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1 INTRODUÇÃO 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver um modelo de gestão de projetos por meio da 

otimização de informações e gestão do conhecimento em micro e pequenas empresas, a fim de 

suportar o seu crescimento e aprimorar sua gestão.  

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

É sabido que as Micro e Pequenas Empresas já são as principais geradoras de riqueza no comércio 

no Brasil (53,4% do PIB deste setor). No PIB da indústria, a participação das micro e pequenas 

empresas (22,5%) já se aproxima das médias empresas (24,5%). No setor de Serviços, mais de um 

terço da produção nacional (36,3%) têm origem nos pequenos negócios (SEBRAE, 2014). 

 

As Microempresas se caracterizam por possuir uma receita operacional bruta anual menor ou igual 

a R$360 mil e as Pequenas Empresas entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões. Conforme mostra a 

Tabela 1 segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES, 2016). 

 

TABELA 1 - CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DAS EMPRESAS 

CLASSIFICAÇÃO RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL OU RENDA ANUAL 

Microempresa Menor ou igual a R$ 360 mil 

Pequena empresa Maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 4,8 milhões 

Média empresa Maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões 

Grande empresa Maior que R$ 300 milhões 

 

FONTE: Adaptado de BNDES, 2016. 
 

No entanto, percebe-se, pelo Gráfico 1, que as Microempresas são as que têm uma maior taxa de 

mortalidade nos seus primeiros dois anos de existência. Verifica-se que a sobrevivência (ou a 

mortalidade) dos negócios resultam não apenas de um único fator tomado isoladamente, mas da 
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combinação de um conjunto de fatores. Estes podem ser agrupados em, pelo menos, quatro grandes 

conjuntos, expostos no Gráfico 1. 

FONTE: Sebrae, 2013 

 

FIGURA 1 - FATORES CONTRIBUINTES PARA A SOBREVIVÊNCIA/MORTALIDADE DE 

EMPRESAS 

 

FONTE: Sebrae, 2014 

 

Visto que gestão e planejamento do negócio estão entre estes fatores e em meio a um mercado em 

expansão, é possível dizer que o melhor uso da informação e do conhecimento são considerados 

diferenciais estratégicos, sendo ativos chaves para sustentabilidade do negócio. Davenport & 

GRÁFICO 1 - TAXA DE MORTALIDADE DE EMPRESAS DE 2 ANOS POR PORTE 
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Prusak (1998) salientam que “a única vantagem sustentável que uma empresa possui, é aquilo que 

ela coletivamente sabe, a eficiência com que ela usa o que sabe e a prontidão com que ela adquire 

e usa novos conhecimentos”.  

Segundo o Instituto Information Management (2010), 67% da perda de informações em uma 

empresa ocorrem por falha humana, e em média, perde-se um documento a cada 12 segundos. Os 

problemas causados pela perda da informação são a perda de produtividade e duplicidade nos 

processos da gestão da informação, além de falta de integração dos diversos processos 

documentais e de arquivos de informações entre as diferentes áreas gerando perda de tempo e 

falhas de visão estratégica. 

Seguindo o conceito de gestão do conhecimento que parte da premissa de que a transformação, 

armazenamento e distribuição de informações pode ser apoiada por tecnologias e sistemas, o 

trabalho apresentado objetiva desenvolver uma ferramenta de auxílio à gestão da informação e do 

conhecimento por meio da armazenagem de dados e retenção do histórico dos projetos 

desenvolvidos nas Micro e Pequenas empresas, com a finalidade de otimizar o fluxo de 

informações e supor o crescimento e sobrevivência destas no mercado. 

Santiago Jr. (2004) diz que “a maior parte dos conhecimentos que uma organização necessita para 

se manter competitiva, ela já possui, no entanto está, por vários motivos, inacessível. A criação de 

um ambiente propício para identificar, criar e disseminar o conhecimento irá agregar valor à 

empresa e a colocará no rumo de atingir suas metas”. Complementa ainda que o uso da tecnologia 

de informação como arma estratégica e facilitadora para a gestão do conhecimento tem sido muito 

discutida no mercado. No entanto, Santiago Jr. (2004) ainda possui grandes dúvidas sobre sua 

verdadeira eficácia, motivando o desenvolvimento de uma ferramenta que seja eficaz e eficiente 

neste setor. 

1.3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

O problema pode ser definido como a inexistência de uma plataforma de integração e 

gerenciamento de dados com foco em projetos desenvolvidos por micro e pequenas empresas, o 

que ocasiona a perda de informações e morosidade na transmissão destas. 
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1.4 QUESTÃO CENTRAL DA PESQUISA 

 

A questão central da pesquisa é: 

Como a tecnologia pode auxiliar na otimização do fluxo de informações e reter o conhecimento 

utilizando um software? 

1.5 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

 

O trabalho contribuirá para melhor fluidez dos projetos desenvolvidos por micro e pequenas 

empresas, trazendo a possibilidade de aumento da produtividade e assertividade nas composições 

dessas empresas, por meio da elaboração de um sistema de retenção e gerenciamento das 

informações.  

Além das contribuições citadas acima, há benefícios para os Stakeholders1, pois uma vez 

implementado o projeto, as micro e pequenas empresas poderão gerenciar melhor o conhecimento 

e reter as informações de forma a aumentar assertividade, produtividade em seus projetos e 

posicionar-se de forma mais competitiva perante o mercado. 

Para o gerente ou responsável por projetos da empresa, a disponibilização da ferramenta para uso 

diário refletirá positivamente em questões de organização, produtividade, agilidade, conhecimento 

e compartilhamento de informações no que se trata de projetos. Além de trazer uma visão mais 

simples, inovadora e completa de projetos. 

Para os demais colaboradores da empresa em que o projeto for implementado, a ferramenta 

proporcionará maior compartilhamento de informações gerando maior conhecimento a todos, além 

de maior visibilidade sobre os projetos sendo realizados. 

 

  

                                                      
1 Stakeholders: público estratégico; Uma pessoa ou grupo que tem interesse em uma empresa, negócio ou indústria, podendo ou 

não ter feito um investimento neles. Parte interessada ou interveniente. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

Como afirma Filion (1990), a maioria das tentativas de definição dos tipos de empresa nos mais 

variados países foi feita não apenas por razões fiscais. Com elas, visa-se também estabelecer 

critérios de identificação de empresas elegíveis para receber diferentes tipos de benefícios 

oferecidos pelos governos. 

No entanto, em 2006 foi instituída a Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

para regulamentar na Constituição Brasileira. Por meio da Lei Geral, foi instituído o regime 

tributário específico para os pequenos negócios, com redução da carga de impostos e simplificação 

dos processos de cálculo e recolhimento. Ou seja, a Lei Geral uniformizou o conceito de micro e 

pequena empresa ao enquadrá-las com base em sua receita bruta anual, como mostra a Tabela 2. 

 

TABELA 2 – CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA DE ACORDO COM RECEITA 

BRUTA 

CLASSIFICAÇÃO RECEITA BRUTA ANUAL 

Microempresas Receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00. 

Empresa de Pequeno Porte Receita bruta anual for superior a R$ 360.000,00 e igual ou 

inferior é R$ 4.800.000,00. Obtido em mercado nacional. 

