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Projeto na ótica de um Projeto
Uma análise dos projetos de melhoria com MASP na ótica do
referencial de gerenciamento de pr ojetos do PMBOK 

“Aqueles que planejam obtém melhores resultados do que aqueles que não planejam, ainda que raramente
sejam aderentes ao planejado”.
Sir Winston Churchill
Estadista britânico, primeiro-ministro durante a Segunda Guerra Mundial

Frequentemente se atribui, à iniciativa de melhoria da qualidade, como um projeto. De fato, o termo
parece ser apropriado, pois se trata de um esforço temporário para o cumprimento de uma meta ou
concretização de um objetivo.
Na disciplina do gerenciamento de projetos, é bastante comum usar o arcabouço teórico constituído
pelo Guia PMBOK do Project Management Institute – PMI que, recentemente, acaba de lançar sua
6ª edição, inclusive em português. Trata-se de um referencial riquíssimo e mundialmente reconhecido
para a constituição de metodologias específicas para as organizações e suas necessidades, processo
esse conhecido como tailoringi.
Evidentemente, um projeto de melhoria contínua, seja em CCQsii ou em outro tipo de estrutura, não
possui uma estruturação metodológica com o grau de organização e formalidade proposto no guia. O
documento foi escrito com a intenção de abranger projetos de qualquer tamanho, inclusive de
agrupamentos de projetos, denominados Programas e, numa escala ainda maior, os Portfólios. No
entanto, uma análise do guia pode levar a insights que seriam úteis para ambos os lados: a
metodologia da melhoria contínua e também a do gerenciamento de projetos, uma vez que existem
áreas de grande convergência.
Inicialmente, é preciso dizer que um projeto de melhoria usando o MASP, é abrangido pela
metodologia descrita no PMBOK, não porque o guia foi escrito para qualquer projeto e de qualquer
porte, ou porque as fases genéricasiii se aplicam perfeitamente às etapas do MASP. Como o próprio
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guia cita, sua metodologia também se destina a “[...] melhorar ou corrigir produtos, processos ou
serviços”iv. Na verdade, os pontos de convergência são muitos, como será apresentado mais adiante.
No que diz respeito ao tipo de projetov, o de melhoria contínua com MASP seria classificado, na ótica
do PMBOK, como um projeto híbrido, pois contém aspectos preditivos, que são suas etapas e
passos, e iterativos, que vão se desenhando à medida que o projeto avança. Como não se conhece a
causa raiz do problema, as ações para resolução não podem ser previstas a priori. Além disso, o
resultado final nem sempre é conhecido, não sendo raro que alguns projetos tenham resultados muito
acima do esperado.
Em segundo lugar, o Guia oferece uma referência bastante consistente para a organização de um
escritório de gerenciamento de projetos, contendo sugestões de documentos e elementos que podem
auxiliar a gestão de diversos grupos de melhoria ativos. Isso é particularmente interessante para as
organizações de grande porte que possuem setores corporativos, responsáveis pelo fomento da
melhoria contínua e administração da atividade. Os aspectos relacionados à governança, como Regras,
Políticas, Procedimentos, Normas dentre outros, são tratados com consistência e detalhe sendo,
provavelmente, mais que suficiente para que as iniciativas tenham elevado grau de sucesso.
Embora contenham muitos pontos em comum, a maior diferença talvez se encontre na quantidade de
variáveis envolvidas na gestão do projeto. Normalmente um projeto de melhoria contém um líder ou
coordenador e membros, sendo que existem poucos focos de gerenciamento que não sejam o
resultado, o prazo e os custos. No caso do guia, as dimensões se estendem ainda na integração, no
escopo, na qualidade do próprio projeto, na comunicação, na aquisição, nas partes interessadas e,
sobretudo, nos riscos. Em projetos de melhoria, não há gestão dos riscos, embora eles existam e
contenham elevado potencial de prejudicar ou mesmo impedir o andamento do trabalho. Há a falta de
tempo, a queda de motivação dos membros da equipe, a resistência de pessoas ou áreas da empresa,
o atraso na entrega das tarefas, a perda de membros, a falta de habilidades ou competências
específicas, o uso das soluções óbvias além, evidentemente, do resultado esperado não ser atingido.
Tudo parece conspirar contra. A gestão de riscos, num MASP mais estruturado, deveria acontecer logo
