagao, lideranga, gestae de conflitos e motivagao) ha, pelo menos, 2 anos? I 0 I 0 I 0 0 

36
1 0 assunto Gerenciamento de Projetos e vista como "alga natural" no seu setor ha, pelo 
menos, 2 anos? I 0 I 0 I 0 0 

37
1 0 seu setor ja atingiu o numero adequado e necessaria de certificagoes (PMP, IPMA ou 
similar)? I o I 0 I 0 0 

I Todas as causas de fracasso de projetos (atrasos, estouro de orgamento, nao obediencia ao 

I 
0 

I 0 I 38 escopo e nao atendimento as exigencias de qualidade) foram mapeadas e as agoes de 0 0 

corregao ja vern sendo executadas com sucesso ha mais de 2 a nos? 

I A informatizagao implantada e totalmente adequada as necessidades do seu setor e serve 

I 0 I 0 I 39 para todo o ciclo de vida de cada projeto e esta sendo utilizada para diferentes tamanhos de 0 0 

projeto ha, pelo menos, 2 anos? 

40 I 0 alinhamento dos projetos do seu setor, com os objetivos estrategicos da organizagao, 
atingiu 100% ha mais de 2 a nos! I 0 I 0 I 0 0 



Discordo Totalmente = DT; Discordo Parcialmente =DP; Concordo Parcialmente = CP; 
Concordo Totalmente = CT 
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Apendice C - Avalia~ao maturidade da PR 
AV~I 14r..in DA MATUPinAnl= ~-= 1 u!"t!AL EM ui:Kt:~r.IAMI=NTQ DE PROJETOS 

Discordo Totalmente = DT; Discordo Parcialmente =DP; Concordo Parcialmente = CP; 
Concordo Totalmente = CT 

SETOR PR 

Pergunta 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Media 

1 10 6 6 7 
2 10 6 0 5 
3 6 6 2 5 
4 6 6 0 4 
5 6 6 0 4 
6 2 0 0 1 
7 0 0 2 1 
8 2 0 0 1 
9 10 6 10 9 

10 6 0 0 2 
llivel2 Total 38 

Pergunta 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Media 

11 2 6 6 5 
12 2 6 ? 3 
13 6 2 2 3 
14 10 10 2 7 
15 10 6 0 5 
16 6 2 0 3 
17 10 6 6 7 
18 10 10 0 7 
19 6 6 6 6 
20 6 6 2 5 

llivel3 Total 51 

Pergunta 
l"'~.:t!JUIIU~IIL~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Media 

-~1 15_ 2 0 3 
22 10 6 6 7 
23 6 0 6 4 
24 6 0 6 4 
25 10 0 6 5 
26 10 6 2 6 
27 10 0 6 5 
28 2 0 6 3 
29 6 0 2 3 
30 10 0 6 5 

Uivel4 Total 45 ... 
Pergunta 

.~ ... 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Media 

31 6 0 2 3 
32 2 0 6 3 
33 6 6 2 § 
34 6 0 6 4 
35 6 0 2 3 
36 6 0 0 2 
37 2 0 0 1 
38 6 0 2 3 
39 0 2 6 3 
40 0 0 6 2 

llivel5 Total 27 
NiVEL Pontos . 60 70 80 90 100 

2 38 Av "'" Final 
3 51 '1 00 Pulitus)/100 
4 45 100 161 100 2,6 
5 27 
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Apendice D- Avalia~ao maturidade daTE 
AV/:.IIA~in DA MATU~tnAnt= -----1AI EM '"~.4M~NTO DE PROJETOS 

y ,,,,.,,.,._ ~t: I Ut<.l. ·- '--· ·-·,-·· --··-· 
Discordo Totalmente = DT; Discordo Parcialmente =DP; Concordo Parcialmente = CP; 
Concordo Totalmente = CT 

SETOR TE ... .... 
Pergunta 

"':.:ttJVIIIUO:::I LO::: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Media 
1 6 6 
2 10 10 
3 10 10 
4 6 6 
5 10 10 
6 6 6 
7 6 6 
8 6 6 
9 10 10 
10 10 10 

llivel 2 Total 80 ... 
Pergunta "0:::;;:)1-'o.l' IIUO:::I LO::: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Media 
11 10 10 
12 10 10 
13 10 10 
14 10 10 
15 10 10 
16 § 6 
17 10 10 
18 6 6 
19 10 10 
20 10 10 

llivel3 Total 92 

Pergunta """"""'"' .... ,.., ·~,.. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Media 
21 10 10 
22 10 10 
23 10 10 
24 6 6 
25 10 10 
26 10 10 
27 10 10 
28 6 6 
29 6 6 
30 10 10 