Microempreendedor Individual  Empresário optante pelo Simples Nacional, com receita 

bruta anual de até R$ 81.000,00 

 

FONTE: Sebrae Nacional (2018) 

2.1.1 Mortalidade das empresas 

 

De acordo com o estudo ‘Causa Mortis - O sucesso e o fracasso das micro e pequenas empresas 

nos primeiros 5 anos de vida’, desenvolvido pelo Sebrae em julho de 2014, as três principais causas 
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de morte das empresas no seu primeiro ano de vida são deficiência em planejamento prévio, gestão 

empresarial e comportamento empreendedor.  

Quando se entra a fundo no assunto gestão empresarial, encontra-se que “as empresas que 

costumam com frequência, aperfeiçoar produtos e serviços, estar atualizada com respeito às 

tecnologias do setor, inovar em processos e procedimentos e investir em capacitação, tendem a 

sobreviver mais ao mercado”, como mostra o gráfico 2. 

 

GRÁFICO 2 – CAUSA DA MORTE DAS EMPRESAS NO PRIMEIRO ANO DE VIDA 

 

 

FONTE: Sebrae - SP. Adaptado de FNQ. Prêmio MPE Brasil (2014) 

2.2 INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO 

 

Barreto (1994), com objetivo de expor uma definição para informação, relata que: 

A informação, quando adequadamente assimilada, produz conhecimento, 

modifica o estoque mental de informações do indivíduo e traz benefícios ao seu 

desenvolvimento e ao desenvolvimento da sociedade em que ele vive. 

 

Complementar a esse relato, Belluzo (2014) afirma que:  

Já o conceito de conhecimento possui um sentido mais complexo que o de 

informação, sendo a informação processada pelos indivíduos. Desse modo, pode-
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se dizer que a transformação de “dados” para “informação” pode ser apoiada por 

várias tecnologias e sistemas de informação, no sentido de organizar e dar 

contexto aos dados. 

 

Lastres e Abigail (1999) trazem os conceitos de informação e conhecimento para a Era do 

Conhecimento vivida atualmente no livro ‘Informação e Globalização na Era do Conhecimento’ 

onde o ponto central discutido refere-se à conjunção e à sinergia de uma série de inovações sociais, 

institucionais, tecnológicas, organizacionais, econômicas e políticas, a partir das quais a 

informação e o conhecimento passaram a desempenhar um novo e estratégico papel. 

2.2.1 Gestão do conhecimento e retenção da informação 

 

Sobre o surgimento do termo ‘Gestão da Informação’, Danvenport (1998, p. 9) relata que em 1986 

a empresa em que trabalhava foi nomeada como Consultoria em Administração da Informação. 

Entretanto, há o entendimento citado por Barbosa (2008, p. 6) de que Paul Otlet, com a publicação 

do livro ‘Traité de documentation’ em 1934, deu início ao conceito de Gestão da Informação. 

Barbosa (2008, p. 6) ainda cita que dois autores também se destacam como precursores da moderna 

‘Gestão de Informação’, sendo eles Vanevar Bush e Frederick Hayek, com a publicação dos artigos 

‘As we may think’ e ‘The use of knowledge in society’. Para Cicanconi (1999), o termo surgiu nos 

anos oitenta, na Inglaterra e nos Estados Unidos, com objetivo de usar a gestão da informação 

como recurso estratégico, marcado pela publicação de um documento pelo Governo dos Estados 

Unidos. 

No contexto de ‘Gestão do Conhecimento’, segundo Nonaka e Takeuchi (1997), a geração de valor 

e mudança nas organizações passou ser atribuído ao conhecimento nos anos 90. 

Diversos autores, assim como Belluzo (2014) e Barreto (1994), salientam a diferença entre Gestão 

da Informação e Gestão do Conhecimento.  

Para Sabbag (2007, p.60): 

A gestão do conhecimento nas organizações é um sistema integrado que visa 

desenvolver conhecimento e competência coletiva para ampliar o capital 

intelectual de organizações e a sabedoria das pessoas.   

 

Complementando, Sveiby (1998, p. 9) afirma que: “A gestão do conhecimento é a arte de criar 

valor com os ativos intangíveis de uma organização”. 
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2.2.2  Perda de informações nas MPE 

 

Segundo Tachizawa e Sant’ Anna (2004, p. 30), a administração de qualquer empreendimento 

possui quatro funções básicas: planejamento, organização, direção e controle. 

De acordo com o SEBRAE (2014), o fracasso das micro e pequenas empresas se deve ao fato da 

falta de planejamento prévio, destacando a falta de informações sobre o mercado, planejamento de 

itens básicos para o negócio e falta de tempo para focar no negócio; a gestão empresarial, já que a 

maioria dos empreendedores não tem experiência prévia para administrar a empresa e não possuem 

uma estratégia de diferenciação para o negócio; e por último o comportamento empreendedor, onde 

pode-se destacar a falta de busca por informações e não ter um plano de ações. 

Nesse mesmo estudo, uma das principais dificuldades destacadas é o planejamento e a 

administração da empresa e a mão de obra, e um dos fatores mais importantes para a sobrevivência 

da empresa é um bom planejamento antes da abertura da empresa e uma boa gestão do negócio 

após a abertura. 

Quando se analisa os fatores acima, é possível identificar que o planejamento e a organização são 

fatores fundamentais para uma micro e pequena empresa dar certo. 

Segundo o estudo ‘Sobrevivência das Empresas no Brasil’, do SEBRAE (2013), a taxa de 

mortalidade das empresas no Brasil é 24,4% e com base nesses fatos deve-se entender quais são as 

maiores dificuldades para o gerenciamento de uma micro e pequena empresa no Brasil. 

A partir desse ponto e do estudo ‘Classificação das principais dificuldades enfrentadas pelas 

pequenas e médias empresas’, de Iarozinski e Caciatori (2006), pode-se identificar quais são os 

principais fatores de sucesso, agrupado de acordo com a respectiva dimensão (SAMMUT 2006 

apud IAROZINSKI e CACIATORI; 2006), segundo a Quadro 1 e os principais fatores de fracasso 

segundo a Quadro 2. 
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QUADRO 1- PRINCIPAIS FATORES DE SUCESSO 

 

FONTE: Sammut 2006 apud Iarozinski e Caciatori; 2006 

 

QUADRO 2 – PRINCIPAIS FATORES DE FRACASSO 

 

FONTE: Sammut 2006 apud Iarozinski e Caciatori; 2006 

 

Analisando esses fatores de sucesso e fracasso, e os fatores destacados pelo SEBRAE (falta de 

planejamento prévio, gestão empresarial e comportamento empreendedor), pode-se destacar dois 

importantes fatores para o negócio: a estabilidade dos funcionários e a gestão eficaz da informação. 

Segundo Tachizawa e Sant’ Anna (2004), a atual tendência dos mercados de trabalho, 

particularmente válida para o ambiente em que se inserem as empresas, é reduzir o número de 
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colaboradores centrais e empregar cada vez mais uma força de trabalho que entra facilmente e é 

deslocada ou dispensada sem custos quando a flutuação da demanda assim o exige. 

De acordo com o estudo ‘Rotatividade do emprego nos pequenos negócios’, do SEBRAE (2015), 

a rotatividade no emprego só aumentou de 2003 a 2013, como pode-se observar no Gráfico 3. 

 

GRÁFICO 3 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGADOS FORMAIS E DO TEMPO 

MÉDIO DE PERMANÊNCIA NO EMPREGO 

 

FONTE: IETS, com base em dados da RAIS/TEM 

 

Segundo um estudo da Business School São Paulo (2008), os três principais fatores que geram essa 

rotatividade são a falta de perspectivas de crescimento profissional, as relações hierárquicas sem 

qualidade e com muito desgaste e a falta de uma estrutura de incentivos e benefícios. 