na primeira etapa – Identificação do problema ou, seguindo a linha do Guia, numa etapa adicional
apenas dedicada à estruturação e organização do projeto. Um documento similar ao business case,
poderia ser organizado com esse propósito.
Outro ponto interessante no Guia são as análises estruturadas e formais de mudança de fase. Trata-se
de momentos realmente críticos e decididos objetivamente à luz de evidências. Em projetos de
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melhoria contínua as mudanças acontecem de forma natural e informal, sem uma decisão colegiada
fundamentada em questionamentos claros. Isso na verdade pode ser ainda pior: frequentemente a
mudança de etapa acontece de forma apressada, devido a ansiedade dos membros, pressa ou
superficialidade na análise e conclusões. Eis aí um ponto a ser melhorado.
Quanto às ferramentas, o Guia PMBOK é quase um compêndio. Embora elas não sejam descritas em
detalhe, são citadas 132 ferramentas de gerenciamento de projetos, incluído cerca de 20 bem
familiares a quem atua em gestão da qualidade. Para se ter uma ideia de como esse número é
elevado, o The Quality Tool Box, publicado pela Sociedade Americana da Qualidade - ASQ tem 85,
embora um pouco mais detalhadas. A ausência imperdoável no Guia PMBOK é o Gráfico de Pareto,
que é uma das ferramentas mais consagradas na análise de dados da Gestão da Qualidade. Também
seria interessante se as ferramentas sugeridas no Guia fossem mencionadas ao longo do texto em que
se descreve a metodologia. Da forma que está, no início de cada capítulo, é difícil fazer um paralelo
entre a instrução e a ferramenta adequada para realizar cada tarefa.
Por fim, o Guia PMBOK aborda a resolução de problemas como uma parte relevante do processo de
Gerenciamento da Qualidade do projeto citando, inclusive, um mini-MASP de seis etapas como
orientação para eliminar problemas e encontrar soluções duradourasvi. Mas não se anime muito. O
processo é bem pouco descrito e não contém as etapas de Observação e de Conclusão do MASP. Isso é
estranho para um documento que, por ser referência na gestão de projetos, descreve com detalhes as
atividades de encerramento de projeto.
Para finalizar, o Guia PMBOK é uma referência importantíssima para quem queira fundamentar e
tornar mais consistente qualquer projeto de melhoria com MASP. Ele chega a citar o PDCA, a Gestão
da Qualidade Total – GQT e a melhoria contínua como iniciativas úteis para aprimorar a qualidade do
gerenciamento do projeto. Mas talvez tenha faltado ressaltar que a melhoria contínua pode ser o
projeto em si, e não um evento decorrente de alguma falha ou insucesso num projeto qualquer. Talvez
possa ser mais sedutor trabalhar num empreendimento novo ou inovador. Mas esses eventos são
raros. Um tempo infinitamente maior é empreendido na operação desses empreendimentos, que
precisam desesperadamente de resultados melhores, rumos a excelência. Pessoas altamente
qualificadas, não estão usando suas competências de gerenciamento de projetos, pois estão à espera
de algo novo. Oportunidades podem estar sendo desperdiçadas diariamente, para colocar em prática
essa competência e gerar resultados fantásticos para empresas e pessoas. Então, mão à obra.
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(*) Claudemir Oribe é Mestre em Administração, Consultor e Instrutor de MASP, Ferramentas da Qualidade e
Gestão de T&D. E-mail claudemir@qualypro.com.br.
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NOTAS
i

Ação com o propósito de fazer algo sob medida. Tailor – do inglês: alfaiate.

ii

Círculos de Controle da Qualidade. Estrutura de equipe, criada no Japão na década de 50, que usa o pretexto da
resolução de problemas para o desenvolvimento de pessoas.
iii

As etapas genéricas, descritas como agrupamento de processos, são a Iniciação, o Planejamento, a Execução, O
Monitoramento e controle e o Encerramento (PMBOK, p. 23).
iv

Ver PMBOK (2017, p. 7).

v

Segundo o PMBOK, os tipos de projeto são o Preditivo, o Iterativo, o Incremental, o Adaptativo e o Híbrido, que
mistura características de dois ou mais tipos mencionados (PMBOK, p. 19).
vi

As etapas do método sistemático mencionado no Guia PMBOK são: (1) Definir o problema, (2) Identificar a
causa-raiz, (3) Gerar soluções possíveis, (4) Escolher a melhor solução, (5) Implementar a solução e (6) Verificar a
eficácia da solução. Ver Guia PMBOK (2017, p. 295).
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