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GESTÃO DE PRAZO NA CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

DE ZONA AZUL DIGITAL 

 

 

Resumo 

 

Os desafios enfrentados no gerenciamento de projetos de tecnologia da informação em um 

mercado competitivo e de incertezas tem aumentado a cada ano. Por conta desses problemas, 

projetos de tecnologia da informação acabam tendo atrasos em suas entregas. Devido a estes 

fatores, este relato tecnológico tem o objetivo de avaliar a estimativa de prazo em um estudo 

de caso único do projeto de uma plataforma tecnológica de zona azul, utilizando o método de 

pesquisa através de um questionário com os envolvidos no projeto. Portanto, analisamos três 

fatores considerados críticos pela organização: 1) artefatos do projeto; 2) mudanças de escopo 

e; 3) conhecimento da área de negócios quanto aos processos de gestão de zona azul. Nos 

resultados da pesquisa dois pontos críticos foram evidenciados que impactaram o projeto: a 

mudança de escopo durante a construção do projeto e; as estimativas subestimadas por 

desconhecimento de novas tecnologias utilizadas e complexidade dos processos a serem 

desenvolvidos. 

 

 

Palavras-chave: gestão do prazo; gestão de projetos; zona azul; tecnologia da informação. 

 

 

Abstract 

 

The challenges faced in project management information technology in a competitive market 

and uncertainties has increased each year. Because of these problems, information technology 

projects end up having delays in their deliveries. Due to these factors, this technological 

report has the objective of evaluating the time estimate in a single case study of a blue zone 

technology platform, using the research method through a questionnaire with those involved 

in the project. Therefore, we analyze three factors considered critical by the organization: 1) 

project artifacts; 2) scope changes and; 3) knowledge of the business area regarding blue zone 

management processes. In the results of the research two critical points were evidenced that 

impacted the project: the change of scope during the construction of the project and; the 

estimations underestimated by ignorance of new technologies used and complexity of the 

processes to be developed. 

 

Keywords: deadline management, project management; blue zone; information technology. 
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1 Introdução 

As empresas de tecnologia da informação (TI) têm enfrentado problemas com 

frequência para entrega dos projetos no prazo programado. Tanto é o impacto do prazo no 

projeto, que em uma pesquisa com 460 organizações, 60,2% listam como maior impacto em 

seus projetos o cumprimento dos prazos (Budd & Cooper, 2005, Terribili Filho, 2013). 

Os impactos nos prazos dos projetos de TI são ocasionados por diversos fatores como: 

escopo e prazos mal definidos, recursos humanos insuficientes, atraso nas atividades, atrasos 

nas entregas de fornecedores, má qualidade, excesso de burocracia na organização e riscos 

(Terribili Filho, 2013).  

Esses impactos podem ser evitados com uma boa elaboração e gestão de escopo, 

conduzida e gerenciada cuidadosamente e eficientemente (Carvalho & Rabechini Jr., 2017, 

Shenhar & Dvir, 2010). 

A necessidade de inovação e agilidade no desenvolvimento de projetos de TI, tem 

aumentado a cada ano. Esses projetos fazem parte da gestão estratégica das organizações em 

se tornarem competitivas no mercado, buscando benefícios de diversas formas (Shenhar & 

Dvir, 2010). 

Neste sentido, as organizações, mesmo não tendo uma estrutura organizacional única 

que seja eficaz, buscam balizar as tomadas de decisões durante o detalhamento e 

levantamento dos requisitos do projeto para poder mitigar o máximo possível de problemas 

futuros (Carvalho & Rabechini Jr., 2017, Donaldson, 1999). 

Portanto, este relato técnico tem o objetivo de analisar o prazo estimado, com base na 

teoria da contingência, utilizando como estudo de caso único o projeto de desenvolvimento de 

uma plataforma automatizada e tecnológica de zona azul. Este projeto teve como foco 

principal, a automatização, integração e inovação de processos envolvendo parquímetros para 

pagamento de estacionamento, aplicativo mobile, sistema de retaguarda e portal web. 

 

2 Referencial Teórico 

A gestão do prazo possui processos que auxilia no gerenciamento do cronograma 

estimado. São processos que contemplam desde a criação ao controle das atividades do 

projeto e se interagem entre si: planejar o gerenciamento do cronograma, definir as atividades, 

sequenciar as atividades, estimar as durações das atividades, desenvolver o cronograma e, 

controlar o cronograma (PMI, 2017, Carvalho & Rabechini Jr., 2017). 