Além disso, o estudo enfatiza que essa rotatividade pode levar a perda de capital intelectual, fuga 

do conhecimento e memória corporativa, ou seja, a perda de informações e de conhecimento. 

Segundo Tachizawa e Sant’ Anna (2004), o acesso à informação, o controle desta e uma forte 

capacidade de análise instantânea de dados possibilita às organizações obter maior coesão e 

coordenar interesses corporativos descentralizados. 

Cada vez mais as empresas estão utilizando softwares para apoiar o gerenciamento de informações. 

O SEBRAE divulgou uma pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil voltada para 

o uso de ferramentas de tecnologia da informação com finalidade estratégica da empresa. 
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Ela mostra que um terço das empresas introduziram alguma ferramenta voltada para esse fim, 

sendo que destas, 25% são pequenas empresas. Os motivos que levaram as empresas a tomarem 

tal atitude são a melhoria de processos internos, ganho de produtividade e eficiência. Porém, 

quando se analisa o resultado disso, 93% das empresas disseram que a organização dos processos, 

ou seja, a aplicação de ferramentas que auxiliam na gestão da informação traz bons resultados. 

Nessa economia baseada mais no cérebro do que nos recursos físicos e materiais, as inovações e 

vantagens competitivas são efêmeras. Tal economia passa a se apoiar intensamente em redes 

eletrônicas, que expandem virtualmente as fronteiras das organizações, suprimindo agentes de 

intermediação entre a instituição, fornecedores e clientes. Esse novo contexto exige das empresas 

mais ênfase na gestão do conhecimento e não apenas na administração de dados ou informações. 

(TACHIZAWA E SANT’ANNA, 2004). 

2.3 PROJETOS 

 

Atualmente, um dos grandes desafios enfrentados pelas empresas é o posicionamento no mercado. 

Esse posicionamento é resultado da competitividade empresarial, que além de desafiadora pode ser 

vista como motivadora para algumas empresas. Com isso, ao falarmos de liderança no mercado, 

necessariamente devemos falar de vantagem competitiva, que segundo Igor Ansoff é um dos cinco 

componentes da estratégia empresarial.  

Para Porter (1986), a vantagem competitiva está na essência da estratégia empresarial e pode ser 

entendida a partir de três grandes conceitos: As cinco forças competitivas, Estratégias competitivas 

genéricas e a Cadeia de valor. 

As cinco forças competitivas, chamadas de “Cinco forças de Porter” tem como finalidade analisar 

o ambiente competitivo em que a organização está enquadrada e determinar o melhor 

posicionamento do negócio diante dos concorrentes, promovendo assim, vantagem competitiva. 

As estratégias competitivas genéricas são, segundo Porter (1986): liderança em custo, 

diferenciação e foco. Elas são descritas como decisões com a finalidade de se posicionar em um 

setor para conseguir lidar com as cinco forças competitivas citadas acima. 

A cadeia de valor representa as ações exercidas por uma empresa ao longo do seu ciclo de vida do 

produto. Para Porter (1986), a cadeia de valor é dividida em atividades primárias, atividades de 

apoio e margem, tendo como objetivo garantir qualidade e agregar valor ao produto, gerando 
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também vantagem competitiva. 

Outro modelo criado para explicar a competitividade e estratégia empresarial é o modelo 

Schumpeteriano de Crescimento Endógeno, desenvolvido por Joseph Alois Schumpeter, que 

considera inovações como elemento fundamental, segundo Resende e Gonçalves (2006).  

Adotando o modelo Schumpeteriano, cada vez mais é possível observar a grande concorrência em 

inovação que as empresas vêm enfrentando. Com isso, surge a necessidade da realização de 

projetos e seu gerenciamento, visando melhor e maior desempenho e controle, buscando a 

introdução de inovações no mercado e desenvolvimento de fatores competitivos. 

Alinhado com o modelo Schumpeteriano há outro conceito colocado por Tachizawa e Sant’Anna 

(2004), que trata do surgimento de uma nova era denominada pelos autores como economia digital. 

Nessa nova era o capital humano torna-se mais importante sobressaindo ao capital tradicional e as 

inovações e vantagens competitivas são efêmeras. Tachizawa e Sant’Anna (2004) ainda afirmam 

que nesse novo contexto em que as empresas estão inseridas, há maior ênfase na gestão do 

conhecimento e não apenas na administração de dados e informações.  

2.3.1 Conceito de projeto 

 

Segundo Torreão (2007), os projetos vêm sendo executados desde os primórdios da civilização 

para construções monumentais, como as pirâmides do Egito e grandes feitos históricos, como a ida 

do homem à Lua. Porém a primeira definição de projeto surgiu, segundo Gaddys (1970), na década 

de 50 sendo ela “sistema interligado de atividades com objetivo, prazo e custo predeterminados”. 

Veiga (2001, p. 12) complementa citando “no sentido etimológico, o termo projeto vem do latim 

projectu, particípio passado do verbo projicere, que significa lançar para diante”.  

Outro conceito muito utilizado é “Conjunto de informações internas e/ou externas à empresa, 

coletadas e processadas com o objetivo de analisar-se (e, eventualmente, implantar-se) uma decisão 

de investimento” (WOILER E MATHIAS, 2015). 

2.3.2 Gerenciamento de projetos 

 

Em relação ao conceito de gerenciamento de projetos, Gaddys (1970) indica o surgimento no final 

da década de 50 e início da década de 60 nos EUA. Sendo aplicado à análise de sistemas de 

computação e empreendimentos físicos e definido como “a condução dos recursos necessários para 
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a execução do projeto dentro das condições de prazo, qualidade e custo”. 

Segundo Mollica (1982) a primeira maneira de representação gráfica para acompanhamento do 

desenvolvimento de etapas foi o gráfico criado pelo engenheiro mecânico Henry Gantt, aplicado 

no começo do século XX no planejamento de obras. 

Segundo Peinado e Graeml (2007, p.59) “trata-se de uma ferramenta simples, que se baseia no uso 

de barras horizontais para mostrar quais tarefas podem ser executadas simultaneamente ao longo 

da vida de um projeto. As atividades são listadas na vertical, as datas na horizontal e sua duração 

é representada pelo comprimento das barras, que podem mostrar o desempenho atual comparado 

com o planejado”.  

A figura 4 demonstra um exemplo de um gráfico de Gantt. 

 

FIGURA 2 - GRÁFICO DE GANTT PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE UMA RUA 

 

FONTE: Peinado e Graeml, 2007 

Atualmente, há disponibilidade de ferramentas para construção digital do gráfico de Gantt, como 

é o caso do MS Project, que teve sua primeira versão disponível em 1985.  

Na figura 5 é possível ver um exemplo do gráfico de Gantt construído nessa ferramenta. 
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FIGURA 3 - GRÁFICO DE GANTT GERADO PELO MS PROJECT PARA O PROJETO DE 

MUDANÇA DO ALMOXARIFADO 

 

FONTE: Peinado e Graeml, 2007 

Em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, surge a pesquisa operacional, segundo Parsons 

(1970). As operações militares eram de complexidade superior visto que além do seu grande porte, 

envolviam entidades, em diversos países, como marinha, exército e aviação das forças armadas o 

que exigiu o desenvolvimento de métodos de planejamento mais efetivos. 