Uivel4 Total 88 

Pergunta 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Media 

31 6 6 
_32 6 6 
33 10 10 
34 6 6 
35 6 6 
36 6 6 
37 2 2 
38 2 2 
39 E3. 6 
40 6 6 

Wvel5 Total 56 
NiVEL Pontos 100 

2 80 Av ·•· ::. Final 
3 92 100 Pulitu;:>)/1 00 
4 88 100 316 100 4,2 
5 56 
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Apendice E- Avalia~ao maturidade da SOP 
AV.ALIACAO DA MATURII'lA.DE ~t: 1 UKIAL EM ut:Kt:Nr.IAMFNTO DE PROJETOS 

Discordo Totalmente = DT; Discordo Parcialmente =DP; Concordo Parcialmente = CP; 
Concordo Totalmente = CT 

SETORSOP 

Pergunta 
IL ... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1~ 14 Media 
1 10 10 
2 6 6 
3 6 6 
4 6 6 
5 6 6 
6 6 6 
7 10 10 
8 6 6 
9 10 10 
10 10 10 

tlivel2 Total _76 ... 
Pergunta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Media 
11 10 10 
12 6 6 
13 6 6 
14 10 10 
15 6 6 
16 2 2 
17 6 6 
18 6 6 
19 10 10 
20 6 6 

rlivel3 Total 68 

Pergunta 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Media 

21 10 10 
22 6 6 
23 6 6 
24 2 2 
25 2 2 • 
26 6 6 
27 6 6 
28 2 2 
29 0 
30 6 6 

rlivel4 Total 46 

Pergunta 
''""~tJVI IU ... I IL ... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Media 
31 2 
32 E 6 
33 2 
34 E 6 
35 6 6 
36 2 2 
37 0 
38 0 
39 6 6 
40 2 2 

Nivel5 Total 32 
NiVEL Pontos .mao go 100 

2 76 A .o: ,.. Final 
3 68 100 Po,ltos)/100 
4 46 100 222 100 3,2 
5 32 
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Apendice F- Avalia-:ao maturidade da EN 
Av.A• •4cAo oA MAru~~oAoE :>t:. utot!AL eM""'-· __ , ~~ . .:A~JEfos 

Discordo Totalmente = DT; Discordo Parcialmente =DP; Concordo Parcialmente = CP; 
Concordo Totalmente = CT 

SETOR EN. 

Pergunta """"t""' IU..-IIL.,-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Media 
-1 6 6 6 6 6 
2 6 6 6 10 7 
3 6 10 2 2 5 
4 6 10 6 7 
5 6 2 6 5 
6 0 6 2 4 
7 0 2 0 2 

8 10 0 2 0 3 
9 10 6 10 6 8 
fo 10 6 2 0 5 

llivel2 ·r<>ta' 51 

Pergunta 
nll::.:tt-'VIIUII::Inll:: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ti 13 14 Media 
11 6 2 10 10 7 
12 6 2 10 2 5 . 
13 6 0 6 2 4 
14 6 0 10 6 6 
15 10 2 6 2 5 
16 6 6 2 2 4 
17 2 6 0 6 4 
18 10 6 6 6 7 
19 10 2 6 6 6 
20 6 6 2 2 4 

Nivel3 Total 51 

Pergunta 
nll::.:tt-'VIIUCII~C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Media 
21 2 0 2 0 1 
22 6 6 6 6 6 
23 6 2 2 2 3 
24 6 0 0 0 2 
25 2 0 0 0 1 
26 6 6 0 0 2 
27 2 2 0 0 1 
28 6 2 0 2 3 
29 2 0 2 2 2 
30 10 6 6 6 7 

llivel4 total 26 

Pergunta ''""""""' ...... "" 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -13 -14 Media 