Planejar é uma das fases mais importantes de um projeto, que pode influenciar na 

conclusão e qualidade de entrega do produto desejado. Porém as organizações têm enfrentado 

dificuldades para adaptar metodologias de gerenciamento de projetos. (Berssaneti & 

Carvalho, 2014, Demirkesen & Ozorhon, 2017) 

Esses desafios evidenciados pelas organizações têm implicações internas e externas 

em que o projeto está vivenciando e que podem influenciar no resultado. Além desses fatores, 

o triângulo de ferro: tempo, custo e qualidade, induzem diretamente no sucesso de um projeto. 

Entretanto, alguns esforços têm sido realizados na busca de superar as deficiências nas 

metodologias de gerenciamento de projetos (Yu, Fleet & Bowers, 2005, Berssaneti & 

Carvalho, 2014). 

As dificuldades enfrentadas pelas organizações, discussão que se arrasta ao longo dos 

anos, sobre metodologias de gerenciamento de projetos, tem-se analisado e utilizado os 

métodos ágeis que a cada dia se firma principalmente no desenvolvimento de softwares. O 

método ágil é uma abordagem emergente que tem evoluindo desde a sua criação (Conforto, 

Amaral, Silva, Felippo & Kamikawachi, 2016). 

A teoria da contingência é uma perspectiva teórica do comportamento organizacional 

que enfatiza a maneira pela qual as contingências, como a tecnologia e pressões ambientais, 

afetam o desenvolvimento e funcionamento das organizações (Molinari & Guerreiro, 2004). 
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A organização eficaz depende de se encontrar o equilíbrio ou a compatibilidade entre 

estratégia, estrutura, tecnologia, envolvimento e necessidades de pessoas, bem como do 

ambiente externo (Morgan, 1996). O uso da teoria da contingência adotada neste trabalho, 

tem o objetivo de demonstrar uma lente teórica para analisar o desempenho do projeto com 

base nos problemas enfrentados pela organização (Zhu & Mostafavi, 2016). 

Para o desenvolvimento deste relato técnico, foi realizada uma pesquisa de natureza 

qualitativa, utilizando o método de pesquisa o estudo de caso, desenvolvida em duas etapas 

principais. Na primeira etapa, desenvolveu-se uma revisão da literatura dos principais 

elementos para gestão do prazo e para teoria da contingência. E na segunda etapa, foi 

realizado um questionário junto aos entrevistados e analisado a situação do prazo estimado 

versus o prazo realizado. 

A fase de realizar a estimativa de um projeto, além de envolver o fator atividade, os 

recursos humanos são chave para essa decisão. Tendo essa situação como evidência os 

executivos buscam gerentes de projetos que sejam eficazes para que ocorram resultados 

esperados pelo sponsor do projeto (Carvalho, Patah & Bido, 2015). 

Por este motivo, as metodologias de gerenciamento de projetos que tem na essência 

auxiliar os gerentes de projetos na condução e monitoramento dos projetos, tem sido elemento 

essencial para a eficácia do projeto, ajudando a aumentar as chances de obter sucesso na 

entrega (Joslin & Muller, 2015). Fortune, White, Jugdev e Walker (2011), demonstraram que 

mais de 50% dos participantes da pesquisa possuem limitações em metodologias de 

gerenciamento de projetos. Deste modo, essa é uma preocupação das organizações, que por 

sua vez têm investido recursos crescentes em projetos com a melhoria de processos (Sauser, 

Reilly & Shenhar, 2009). 

A motivação desta pesquisa baseou-se nos problemas e dificuldades que a organização 

analisada tem enfrentado na definição de prazo de seus projetos, pois as definições são 

realizadas com base na experiência dos profissionais envolvidos, no histórico dos projetos já 

concluídos com sucesso ou não e inserido uma “gordura” (horas a mais para compor as 

estimativas dos profissionais) para mitigar riscos em situações eventuais que podem ocorrer. 

Essa gordura, em certas ocasiões acabam não dando certo, pois os impactos dos fatores 

internos e externos influenciam para falha nas estimativas de prazo. Dessa forma, coube 

analisar o por que os projetos atrasam em sinergia com a teoria da contingência, se a 

organização possui um ambiente dinâmico, turbulento e analisar se organização tem perfil de 

ser mais orgânica (Sauser et al., 2009). 