O conceito de pesquisa operacional pode ser entendido como “construção de modelos matemáticos 

ou abstração similar a uma situação específica, visando obter a solução ótima para servir de base à 

tomada de decisão”, segundo Peinado e Graeml (2007, p.62). Fazem parte da pesquisa operacional 

as técnicas de programação linear e modelos de gerenciamento de projetos, como o PERT e o CPM 

que segundo Miller (1970), tiveram surgimento no século XX, mais precisamente no final da 

década de 1950, segundo Peinado e Graeml (2007, p.62). 

Para Casarotto (1999), o PERT (Program Evolution and Review Technique), desenvolvido pelo 

Escritório de Projetos Especiais da Marinha dos EUA, foi dirigido a projetos militares ligados à 

corrida espacial e também utiliza o conceito de redes. Para Peinado e Graeml (2007, p.496) foi 

produto de um trabalho em conjunto da marinha norte-americana, da empresa Lockheed e da  

empresa de consultoria Booz-Allen and Hamilton para o projeto de construção do míssil Polaris. 

Em relação ao CPM (Critical Path Method), para Casarotto (1999), foi desenvolvido pela empresa 
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Dupont dirigido a implantação de projetos industriais, buscando o controle e otimização dos custos 

operacionais, tendo como objetivo principal do método determinar a duração de um projeto 

analisando a interdependência de suas atividades e seus respectivos tempos. Já para Peinado e 

Graeml (2007, p.497) foi desenvolvido para coordenação de projetos de manutenção de fábricas 

da indústria química.  

“No sistema PERT os prazos para realização e conclusão das tarefas são tratados 

de forma probabilística enquanto que no sistema CPM os prazos de realização das 

tarefas são tratados de forma determinística” (PEINADO E GRAEML, 2007). 

 

O sistema PERT/CPM, entendido como a integração do sistema PERT e do sistema CPM, surgiu 

com o tempo devido a utilização dos métodos e a incorporação das características que antes 

diferenciavam os métodos deixando de haver vantagens práticas de considerá-los sistemas 

diferentes, segundo Peinado e Graeml (2007). 

Para Stanger (1967) o PERT/CPM é um método que relaciona atividades de um projeto aos seus 

respectivos tempos de duração estabelecendo uma ligação entre elas, sendo aplicada em diagramas 

de rede.  

Para Peinado e Graeml (2007, p.497), diagrama de rede é a “ligação lógica de atividades distintas, 

onde é possível demonstrar a interdependência entre elas e a ordem de predecessor e sucessor”. 

Na figura 6, é possível ver um exemplo de diagrama de rede. 

 

FIGURA 4 - DIAGRAMA DE REDE DO PROJETO MUDANÇA DE ALMOXARIFADO 

 

FONTE: Peinado e Graeml, 2007 

 

Com a utilização dos métodos de redes e de precedentes descritos acima, uma nova técnica de 

análise da estrutura é desenvolvida, sendo denominada EAP (Estrutura Analítica do Projeto). Para 

Schwalbe (2002), EAP é “decomposição hierárquica do trabalho a ser realizado e deve conter todo 
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o trabalho necessário para realizar o projeto”. 

Segundo Codas (1987), a Estrutura Analítica de Projetos pode ser entendida como um processo de 

subdivisão de entregas em blocos menores, facilitando o gerenciamento. É estruturada 

hierarquicamente de forma a demonstrar as fases que precisam ser realizadas para entrega de um 

projeto. Tem como objetivo identificar os elementos terminais como produtos, serviços e 

resultados, servindo de base para o planejamento de projeto e sendo utilizada como ferramenta 

primária para descrição do escopo. 

É possível ver um exemplo de EAP na Figura 7. 
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FIGURA 5 - GRÁFICO DE GANTT GERADO PELO MS PROJECT PARA O PROJETO DE 

MUDANÇA DO ALMOXARIFADO 

 

FONTE: Manzione, 2013 

 

Ainda na década de 60, há o surgimento do Instituto de Gerenciamento de Projetos. Segundo 

Marcondes (2017), surgiu em 1969 na Pensilvânia - EUA, onde um grupo de profissionais se reuniu 

para discutir e compilar as melhores práticas do gerenciamento de projetos, dando início ao 

processo de certificação de pessoas especializadas na área.  
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“O Instituto de Gerenciamento de Projetos (Project Management Institute PMI), é uma das maiores 

associações para profissionais de gerenciamento de projetos” (PMI-SP, 2018) e oferece seis 

certificações que atestam competência e conhecimento, tendo concedido pela primeira vez o exame 

de certificação PMP (Project Management Professional) em 1984 (HELDMAN, 2006). Para 

Heldman (2006), “é a instituição mais largamente reconhecida em termos de promoção das 

melhores práticas de gerenciamento de projetos”.   

A necessidade de sofisticação no gerenciamento de projetos foi desencadeada na década de 1970 

com a crise do petróleo, o que ocasionou o aparecimento de softwares específicos para 

planejamento e controle. Segundo Woodward (1984) esses softwares facilitaram o tratamento de 

projetos, porém apresentavam restrições devido à dificuldade de acesso por parte do gerentes e 

lenta atualização de informações. 

Na década de 1980, os microcomputadores fizeram sua aparição no ambiente dos projetos, como 

cita Codas (1987), atribuindo sua eficaz aplicação à “facilidade de sua operação e da aparição de 

software, dirigidos ao gerenciamento de projetos e dos aplicativos de fácil adaptação. O acesso 

imediato do gerente à informação e a possibilidade de rápida alteração de informações ante a 

mudança das situações”.  

A partir da década de 1990, uma evolução acelerada da tecnologia foi desencadeada, elevando o 

ambiente empresarial para um patamar turbulento, caótico e constantemente mutável, onde 

inovação e agilidade se tornaram aspectos imprescindíveis. Nesse cenário, gerenciamento de 

projetos se tornou estratégia para manter a empresa competitiva em meio ao mercado.  

Com isso, foram desenvolvidas diversas técnicas e práticas aplicadas no gerenciamento de projetos, 

assim como novos softwares para tal aplicação. 

2.3.3 Ferramentas disponíveis no Mercado  

 

Realizar o processo de Gestão de Projetos pode ser bastante complexo e demandar muitos recursos 

de uma organização. Para auxiliar sua execução, recentemente tem sido desenvolvida diversas 

ferramentas de Gestão de Projetos (R.FABAC, D. RADOšEVIC, e I. PIHIR,2010. apud 

GONÇALVES, WANGENHEIM, 2016). 

O mercado oferece diversas ferramentas de gestão de projetos, que oferecem inúmeras 

características, como se pode observar a seguir. 



  26 

 

 

O Project é um software desenvolvido pela empresa Microsoft voltado para o gerenciamento de 

projetos, recursos e portfólio. Para o planejamento de projetos, com ele é possível criar gráficos de 

Gantt e através destes uma linha do tempo para que seja possível enxergar o projeto de outra 

maneira (PROJECT, 2018). 

A Salpinx é uma plataforma de gestão de desempenho do projeto, onde é possível organizar as 

tarefas, acompanhar as atividades da equipe, desenvolvimento e custos do projeto. Ela fornece três 

condições para o mercado (Team, Pro, Enterprise), onde cada uma possui um valor e 

funcionalidades diferentes (SALPINX, 2018). 