31 2 2 2 2 2 
32 2 2 0 0 1 
33 6 2 0 2 3 
34 2 2 2 0 2 
35 2 6 2 2 3 
36 6 2 6 6 5 
37 2 2 0 2 2 
38 2 0 2 0 1 
39 2 2 6 2 3 
40 6 2 0 0 2 

l~ivel5 Total 23 
NiVEL Pontos . 60 70 80 90 100 

2 51 A .. Final 
3 51 :100 Pontos)/100 
4 26 100 fso 1oo 2,5 
5 23 
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Apendice G - avalia~ao maturidade da IE 
AVAUACAO DA MATUR~DADE ~:u: I'Jt(!AL EM l.. ... "'_:~!:!,;AI\II~N~() DE PROJETOS 

Discordo Totalmente = DT; Discordo Parcialmente =DP; Concordo Parcialmente = CP; 
Concordo Totalmente = CT 

SETOR IE 

Pergunta 
n.c;::,fJVIIUCII~C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M~dia-

1 6 6 6 10 6 6 7 
2 6 6 10 10 6 2 7 
3 6 6 2 6 6 2 5 
4 2 10 6 6 6 0 5 
5 2 10 2 2 2 0 3 
6 2 -6 2 6 2 0 3 
7 0 0 0 0 0 0 

-8 0 2 0 0 0 0 0 
9 6 10 10 10 10 2 8 

10 0 2 6 2 0 0 2 
livel2 Total 39 

Pergunta 
n.C;::,fJVIIUCII~C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Media 
11 2 6 6 2 10 0 4 
12 6 6 6 10 10 2 7 
13 2 6 6 6 6 0 4 
14 6 6 6 10 6 0 6 
15 6 2 2 10 2 0 4 
16 6 2 2 10 2 0 4 
17 6 6 2 10 2 6 5 
18 6 6 6 6 6 6 6 
-{9 6 2 2 10 2 0 4 
20 2 6 10 10 2 0 5 

livel3 Total 48 

Pergunta 
, ..... ,......, ...... , .... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Media 
21 6 6 10 10 10 0 7 
22 6 -6- 6 6 6 6 6 
23 6 6 2 6 6 2 5 
24 6 6 6 2 2 0 4 
25 6 2 6 6 2 0 4 
26 6 6 2 2 6 0 4 
27 0 6 2 0 2 0 2 
28 2 6 6 2 6 0 4 
29 0 6 2 2 2 0 2 
30 6 6 2 6 0 0 3 

~ivel4 Total 39 

Pergunta 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Media 

31 6 6 10 6 10 0 6 
32 6 2 10 10 10 0 6 
33 6 6 2 2 6 0 4 
34 6 2 2 0 0 0 2 
35 2 2 2 2 2 0 2 
36 2 2 2 6 6 0 3 
37 2 2 0 0 0 0 1 
38 2 2 2 2 2 0 2 
39 6 6 2 10 2 0 4 
40 6 2 2 10 6 0 4 

~ivel5 Total 34 
NiVEL Pontos • 50 60 70 80 90 100 

2 39 
A ·"' Final I 

3 48 lOG Pumus)/100 
4 39 100 160 100 2,6 
5 34 
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Apendice H - Avalia~ao maturidade da SMS 
AV.A.L!ACAO DA MATUR~DADE ::st: 1 UK~AL EM\..._.,_. ~IAM-=:NTO DE PROJETOS 

Discordo Totalmente = DT; Discordo Parcialmente =DP; Concordo Parcialmente = CP; 
Concordo Totalmente = CT 

SETORSMS 

Pergunta '"'""t-'"' , ... ,..rn~:: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Media 

1 10 10 10 10 10 
2 6 10 10 10 9 

3 6 10 10 6 8 
4 6 2 0 0 2 
5 6 6 0 2 4-
6 6 2 2 0 3 
7 2 0 0 0 1 
8 2 0 2 0 1 
9 6 10 10 6 8 
10 6 0 0 0 2 

Wvel2 Total 46 

Pergunta ""'""t-'"' IU..- IL..-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Media 