A Figura 1 mostra as condições que um projeto pode chegar a partir de uma definição 

de prazo. Essas condições podem significar um aumento significativo no custo do projeto. 

Essa situação pode ocorrer devido cada projeto ser único (Shenhar & Dvir, 2010) com um 

risco considerável devido as incertezas no ciclo de vida do projeto (Carvalho & Rabechini Jr., 

2017). 
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Figura 1. Condições da estimativa de prazo em um projeto de tecnologia da informação 

 

3 Metodologia 

O método de pesquisa escolhido para este relato técnico foi um estudo de caso único 

para atender aos objetivos desta pesquisa. Estudo de caso é a estratégia escolhida para analisar 

acontecimentos, situações ocorridas no decorrer do desenvolvimento do projeto de tecnologia 

da informação (Yin, 2001). Como projeto, sendo a unidade de análise da pesquisa, investiga-

se compreender e responder a seguinte questão de pesquisa: Por que projetos de tecnologia da 

informação atrasam em sua maioria? 

Para executar o estudo de caso único, foram propostas duas fases no decorrer da 

pesquisa: a primeira fase teve como objetivo a elaboração de um questionário com perguntas 

abertas e de múltipla escolha e o levantamento de repostas com base nas perguntas 

elaboradoras pelo pesquisador e, a segunda fase será realizada uma análise do prazo estimado 

para entrega da plataforma tecnológica de zona azul digital. 

As perguntas foram elaboradas e distribuídas para 8 colaboradores de tecnologia da 

informação que participaram diretamente do projeto, vivenciando diariamente do início ao 

fim cada passo da execução e desenvolvimento do projeto. A Tabela 1 descreve os cargos, os 

níveis e quantidade de colaboradores que responderam às perguntas. 

 
Tabela 1: Respondentes da pesquisa 

 

Cargo Nível do Profissional Quantidade 

Diretor de Tecnologia Sênior 1 

Gerente de Projetos Sênior 1 

Analista de Sistemas Sênior 1 

Programador Sênior 4 

Analista de Testes Pleno 1 
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Todos os entrevistados, possuem níveis de conhecimento técnico e prático de mais de 

7 anos de experiências, em empresas de médio e grande porte, o que contribuiu na qualidade 

das respostas. Nesta abordagem qualitativa, o pesquisador montou um roteiro para as 

questões, relatando a conversa sobre o projeto de forma clara e detalhada (Creswell, 2010). 

 

4 Resultados Obtidos e Análise 

Neste estudo, analisando as dificuldades encontradas na definição das estimativas na 

construção do projeto da plataforma tecnológica de zona azul, foi analisado os seguintes 

pontos com relação à gestão de prazo: 1) artefatos do projeto; 2) mudanças de escopo; 3) 

conhecimento da área de negócios quanto aos processos de gestão de zona azul. 

 

4.1 Artefatos do Projeto 

Foram considerados na pesquisa como artefatos do projeto para análise da gestão do 

prazo os itens: gestão, escopo, documentação, comunicação, envolvimento de terceiros, 

riscos. 

Para cada item analisado, os entrevistados pontuaram determinando o os pontos fortes 

e fracos ocorridos durante o projeto. Dessa forma, foi possível analisar os artefatos do projeto 

que foram essenciais para sua construção. A Tabela 2 demonstra em uma escala de 0 a 10 

esses pontos, onde com nota 9.5 o artefato gestão, foi levantado pelos entrevistados como 

fator primordial para o andamento do projeto. Porém, com 4.8, o artefato risco, foi pontuado 

baixo, essa pontuação se dá aos seguintes fatos: subestimação de novas tecnologias utilizadas 

no projeto e por consequência ocorreram impactos no prazo das entregas programadas. 

 
Tabela 2: Artefatos avaliados do projeto Zona Azul Digital 

 

Artefatos Pontuação Média 

Gestão 9.5 

Escopo 9.0 

Comunicação 8.83 

Documentação 8.0 

Envolvimento de Terceiros 7.17 

Riscos 4.83 

 

 

4.2 Mudanças de Escopo 

Mudanças durante os projetos de tecnologia da informação na organização pesquisada 

é comum ocorrer, e na maioria das vezes essas mudanças chegam da direção da empresa por 

uma necessidade do mercado, ocasionando impactos em prazos, chegando ao nível de 

reconstrução em várias partes do projeto. Devido a este e outros fatores, a organização decidiu 

criar um escritório de projetos para organizar as demandas independente de haver projetos em 

andamento ou se é um projeto novo. 