O Jira é um software de gestão de projetos que possibilita um planejamento flexível, fornece ajuda 

em estimativas para o projeto, possibilita a priorização de ações, proporciona relatórios e 

construções de dashboards. Além disso, possibilita a conexão com outras ferramentas, como o 

Confluence, de gerenciamento de conteúdo, Bitbucket, de codificação e Stride, que tem como 

função notificar a equipe. O software não possui uma versão gratuita, porém possui planos de fácil 

acesso (JIRA, 2018). 

Essas são algumas das principais ferramentas que podem ser encontradas no mercado. Visando 

uma análise macro das ferramentas disponíveis e suas funcionalidades, a tabela 3 apresenta uma 

visão comparativa entre elas, apresentando as principais funcionalidades voltadas para a gestão de 

projetos e a abrangência das ferramentas. 

 

TABELA 3 – FERRAMENTAS E SUAS FUNCIONALIDADES 

FONTE: Matsas, Lagazzi e Hummel (2018) 
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Ao observar a Tabela 3, é possível identificar de modo comparativo o que cada ferramenta 

disponibiliza. Em nenhum dos casos ocorre de uma delas apresentar todas as funcionalidades 

analisadas, e em quase todas é possível conectar e integrar com outras ferramentas disponíveis no 

mercado, como Google Drive, por exemplo. 

As ferramentas presentes no mercado que melhor se completam foram desenvolvidas pela 

Atlassian, empresa de software presente em diversas multinacionais. Uma de suas principais 

ferramentas, o Trello, que já foi citado anteriormente, não possui todas as funcionalidades 

apresentadas acima. Porém, quando se analisa suas conexões, é possível identificar quais 

ferramentas da própria empresa se conectam com ela, e como elas se completam (ATLASSIAN, 

2018). 

Ou seja, o Trello se conecta com o Jira, que é voltado para o planejamento de projetos, com o 

Bitbucket, voltado para gerenciar o fluxo de trabalho de desenvolvimento, com o Confluence, 

voltado para o gerenciamento do conhecimento e com o Stride, que é um tipo de programa para 

troca de mensagens (ATLASSIAN, 2018). 

Quando se analisa todas as conexões entre essas ferramentas, e o que juntas elas entregam, pode-

se dizer que a solução que a Atlassian entrega é completa, mas apenas se usada em conjunto, o que 

demanda esforço e investimento financeiro da empresa que estiver disposta a adotar essa solução. 

2.4 DESENVOLVIMENTO 

2.4.1 Ferramentas que serão utilizadas 

 

No desenvolvimento de uma ferramenta ou de um site, são utilizadas diversas ferramentas, que 

juntas, conseguem fazer com que o site seja executado. 

Primeiramente, para desenvolver os códigos que serão a base do site, deve-se utilizar um editor de 

texto que pode ser tanto o bloco de notas, ferramenta presente em qualquer computador, como 

alguns que podem ser baixados da internet, como o Sublime, Brackets ou Visual Code.  

Segundo Niederaurer (2011), a maioria dos editores disponíveis no mercado estão preparados para 

o desenvolvimento de códigos voltados tanto para a parte visual da página (front-end) quanto para 

a parte de programação interna da página (back-end). Uma ferramenta que pode suportar o 
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desenvolvedor no momento de editar o texto é o Bootstrap, espécie de biblioteca de códigos de 

front-end gratuita, que pode suportar na criação dos códigos-fonte. 

Ao definir o protótipo da ferramenta, pode-se criar um protótipo interativo, onde é possível 

identificar o design e/ou layout do projeto, testar o User Experience e a partir disso, começar a 

projetar de fato o site, de forma mais visual. Um exemplo de ferramenta que pode suportar o usuário 

nessa frente é o Adobe XD, desenvolvido pela Adobe e que pode ser adquirido pelo usuário de 

forma simples. 

Para a execução da ferramenta, é necessário a utilização de um servidor web dinâmico. O mais 

utilizado pelo mercado é o Apache Https Server, que segundo Moratelli (2002), é altamente 

configurável e extensível, além de poder ser personalizado quando o desenvolvimento é feito 

utilizando a API do Apache. 

O desenvolvimento e o gerenciamento de um banco de dados podem ser realizados pelo MySQL, 

um dos mais conhecidos e utilizados, o sistema é um gerenciador de banco de dados relacional de 

padrão aberto, ou seja, o acesso a ferramenta é fácil, de alto desempenho e confiável (MySQL, 

2018), ponto importante quando se trata de banco de dados. 

Quando se trata de banco de dados, um assunto delicado e cada vez mais importante na atualidade, 

é o uso da nuvem para ao armazenamento desses dados. Na atualidade, é uma forma de fácil acesso 

para esse armazenamento, já que pode ser acessada de qualquer lugar e é segura. Dentro das 

possibilidades que existem no mercado, a Azure, da Microsoft é uma ótima opção, já que é uma 

ferramenta confiável, produtiva, inteligente e híbrida (AZURE, 2018), além de ter compatibilidade 

com diversas ferramentas muito utilizadas no mercado, como o SQL Server. 

2.4.1 Linguagens de programação 

 

De acordo com Gotardo (2015), “uma linguagem de programação é um método padronizado que 

usamos para expressar as instruções de um programa a um computador programável”. Essa 

linguagem segue um conjunto de regras sintáticas e semânticas para definir um programa de 

computador. Silva (2013) define sintaxe como “um conjunto de regras formais para a escrita do 

programa” e semântica como “respeito ao significado do programa sintaticamente válido, sendo 

parte do domínio da semântica verificar esta coerência em termos de significado linguístico e não 

em termos de lógica de programa”. 
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Gotardo (2015) afirma que “através da especificação de uma linguagem de programação você pode 

especificar quais dados um computador vai usar, como estes dados serão tratados, armazenados, 

transmitidos e quais ações devem ser tomadas em determinadas circunstâncias”. Ao usar uma 

linguagem de programação um ‘código fonte” é criado, sendo definido por Gotardo (2015) como 

um conjunto de palavras escritas de acordo com as regras sintáticas e semânticas de uma 

linguagem. 

Silva (2013) afirma que há três níveis de linguagem, sendo eles baixo nível, nível médio e alto 

nível. A linguagem de baixo nível é “uma linguagem mais próxima da Linguagem de Máquina 

(L.M.), ou seja, mais próxima do hardware”. A linguagem de nível médio é a linguagem 

suficientemente próxima do hardware e ao mesmo tempo que prevê a utilização de recursos de 

alto nível. Já linguagem de alto nível são “linguagens, cada vez mais, afastadas da linguagem de 

máquina (L.M.), através do uso de abstrações cada vez mais complexas”. Estas abstrações ocorrem 

em função da adoção de tipos de dados, palavras reservadas, funções, procedimentos automáticos, 

entre outros. 

Para desenvolvimento de sistemas e sites, faz-se a utilização do desenvolvimento web que pode ser 

entendido segundo Andrade (2017) como “criação de sistemas e sites que funcionam direto pelo 

navegador” sendo complementado por Lorena (2013) afirmando que “no desenvolvimento web, o 

cliente usa um navegador (browser) para acessar a aplicação, necessitando apenas a instalação do 

navegador em sua máquina”. 