11 6 0 2 2 3 
12 6 0 2 0 2 
13 6 10 2 2 5 

14 6 10 2 2 5 
15 6 10 6 0 6 

-16 6 2 6 0 4 
17 6 6 6 0 5 
18 10 6 2 0 5 
19 10 6 2 0 5 
20 10 6 2 2 5 

Nivel3 Total 42 

Pergunta ''"'""t-'VI IU..-1 IL..-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Media 
21 6 0 10 6 6 
22 10 2 6 2 5 
23 10 2 10 ) 6 
24 6 2 10 ) 5 
25 E 6 6 5 
26 10 6 6 . 6 
27 E 0 6 2 4 
28 6 0 6 0 3 
29 6 0 6 0 3 
30 6 0 2 6 4 

Nivel4 Total 45 ... 
Pergunta """"t-'"' '"'"' n..-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Media 
31 6 0 2 6 4 
32 10 0 10 2 6 
33 6 2 10 2 5 
34 10 0 10 10 8 
35 10 0 2 10 6 
36 6 0 2 6 4 
37 6 0 2 0 2 
38 6 0 2 2 3 
39 6 2 2 2 3 
40 6 0 2 2 3 

llivel5 Total 41 
NiVEL Pontos . 50 60 70 80 90 100 

2 46 p. ~ Final 
3 42 ~fQ() PuiiLU$)/1 00 
4 45 100 173 100 2,7 
5 41 . 
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A Ad' "pen ICe I A I' ... va Ia~ao d ograu d 0 fl A em uenc1a nas vanaveis de sucesso d o projeto. 
Gran de inflnencia da parte interessada nas variaveis do __l!!"oleto 

Aspecto f'orte (5) Medio (3) Fraco (I) Total Parcial Fator (i) 

Parte interessada Escopo 5 5 

Ml Prazo 5 5 

Cnsto 5 
20 

5 

Qnalidade 5 5 

Gran de inflnencia da _11arte interessada nas variaveis do _llrojeto 

Aspecto Forte (5) Medio (3) Fraco (1) Total Parcial Fa tor (i) 

Parte interessada Escopo 5 5 

PR Prazo 3 3 

Cnsto 3 
16 

3 

Qnalidade 3 3 

Gran de inflnencia da parte interessada nas variaveis do ~rojeto 

Aspecto Forte (5) Medio (3) Fraco (I) Total Parcial Fator (i) 

Parte interessada Escopo 5 5 

TE Prazo 3 3 

Cnsto I 
10 

I 

Qnalidade I I 

Gran de inflnencia da_ll_arte interessada nas variaveis do _jl_rl!.i_eto 

Aspecto Forte (5) Medio (3) Fraco (1) Total Parcial Fa tor (i) 

Parte interessada Escopo I I 

SOP Prazo 3 3 
12 

Cnsto 5 5 

Qualidade 3 3 

Grau de inflnencia da parte interessada nas variaveis do projeto 

Aspecto Forte (5) Medio (3) Fraco (I) Total Parcial Fa tor (i) 

Parte i nteressada Escopo 5 5 
i EN Prazo 5 5 

20 
Cnsto 5 5 

Qualidade 5 5 

Gran de inflnencia da parte interessada nas variaveis do __l!!"oleto J 
As pee to Forte (5) Medio (3) Fraco (I) Total Parcial Fa tor (i) ! 

Parte interessada Escopo 5 5 

IE Prazo 3 3 
16 

Custo 3 3 

Qualidade 5 5 

Gran de inflnencia daparte interessada nas variaveis do pr'!leto 

Aspecto Forte (5) Medio (3) Fraco (I) Total Parcial Fa tor (i) 

Parte interessada Escopo I I 

SMS Prazo 3 3 
6 

Cnsto 1 I 

Qnalidade I I 
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ANEXOS 

ANEXO 01 - The CTI Steps to Optimum 

The CTI Steps to Optimum is an integrated, step-by-step program designed to help your 

organization reach Optimum: the point where it functions at its best. The Steps to Optimum focus on 

the four basic components of business: strategy, structure, culture and communications. 

Because the changes are created from within the organization instead of being imposed 

from the outside, your organization's culture is enhanced, rather than degraded. And once you have 

reached Optimum, the process doesn't stop - the ability for your organization to renew itself on an 

ongoing basis is part of the process. 

Step 0: Introduction to Organizational Architecture 

Through a clear understanding of the language of Organizational Architecture, the 

members of your organization gain confidence they know that they can create a new and successful 

future for the organization and for themselves. 