Com a situação de um número alto de solicitação de mudanças, a área de tecnologia da 

informação não chega a recusar a mudança, mas ocorre uma avaliação e três importantes 

pontos são analisados nesta situação de mudança de escopo na tentativa de minimizar os 

impactos no prazo e custo do projeto: 1) o escritório de projetos aceita a necessidade de 

cumprir as expectativas dos stakeholders antes de tomar qualquer decisão relacionada ao 

projeto; 2) o escritório de projetos ajusta o escopo no processo de planejamento com relação 

aos novos requisitos solicitados pelos stakeholders e; 3) o escritório de projetos negocia cada 

requisito com os stakeholders para uma tomada de decisão eficaz. 
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4.3 Conhecimento da Área de Negócios Quanto aos Processos de Gestão de Zona Azul 

Durante o levantamento de requisitos realizado no projeto, várias pessoas da área de 

negócios do sistema de gestão de zona azul foram envolvidas. 

No início muitas informações foram levantadas, descritas em um documento de 

especificação de escopo para facilitar o desenvolvimento. Porém, durante a transcrição dos 

itens levantados para a documentação de escopo, várias contradições foram surgindo entre 

recursos da própria área de negócio, dificultando em certos momentos as definições de cada 

requisito. E esta situação ocasionou alguns impactos no prazo do projeto, trazendo alguns 

atrasos e mudanças no decorrer do projeto. 

 

5 Conclusões/Considerações finais 

Este trabalho teve como objetivo relatar o processo de gestão de prazo em uma 

organização que possui como um de seus produtos a gestão de zona azul, demonstrando as 

dificuldades enfrentadas para o cumprimento dos prazos de entrega das atividades do projeto. 

As dificuldades encontradas pela organização no projeto da construção da plataforma 

tecnológica de zona azul se deram ao fato de mudanças de escopo ocorridas durante o projeto 

e prazos subestimados em algumas definições. Porém os entrevistados informaram que 

tiveram uma gestão organizada, coerente e que desde o início utilizou técnicas de gestão de 

projetos para mitigar o máximo possível de problemas no decorrer do ciclo de vida do projeto. 

Para melhorar o processo de gestão dos projetos, com o objetivo de alcançar 

atendimento aos prazos definidos, a forma de calcular os prazos, aumentar a qualidade do 

projeto, reduzir o número de mudanças que ocorrem no decorrer do projeto e mitigar os 

possíveis riscos, nos últimos 7 meses a organização criou o escritório de projetos (PMO – 

Project Management Office) e vem evoluindo a cada dia. E com isso uma mudança de cultura 

tem acontecido com a implantação da governança corporativa e processos para abertura de 

novas demandas. A Figura 2 ilustra como esse processo de abertura de projetos foi desenhado 

pela equipe do PMO. 

 

 

 
Figura 2: Fluxograma de Abertura de Novo Projeto – Escritório de Projetos PMO 

Fonte: Cedido pela organização 

 

Devido a criação do PMO, os novos projetos já tiveram um processo diferente de 

definição de prazos. Neste primeiro momento o PMO criou três avaliações de estimativas de 

esforço para os projetos, independente do tamanho e da complexidade do projeto: 1) 

Estimativa Grau 0 que tem o objetivo de avaliar previamente os requisitos chaves para ser 

encaminhado para aprovação do CFO (Chief Financial Officer); 2) Estimativa Grau 1, onde 

um analista de sistemas/requisitos analisa requisito por requisito e detalha junto área de 

negócio, descrevendo o documento de especificação de escopo para ser utilizado 

posteriormente pela equipe de programadores e de qualidade de software e; 3) Estimativa 

Grau 2, que tem como objetivo fazer uma revisão do projeto ao chegar aos 50% de sua 



 

__________________________________________________________________________________________ 
 Anais do VII SINGEP – São Paulo – SP – Brasil – 22 e 23/10/2018 7 

construção. A Estimativa Grau 2, reúne toda equipe para poderem avaliar se o prazo será ou 

não cumprido, dando insumos para uma tomada de decisão mais acertiva. 

Com a mudança de cultura e o trabalho para inovação, a organização, com o apoio da 

equipe e principalmente com o apoio do alto escalão, já tem surtido efeito, mesmo o PMO 

considerando um pouco lento, mas os processos estão coerentes e íntegros, que ajudarão em 

cada passo do projeto. 
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