Quando se fala de desenvolvimento web, divide-se a estrutura de programação em duas frentes, 

sendo elas front-end e back-end. Segundo Lamim (2014) front-end é definido como a interface de 

interação com o usuário, enquanto back-end é o sistema responsável pela regra de negócios, 

webservices e APIs2 de uma aplicação. Ao tratar de programadores, Lamim (2014) explica que o 

programador front-end é “aquele que cuida de toda a parte de interação com o usuário” e o 

programador back-end é “o profissional que desenvolve o sistema que vai ser utilizado para gestão 

dos dados”. Esse sistema desenvolvido pelo programador back-end terá interatividade com o 

usuário e utilizará a interface que foi desenvolvida pelo programador front-end.  

Na figura 8 está representado as interações descritas acima. 

                                                      
2 API: Application Programming Interface forma de integrar sistemas, possibilitando benefícios como a segurança dos dados, 

facilidade no intercâmbio entre informações com diferentes linguagens de programação e a monetização de acessos. 
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FIGURA 6 - INTERAÇÕES ENTRE INTERFACES 

 

FONTE: Lamim, 2014 

 

Para programação front-end são utilizadas as linguagens HTML (linguagem de marcação), CSS 

(linguagem de estilo) e JavaScript (linguagem de script/programação). O HTML, abreviação de 

Hypertext Markup Language, é uma linguagem, criada por Tim Berners-Lee, de marcação utilizada 

na estruturação de páginas web. Sua sintaxe é simples e baseada em tags que representam os 

diversos elementos de uma página, como imagens e links. O CSS, abreviação de Cascading Style 

Sheets, é uma linguagem para estilização de páginas HTML possibilitando a definição de todas as 

características relacionadas à aparência dos elementos em uma página como customização de 

cores, formas, fontes, entre outros. Uma linguagem de script foi desenvolvida na década de 1990 

sendo chamada inicialmente de Mocha, posteriormente renomeada para LiveScript e finalmente 

lançada com o nome de JavaScript, uma linguagem para tratamento e dinamização dos elementos 

da página. 

A combinação das três linguagens explicadas acima torna o desenvolvimento web completo. 

Para as linguagens CSS e JavaScript algumas bibliotecas e frameworks3, como Bootstrap, está 

disponível facilitando a escrita dessas linguagens. O Bootstrap atualmente é o principal framework 

front-end para desenvolvimento web responsivo, segundo o site DevMedia (2018). Esse framework 

facilita a criação de páginas que se adequam aos mais diversos tamanhos de tela e contribui com 

                                                      
3 Framework: abstração que une códigos comuns entre vários projetos de software provendo uma funcionalidade 

genérica. 
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vários componentes de uso comum em aplicações web, como botões, menus, tabelas reduzindo a 

necessidade de escrita de código CSS. 

Para programação back-end estão disponíveis diversas linguagens, dentre elas o PHP. A linguagem 

de programação PHP, segundo Niederauer (2004), é uma das linguagens mais utilizadas na web, 

pois apresenta a capacidade de interagir com o mundo web transformando os websites que possuem 

páginas estáticas. Também apresenta outras vantagens como ser gratuito, de código aberto, estar 

embutido no HTML, ser executado no servidor. Outro ponto importante acerca do PHP é que 

diversos bancos de dados são suportados pelo PHP possuindo códigos que executam funções de 

cada um.  

2.4.3 Banco de dados 

 

Segundo Navathe (2004), “um banco de dados é uma coleção de dados relacionados” e os dados 

“são fatos que podem ser gravados e que possuem um significado implícito”. Heuser (1998) traz a 

definição de banco de dados como sendo “conjunto de dados integrados que tem por objetivo 

atender a uma comunidade de usuários”. Porém, Navathe (2004) sinaliza que a definição acima é 

genérica, pois banco de dados apresenta algumas restrições e propriedades implícitas. A primeira 

propriedade define que o banco de dados representa o mundo real, a segunda propriedade define 

que o banco de dados é uma “coleção lógica e coerente de dados com algum significado inerente” 

e a última propriedade define que o banco de dados possui um grupo de usuários definidos e deve 

ser “projetado, construído e povoado por dados, atendendo a uma proposta específica”. Navathe 

(2004) também ressalta que é possível gerar e manter um banco de dados manualmente ou de forma 

automatizada, podendo ser de qualquer tamanho e de complexidade variável. 

Segundo Niederauer (2005), é necessário utilizar um Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

(SGBD) para manter bancos de dados, que é definido como “um sistema de software de propósito 

geral que facilita os processos de definição, construção, manipulação e compartilhamento de 

bancos de dados entre vários usuários e aplicações”.  

Heuser (1998) define Sistema Gerenciador de Banco de Dados como “software que incorpora as 

funções de definição, recuperação e alteração de dados em um banco de dados”. O Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) deve ser capaz de manter o banco de dados, permitindo 

evolução de requisitos ao longo do tempo. 
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Entre os bancos de dados com código fonte aberto, o MySQL é o mais popular devido ao seu baixo 

custo, alta velocidade de execução de comandos, escalabilidade, confiabilidade e outras vantagens 

como controle de privilégios de usuários fácil e eficiente entre outras, afirma Niederauer (2005). 

O MySQL é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) relacional que utiliza a 

linguagem padrão SQL (Structured Query Language), onde os dados estão organizados na forma 

de tabelas. 

Para definir um banco de dados, é necessário especificar os tipos de dados, as estruturas e as 

restrições para os dados que serão armazenados. Segundo Heuser (1998), essas informações e 

definições constituem o chamado modelo de banco de dados.  

Já a construção de um banco de dados “é o processo de armazenar os dados em alguma mídia 

apropriada controlada pelo SGBD” (NAVATHE, 2004). 

Para Heuser (1998), o projeto de um novo banco de dados é realizado em duas fases, sendo 

definidas pelo próprio autor, a seguir. 

A primeira fase é a modelagem conceitual. O modelo conceitual é definido como “descrição do 

banco de dados de forma independente de implementação em um sistema gerenciador de banco de 

dados (SGBD)”, sendo realizado na forma de um diagrama entidade-relacionamento que “captura 

as necessidades da organização em termos de armazenamento de dados de forma independente de 

implementação”. O modelo conceitual registra que dados podem aparecer no banco de dados, mas 

não registra como estes dados estão armazenados a nível de SGBD. 

A segunda fase é o projeto lógico. O modelo lógico é definido como “descrição de um banco de 

dados no nível de abstração visto pelo usuário do SGBD”. Essa fase tem como objetivo 

“transformar o modelo conceitual obtido na primeira fase em um modelo lógico”. Nessa fase é 

definido como o banco de dados será implementado em um Sistema Gerenciador de Banco de 

Dados (SGBD) específico, sendo dependente do tipo particular de Sistema Gerenciador de Banco 

de Dados (SGBD) utilizado. 

Navathe (2004) finaliza a definição de sistema de banco de dados como a união do banco de dados 

e o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE PESQUISA  

 

Define-se pesquisa como “procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos” (GIL, 2002). 

Para Gil (2002), as pesquisas são classificadas mediante alguns critérios. Mattasoglio (2010) 

complementa que para classificação de pesquisas utilizamos os quesitos: Finalidade, Contexto da 

pesquisa, Tipo (Profundidade), Natureza, Temporalidade, Produto da pesquisa, Método de 

Pesquisa e Técnicas de Pesquisa. 

O primeiro critério utilizado por Gil (2002) para classificação da pesquisa é o objetivo geral, sendo 

possível classificar as pesquisas em três grandes grupos: exploratórias, descritivas e explicativas. 