Step 1: Diagnosis 

Gain an understanding of the strengths of the organization in terms of the Seven 

Competencies required for the organization to function at its optimum level. 

Step 2: Purpose, Values, and Vision 

Affirm the organization's Purpose and Values, and produce an initial Vision. 

Step 3: Scanning the Environment 

Gain the skills to understand trends in the business environment which may affect the 

company's future. 

Step 4: Finalizing the Vision 

Produce a finalized and completed Vision based upon the preliminary Vision using the 

Purpose, Values, and the results of customer focus groups and environmental scans. 

Step 5: The Transition Management Map 

Create a Transition management Map, which will indicate the priority and reality of each 

Vision item, and thus determine which processes need to be maintained, which need to be developed 

or improved, and which need to be eliminated. 

Step 6: Consensus and Alignment 

Achieve alignment through discussion of the Vision elements on the Transition 

management Map for which there is low consensus. 
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Step 7: From Vision to Action 

Learn the art and science of Organizational Architecture. They will gain an understanding of 

the current reality. They will then Architect the structure to bridge the gap, and in doing so, will acquire 

the "muscle" that the need to create their part of the new structure. 

Step 8: The Communications Platform 

Build and test the new structure. This includes developing the structures and processes 

necessary to manage the communication necessary to reach the Vision. 

Step 9: Celebration and Course Correction 

Learn to utilize the effective measuring and feedback techniques to assure celebration 

when milestones are successfully met, and to course correct when activities stray away from the 

vision. 

Step 1 0: Bridging the Gap 

Gain an objective understanding of how to develop and foster a caring environment in the 

organization and to determine ways to extend these practices to include customers and suppliers. 
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ANEXO 02 - The Seven Cs™ 

The "Seven Cs" are a set of Seven Competencies (skills, talents, and abilities) that your 

organization must have in order to function at its optimal level. The Seven Cs are the foundation of the 

processes and systems through which the organization achieves its Purpose-driven Vision for the 

future. To fully develop each Competency and help the organization be the best that it can be, we 

have invented the CTI Steps to Optimum. 

The paragraphs below (from the book Tsunami) describe each of the Seven Cs. 

Confidence 

The members of the organization believe that they can build the structures and the 

processes necessary to prosper and to reach their strategic objectives. They have the knowledge, 

abilities, and information that they need to transform these objectives into reality. 

Commitment 

The organization has clarity of purpose and its principles-the identity of the organization. 

The organization's members feel deeply committed to converting this identity into day-to-day 

operations. The close correlation between the identity of the individuals and the identity of the 

organization only deepens their dedication. 

Co-Creation 

Everyone in the organization, at every level, is involved in creating its future. Together, they 

have developed a clear, positive, inspiring, and compelling Vision of the future-shared by all-that 

clearly depicts the organization as it wants to be in five or ten years. 

Connection 

The desire to achieve the Vision is powerful (we call this "Future Pull"). The organization 

clearly understands the difference between where it is today (the "current reality") and where it needs 

to be to achieve its Vision of the future. Thus, they know precisely what steps they must take to 

achieve it, and in what order. They are designing the processes and the structures that will achieve t~e 

strategic Vision. The members of the organization are developing the muscles (knowledge, abilities, 

and information) they need to make the Vision a reality. They are managing the organization through 

the Vision rather than through a power hierarchy. They manage the "day-to-day" business while 

building the ideal future organization. 

Communication 

An open environment exists where the members of the organization can communicate by 

means of many useful media. Communication is pleasant because the tools are easy to use, and 

information is available quickly and efficiently ("High Tech & High Touch"). It is easy for people to 

make good decisions with so much high-quality information available. Everyone gets frequent updates 

about their overall progress towards the strategic Vision. The communication systems efficiently help 

manage the commitment to the Vision throughout the organization. 
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Celebration & Course Correction 

The organization confirms and adjusts its course, celebrating successes (achievements 

that move it closer to the strategic Vision) and correcting any efforts that are not successful (not 

moving it toward the Vision). It learns from its successes and failures. 

Caring 

The organization has created a climate of respect and confidence in its members-for 

themselves, for their colleagues, shareholders, customers, and suppliers. Significant money and effort 

go towards adding value to the human capital of the organization and strengthening the relationships 

between stakeholders. 




