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Utilização das ferramentas de gestão de projetos aplicada no desenvolvimento 

de projeto multidisciplinar 

 

1. RESUMO 

Este trabalho de pesquisa pretende utilizar as ferramentas de gestão de projetos para 

conduzir um projeto multidisciplinar onde serão envolvidas pessoas com formação em 

diferentes áreas de atuação. O projeto piloto será implantado na Faculdade ENIAC.  

2. INTRODUÇÃO 

  A cada dia que passa há novos produtos lançados no mercado com alta tecnologia, 

e com isso os consumidores estão mais exigentes. As organizações devem-se 

adaptar as mudanças que estão ocorrendo, não tem mais como continuar com o 

tradicional. Gestão de projetos ou gerenciamento de projeto consiste em um grupo de 

medidas ou iniciativas temporárias que vão contribuir para o desenvolvimento de um 

produto ou serviço. 

 A falta de capacitação das pessoas responsáveis em projetos é outro fator que vem 

assolando as organizações, devido a não experiência ou até mesmo excesso de 

otimismo em gerenciamento de projetos, assim podemos destacar a falta de 

maturidade, devido a essas ocorrências. 

Neste trabalho iremos constituir uma pesquisa não somente sobre gestão de projetos, 

mais a importância da maturidade para termos projetos bem-sucedidos, com modelos 

claros e objetivos de conhecimento de cada etapa e que englobam pessoas com 

conhecimentos de diferentes áreas de atuação, com isso reduziremos o índice de 

fracassos em projetos, pois dentre estes índices estão: 

-Acumulo de informações desnecessárias; 

-Falta de planejamento no cronograma afetando o prazo e 

-Comunicação insuficiente entre a equipe. 



Com base nisso, pretende-se aplicar os conceitos de gestão de projetos na 

elaboração de um protótipo de gerador eólico a ser desenvolvida por uma equipe 

multidisciplinar da Faculdade, englobando os alunos dos cursos de Administração, 

Produção, Logística, Mecânica, Mecatrônica, Elétrica. 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo gerar as diretrizes para o desenvolvimento de um 

protótipo usando uma equipe multidisciplinar, utilizando as ferramentas de gestão de 

projetos para fomentar os recursos humanos e materiais necessários em todas as 

etapas do projeto. 

4. METODOLOGIA 

Este trabalho apresenta uma abordagem descritiva quanto aos seus objetivos, usando 

um estudo de caso para desenvolver o seu conteúdo, de maneira que os recursos 

necessários sejam descritos de forma quantitativa.  

Como primeiro passo deverá ser realizado uma pesquisa entre os alunos 

interessados, expondo o escopo do projeto e esclarecendo o papel de cada um no 

desenvolvimento do protótipo. As equipes então serão divididas por tarefas a serem 

realizadas simultaneamente, durante o projeto, de modo a otimizar o tempo de 

execução. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O trabalho será composto por sete partes, sendo que será desenvolvido por alunos 

de diferentes cursos e áreas de atuações, sendo: 1º parte administração: abordará a 

elaboração de toda as documentações necessárias; 2º parte logística: armazenagem 

de peças; 3º parte engenharia de produção: Controle de processos e de tempos; 4º 

parte mecânica: rotor e pá; 5º parte elétrica: bobina e controles; 6º parte mecatrônica: 

integração de todos os componentes; 7º parte engenharia civil: base e fundação. 

Todas estas partes interessadas trabalharão para que o projeto seja concluído. 

Líderes e Gestores atualmente passam por uma grande dificuldade na hora de 

começar realmente a elaborar o projeto. Como tudo começa pelo Termo de abertura 

e logo em seguida o escopo, gestores e líderes não conseguem acertar corretamente 

o cronograma, e é ai que se inicia logo os primeiros erros e mais comuns dos projetos, 

e esses erros vão se agravando se agravando até virar um efeito de bola de neve. 



Os projetos demandam dedicação para que suas etapas sejam desenvolvidas com 

propriedade, quando uma etapas do projeto não estiver 100%, suas consequências 

de prejuízo podem ser inevitáveis, assim gerando um efeito bola de neve, sendo um 

erro consequência de outro. Cada etapa tem sua importância e nenhuma deve ser 

subestimada, portanto para prosseguir para outro processo, o gerente do projeto 

dever ter a certeza que a mesma está dentro do que foi pedido pelo cliente, e 

planejado conforme a capacidade do ambiente industrial ou empresarial, seguindo os 

padrões finais. 

Se uma etapa do projeto não estiver de acordo com o escopo, poderá acarretar em 

grandes problemas futuros, causando atrasos de prazos, custos e  retrabalhos no final 

do projeto, fazendo que o produto ou serviço não fique da maneira esperada. Para 

termos certeza que a etapa foi concluída dever ser feito uma análise com diferentes 

participantes do projeto, utilizando a engenharia simultânea para que seja discutido o 

tema central do assunto, assim concluindo uma etapa e seguindo com o escopo do 

projeto, os participantes farão uma autoanalise para prever se o projeto será um 

sucesso ou fracasso.  

O gerente de projeto deve perceber algumas circunstâncias para deixar o projeto mais 

produtivo e menos estressante, desta forma conduzirá a equipe com altivez, podendo 

extrair o melhor de seus colaboradores. Trabalhar em equipe é mais divertido do que 

trabalhar individualmente, quando falamos em trabalho em equipe, logo nos 

lembramos das formigas e dos gafanhotos, seres tão pequenos, mas que dão um 

grande exemplo de união, força e autogerenciamento .Toda equipe é um grupo, 

porém... nem  todo grupo é uma equipe. (Carlos Basso, sócio-diretor da Consultoria 

CR Basso) . 

Na realidade um projeto é a essência da empresa, pois é através de um novo projeto 

que o mundo passa a enxergar as novas tecnologias e a evolução. Conforme o tempo 

passa, a eficiência e a eficácia de um projeto devem ser cada vez maior, pois o 

mercado tende a estar mais avançado e competitivo. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O projeto deve ser plantado não somente de forma verbal mais também documentado, 

após todas as informações serem colocadas no papel, leva-se um tempo até que o 

produto ou serviço seja realmente completado, podemos citar esse tempo como 



cronograma, após isso é a fase da elaboração, planejamento, aonde começa o 

desenvolvimento do projeto, seguindo o ciclo de vida do mesmo. Depois de todas as 

fases já estarem prontas temos o “tão” esperado projeto finalizado dando vida ao 

produto ou serviço final, enfim plantamos, regamos, e colhemos todos os esforços e 

empenhos na elaboração do projeto. 

Nesta primeira etapa deste trabalho de pesquisa foi proposto a formação de um grupo 

de trabalho para o desenvolvimento e aplicação das ferramentas de gestão aplicado 

ao projeto do gerador eólico, tendo como primeira meta o estudo de viabilidade de da 

equipe multidisciplinar de trabalho, pois se trata de uma Faculdade e necessitamos 

colher os dados de disponibilidade dos alunos que estarão envolvidos no projeto. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

http://www.projectbuilder.com.br/blog-pb/entry/projetos/5-razoes-pelas-quais-

projetos-fracassam 
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