Mattasoglio (2016) coloca o quesito apresentado por Gil (2002) como “Tipo (Profundidade)” 

mantendo a classificação nos mesmo grupos citados acima. 

Gil (2002) explica a diferença entre os três grandes grupos. 

A pesquisa exploratória tem como “objetivo principal aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições”, enquanto a pesquisa descritiva apresenta como “objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações 

entre variáveis” e a pesquisa explicativa tem como “preocupação central identificar os fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos”. 

Mediante definições acima, este Trabalho de Conclusão de Curso se classifica, quanto ao objetivo, 

em pesquisa exploratória, visto que este trabalho permite descobrir um novo enfoque para o 

assunto abordado.  

O segundo critério utilizado por Gil (2002) para classificação da pesquisa é o procedimento 

adotado para coletas de dados. Mattasoglio (2010) coloca esse quesito apresentado por Gil (2002) 

como “Técnicas de Pesquisa”. Para classificação, Gil (2002) divide em dois grandes grupos: 

“aqueles que se valem das chamadas fontes de "papel" e aqueles cujos dados são fornecidos por 

pessoas”. 

No primeiro grupo, estão a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. No segundo grupo 

estão a pesquisa experimental, a pesquisa ex post facto, o levantamento e o estudo de caso. 

A pesquisa bibliográfica é explicada por Cervo e Bervian (2002) como a pesquisa que busca 
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explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em documento. Para Cavalcanti e 

Moreira (2010), a pesquisa documental se diferencia da pesquisa bibliográfica “por valer-se de 

materiais que ainda não receberam um tratamento analítico”. 

A pesquisa experimental, segundo Gil (2002) “consiste em determinar um objeto de estudo, 

selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de 

observação dos efeitos que a variável produz no objeto”. A pesquisa ex post facto apresenta o 

mesmo propósito da pesquisa experimental, porém “o pesquisador não dispõe de controle sobre a 

variável independente, que constitui o fator presumível do fenômeno, porque ele já ocorreu”. (GIL, 

2002). 

Sobre o levantamento, consiste na “interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 

conhecer” (GIL, 2000). 

Por fim, o estudo de caso consiste “no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível 

mediante outros delineamentos já considerados” (GIL, 2002). 

Mediante definições acima, este Trabalho de Conclusão de Curso se classifica, quanto aos 

procedimentos utilizados para coleta de dados, em pesquisa experimental com auxílio de 

pesquisa bibliográfica e levantamento. 

Outro critério utilizado para classificação da pesquisa é quanto a finalidade da pesquisa. Para 

Marconi e Lakatos (2011), a pesquisa pode ser classificada em pesquisa pura, básica ou 

fundamental, voltada à ampliação do conhecimento teóricos de uma determinada área ou pesquisa 

aplicada, voltada à aplicação prática. 

Este Trabalho de Conclusão de Curso visa a aplicação prática imediata, que consiste no 

desenvolvimento de uma ferramenta voltada para gestão do conhecimento e retenção da 

informação aplicada em projetos, portanto é classificado quanto à finalidade como pesquisa 

aplicada.  

Segundo Gil (2002) a pesquisa também é classificada quanto à forma de abordagem do problema, 

podendo ser classificada em quantitativa e qualitativa. Para Mattasoglio (2010), este quesito é 

abordado como “Natureza da pesquisa”. 

Este Trabalho de Conclusão de Curso é classificado como pesquisa qualitativa, visto que Gil 

(2002) descreve pesquisa qualitativa como pesquisa que busca aprofundar questões subjetivas do 

fenômeno onde os dados podem ser coletados por entrevistas, observações ou documentos e não 
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utiliza métodos estatísticos, enquanto a pesquisa quantitativa é objetiva, lida com variáveis 

quantificáveis e dados quantificados estatisticamente. 

Ainda visando a classificação da pesquisa, Mattasoglio (2010) traz a classificação quanto à 

temporalidade, dividindo em três grupos, sendo eles pesquisa longitudinal, pesquisa transversal e 

ex post facto. A pesquisa longitudinal consiste na avaliação de um conjunto de dados através de 

observações em um mesmo conjunto em um período de tempo, enquanto a pesquisa transversal 

avalia um conjunto de variáveis em diferentes conjuntos a partir de uma única observação. 

Diferentemente das anteriores, ex post facto avalia um fato ocorrido no passado. 

Mediante definições acima, este Trabalho de Conclusão de Curso pode ser classificado em relação 

a temporalidade como transversal. 

Outra classificação definida por Mattasoglio (2010) é em relação ao contexto da pesquisa podendo 

ser classificado em bibliográfica, “realizada com base em documentos escritos”, de laboratório, 

“ambiente no qual o experimento é realizado com o controle de variáveis”, ou de campo, onde o 

pesquisador “observa e interpreta o campo sem procurar reproduzir o fenômeno num ambiente de 

laboratório e sem controle de variáveis”. Mattasoglio (2010) também sinaliza que a pesquisa de 

laboratório cabe tanto para as ciências naturais como para as sociais. 

Mediante definições acima, este Trabalho de Conclusão de Curso pode ser classificado em relação 

ao contexto da pesquisa como de laboratório.  

Finalizando a classificação da pesquisa, Mattasoglio (2010) classifica segundo o produto da 

pesquisa, podendo ser classificada entre Pesquisa Acadêmica (PA), Desenvolvimento Tecnológico 

(DT), Estudo de Viabilidade (EVTEA), Modelagem de Sistemas e Processos (MP), Estado da Arte 

(EA), Implementação Técnica (IT) ou Avaliação Técnica (AT). 

Este Trabalho de Conclusão de Curso é classificado, segundo produto da pesquisa, como 

desenvolvimento tecnológico (DA), visto que Mattasoglio (2010) define desenvolvimento de 

software nessa categoria devido a definição de Ferreira (1999) como “produto fabricado 

individualmente ou de modo artesanal, segundo especificações de um projeto para fabricação em 

série, com o propósito de servir de teste antes da fabricação em escala industrial, ou da 

comercialização”, ou seja, apresentação de um protótipo. 
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3.2 LIMITAÇÕES DO MÉTODO ESCOLHIDO 

 

As limitações metodológicas podem surgir na escolha do caso, análise dos dados e também de 

acesso aos dados e informações, de acordo com Miguel (2007). 

No caso deste Trabalho de Conclusão de Curso, o fato dos dados advirem de questionários e 

entrevistas, é uma limitação, visto que há o risco de não atingir a extração de todo o conteúdo 

necessário ou realizar a extração de informações divergentes.  

Miguel (2007) apresenta algumas limitações associadas a questionários e entrevistas.  

Em relação a questionários, as principais limitações apresentadas são grande números de perguntas 

sem respostas, impossibilidade de ajudar o informante em questões mal compreendidas, haver 

influência de uma questão na resposta de outra, o desconhecimento das circunstâncias em que 

foram preenchidos torna difícil o controle e a verificação entre outras. 

Já em relação a entrevistas, as seguintes limitações são apresentadas: dificuldade de expressão e 

comunicação de ambas as partes, possibilidade de o entrevistado ser influenciado, consciente ou 

inconscientemente, pelo pesquisador, disposição do entrevistado em dar as informações 

necessárias, entre outras. 

Com a finalidade de mitigar estes riscos e possivelmente eliminá-los, o questionário terá um 

planejamento e elaboração prévia bem estruturados com o intuito de eliminar possíveis dúvidas ao 

decorrer de seu preenchimento.   

Com relação às entrevistas, para que haja maior assertividade de dados e informações, os 

entrevistados serão selecionados de acordo com sua atuação profissional e empresas em que estão 

inseridos. Todas entrevistas serão conduzidas de forma individual visando maior atenção ao 

entrevistado e menor influência em suas respostas. 

Outra limitação encontrada neste Trabalho de Conclusão de Curso é a forma de criação da 

ferramenta. Onde será desenvolvida para aplicação em projetos, impossibilitando ou dificultando 

a aplicação futura em outras áreas e finalidade.  
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3.3 VARIÁVEIS DA QUESTÃO DA PESQUISA 

 

A variável central da pesquisa é a validação do modelo, que ocorre através da diminuição efetiva 

na consulta e coleta de informações e/ou mais rápida ambientação de um novo colaborador a 

empresa pelo uso da ferramenta, é um procedimento onde as pessoas que terão influência direta 

nos resultados do sistema farão a análise. Essa validação ocorre pela sua utilização efetiva, onde 

se verifica a praticidade no uso, a utilidade das funções inseridas e se o sistema é efetivo para as 

soluções propostas. 

3.4 FONTES DE DADOS  

 

A etapa de coleta de dados e informações é vista como uma das etapas mais complexas por Gil 

(2002). Essa complexidade se dá devido à utilização de fontes diversas para evidenciar e conferir 

resultados. Porém, para Miguel et al. (2012), a utilização de múltiplas fontes de dados em conjunto 

com a percepção desenvolvida a partir da literatura, possibilita o alcance de uma maior validade 

construtiva da pesquisa do trabalho por meio do pesquisador. Minciotti (1992), sinaliza que para a 

definição da fonte a ser utilizada, deve-se vincular a decisão ao tipo de informação que se busca. 

Para responder às questões levantadas sobre cada variável da questão central da pesquisa, são 

necessárias fontes potenciais de informação, segundo Miguel et al. (2012). 

Essas fontes potencias de informação são classificadas conforme sua origem, podendo ser primária 

ou secundária. 

3.4.1 Fontes de dados primários 

Dados primários podem ser definidos como aqueles que serão coletados pelo pesquisador, com a 

finalidade de atender as necessidades da pesquisa em andamento. Assim, a coleta será por meio 

entrevistas e pesquisas para coleta de necessidades e dificuldades enfrentados por micro e pequenas 

empresas, assim como também pelo profissional atuante na área de projetos.  

3.4.2 Fontes de dados secundários 

As fontes de dados secundários são os dados e informações previamente coletados por terceiros e 

disponibilizados ao público. Para assegurar a confiabilidade das informações e realizar a 
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construção de uma base teórica sólida, foram obtidos dados e informações por meio de livros, 

artigos científicos, monografias, relatórios e websites de instituições e empresas, os quais 

encontram-se devidamente citados no trabalho em questão. 

3.5 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados deve acontecer por meio de entrevistas e questionários, seguindo as orientações 

de Yourdon (1992) e Mattasoglio (2013).  

Para as entrevistas, será desenvolvido um plano geral, para definição de qual o perfil do 

entrevistado, onde ele se insere dentro do organograma da empresa, para também entender como 

esta funciona e definir a sequência adequada e a combinação certa entre as entrevistas, para que 

exista uma linha de raciocínio e ligação entre elas. Após essa definição, deve-se obter uma prévia 

autorização dos entrevistados, para que não ocorra nenhum desentendimento durante ou após a 

entrevista além de estabelecer um compromisso e a garantia de anonimato do entrevistado. 

Durante o planejamento, é necessária a certificação do entrevistado sobre o assunto que será 

abordado, por telefone ou e-mail, por exemplo, e indicar o objetivo da entrevista, além de coletar 

dados a respeito do assunto que será abordado, objetivando as informações que serão necessárias 

para desenvolvimento do projeto. Estas devem ser planejadas anteriormente a fim de otimizar o 

uso do tempo dos entrevistados e dos entrevistadores e para que a entrevista não dure mais de uma 

hora. 

A entrevista deve acontecer pessoalmente e de forma direta. O entrevistador terá o suporte de mais 

uma pessoa, para que não se perca nenhuma informação, e ambos deverão apontar as respostas em 

papel ou via gravador. Antes do início, o entrevistador deve se apresentar, indicar quem patrocina 

a entrevista, explicar a sua finalidade, o porquê da escolha desse candidato, confirmar a garantia 

do anonimato e assim iniciar as perguntas. 

O estilo adequado para se entrevistar, no caso deste projeto, é o semiestruturado, pois será feito um 

esquema básico de perguntas por tópicos que permite que o entrevistador faça perguntas adaptadas 

de acordo com as respostas obtidas. Durante a entrevista, para um melhor entendimento dos 

resultados, deve-se pedir para que o entrevistado faça análise da questão, demonstre as 

dependências dos assuntos, detalhe suas respostas e, ao final de cada uma, o entrevistador deve 

confirmar com o entrevistado se o conteúdo foi plenamente compreendido. 
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Após finalizada a entrevista, o entrevistador deve tratar e analisar os dados coletados. Com isso 

finalizado, deve-se marcar uma reunião para validação de dados, assim a possibilidade de erros, 

como o não entendimento do que foi analisado ou a mudança de opinião do entrevistado, possa ser 

descartado. 

Para o questionário, deve-se definir os tipos de questões e conteúdos que serão abordados, escolher 

e formular as questões, definir um número total de questões e a sua ordem, e como ele será 

apresentado. 

Para a escolha das questões, essas deverão ser coerentes com o tema que está sendo pesquisado, se 

relacionar com o objetivo central da pesquisa e não podem ser respondidas por outro método de 

coleta de dados, como entrevistas. A partir do objetivo central da pesquisa, deve-se separar o 

questionário em três etapas: questões iniciais, voltadas para a coleta de dados do pesquisado, 

questões gerais, para a configuração do contexto do pesquisado e questões específicas, que buscam 

detalhes sobre o que está sendo investigado. 

Nesse caso, as questões serão fechadas, de modo que o entrevistado possua algumas alternativas 

como resposta, abertas, onde ele pode escrever sua resposta, e dependentes, onde uma questão vai 

depender da outra. Além disso, elas terão uma ordem lógica de funil, ou seja, as questões vão se 

relacionar e vão se afunilar para um assunto final. 

Após o questionário ser elaborado, deverá passar por uma etapa de validação e verificação de falhas 

como clareza da introdução, ordem e clareza das questões e tempo de resposta. Assim que essa 

etapa for concluída, o questionário está pronto para ser enviado para o grupo de questionados. 

3.6 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE DADOS COLETADOS 

 

A análise e interpretação dos dados serão feitas da maneira descrita no decorrer deste item, de 

acordo com os procedimentos do Gil (2002). 

O processo deverá envolver dois procedimentos: a tabulação dos dados e os cálculos estatísticos.  

O termo tabulação refere-se a padronizar e codificar as respostas obtidas de forma a facilitar a 

leitura e análise dos dados coletados. Já os cálculos estatísticos correspondem a interpretação de 

dados experimentais e extrapolação dos resultados da amostra para a população em questão. 

Após esses dois procedimentos, deverá ser feita a interpretação dos resultados, ligando-os outros 

resultados ou teorias através de análises de correlação, percentagens, médias, comparações para 
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evidenciar os resultados obtidos e dar suporte ao desenvolvimento do projeto.  
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