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RESUMO 
 

O presente trabalho desenvolvido junto com à empresa K3R, prestadora brasileira de serviços 

de tecnologia, cujo principal produto é a gestão da implementação de sistemas, aborda sobre o 

desenvolvimento e implantação de um sistema de integração de informações, por meio de 

soluções tecnológicas, cuja automação busca-se alinhar aos atuais fluxos de processos na gestão 

de projetos, de forma a permitir a otimização da alocação de recursos e apuração de resultados 

de cada projeto atendido. Trata-se da busca pela solução do problema na ausência de um sistema 

integrado, cujos reflexos permitirão a exploração de oportunidades de prestação de serviço que 

o modus operandi atual da empresa não permite.  O diagnóstico incluiu o mapeamento dos 

processos de gestão de projetos da K3R, e a busca pela identificação de uma solução pronta que 

pudesse atender às suas necessidades. Como não foi encontrado um sistema de informações 

integrado para gestão de projetos que se alinhasse a tais necessidades, a proposta de solução 

envolve o desenvolvimento de uma solução customizada, que se entende ser uma solução 

inovadora, dentro do setor, que proporcionará à K3R, no médio prazo, as informações que 

envolvem o processo de alocação de profissionais, e a agilidade, integração e, como 

consequência, reduzindo os custos. Em termos de inovação, pode-se considerar que o sistema, 

para o setor em questão, apresenta uma inovação disruptiva. A complexidade no 

desenvolvimento desta uma solução integrada está diretamente ligada a diversas variáveis 

relevantes, o que a torna relativamente complexa do ponto de vista de dificuldade, mas não das 

multifaces de desenvolvimento. Isto a torna perfeitamente aplicável ao segmento para o qual 

foi desenvolvida, mas também para outros segmentos, cuja replicabilidade envolva apenas 

algumas pequenas mudanças paramétricas. Durante seu desenvolvimento, foi observado que 

existe um potencial de comercialização do mesmo como produto ou serviço, sendo necessário 

avaliar há necessidade de alguma customização e revisão de processos, como realizada na K3R. 
 

Palavras-chave: Gestão de Projetos. Automação de Processos. Sistema Integrado de Informação 
Gerencial. 
 

 

  



 

 

ABSTRACT  

This work, developed in conjunction with K3R, a Brazilian technology services provider, 

whose main product is the management of systems implementation, addresses the development 

and implementation of an information integration system through technological solutions 

whose automation it seeks to align to the current process flows in project management, in order 

to allow the optimization of the allocation of resources and get of results of each project served. 

It is the search for the solution of the problem in the absence of an integrated system, whose 

reflexes will allow the exploration of service opportunities that the current modus operandi of 

the company does not allow. The diagnosis included the mapping of K3R's project management 

processes and the search for a ready solution that could meet its needs. As a result of this, the 

K3R hasn't been find a information integrated system developed to manager projects, aligned 

the needs the demands of the company, the solution proposed involved the development of the 

custom solution, that extend for a innovation solution, inside market, which will provide the 

K3R in the medium term with the information that involves the process of allocating 

professionals, and the agility, integration and, as a consequence, reducing costs. The complexity 

in the development of this integrated solution is directly linked to several relevant variables. It 

begins with the understanding of the information contained in electronic spreadsheets, which 

require a field-by-field critical analysis, thus associating this information with the respective 

activities and their due to the relationship between the data source and the respective 

information destination, the process also includes what information will be entered manually 

or automatically and mainly to build a dynamic workflow, which needs to be intended for the 

use of the professionals involved. Based on an empirical evaluation, there are other business 

segments that perform the same activity in a similar way to K3R, so the solution designed for 

deployment allows to be replicated to other segments, that is, information commonly used in 

K3R to perform the allocation activity of outsourced professionals for a fixed period of time, 

may use this solution. With the presentation of this integrated information solution for the 

allocation of professionals to other segments, it was observed that there is a potential of 

commercialization of the same as a product or service, being necessary to evaluate there is need 

of some customization and revision of processes, as realized in the K3R. 

Keywords: Manager Project. Process Automation. Integrated Management Information 
System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  Situação-problema 

A K3R é uma empresa de prestação de serviços de informática, classificada como uma 

microempresa, uma vez que tem o faturamento anual de aproximadamente R$ 300 mil, de 

acordo com a Lei Complementar n° 123/2006 (Câmara dos deputados), em consonância com o 

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que define empresas 

as quais tenham como receita bruta anual superior ou igual a R$240 mil ou inferior a R$2,4 

milhões. 

As MPEs (Micro e Pequenas Empresas) representam 72% dos empregos formais no 

Brasil, segundo o SEBRAE (2016). Estas empresas enfrentam vários desafios em sua gestão 

para sobreviverem. Dentre os principais, destaca-se a gestão eficiente de seus recursos, o que 

Malheiros (2005) defende ser vital à sobrevivência das empresas, a gestão assertiva da 

informação é um fator que pode contribuir para ampliar a possibilidade de sobrevivência das 

microempresas.  dada a necessidade de adaptação de maneira ágil, frente às transformações e 

dinamicidade do mercado em que atuam. 

Desde a segunda Guerra mundial, a gestão da informação é um tema que suscita reflexão 

e investigação sobre diferentes enfoques analíticos. A partir desse contexto, Bush (1945) 

defende que o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas pode contribuir para que a gestão 

organizacional obtenha suas informações disponíveis de maneira integrada, de forma que a 

informação possa ser processada de maneira fácil e se torne rapidamente acessível. 

Este trabalho trata do desenvolvimento e implantação de um sistema de informação 

integrado, composto por elementos inter-relacionados, cujo intuito é agilizar de maneira 

significativa o processo decisório e a construção de uma base de conhecimento. 

A integração entre Sistema de Informação (SI) e Tecnologia de Informação (TI) pode 

contribuir para diminuir a inserção manual e estratificada de informações, bem como, pode 

auxiliar o melhor monitoramento dos objetivos organizacionais, permitindo a construção de 

automatização de processos e reduzindo a interação manual dos dados (Davenport, 1998; Earl, 

1992).   

Pode-se afirmar que  por meio da Tecnologia da Informação (TI) integrada, um dos 

resultados esperados é aprimorar o planejamento empresarial, como exemplo, o processo de 

alocação de recursos em projetos, proporcionando um planejamento mais aderente as 
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prioridades da organização, de acordo com a avaliação da literatura aplicada, a qual aponta os 

efeitos positivos das ferramentas de integração de informação.  

Tendo em vista a aplicação específica desta proposta, buscou-se indícios empíricos das 

potenciais lacunas na integração de informação do processo de alocação de recursos na gestão 

de projetos, da K3R.  

A ausência de integração dificulta a realização de uma análise consolidada dos 

resultados dos projetos, contribuindo de maneira negativa para as projeções financeiras e 

métricas dos projetos em execução pela K3R. 

 

1.2  Antecedentes 

 

Inicialmente, o portfólio da K3R era focado no atendimento ao grupo CCE, que, entre 

os anos de 2006 até o ano de 2011, foi um cliente por que demandava o maior número de 

profissionais e tecnologias alinhadas com o plano diretor do grupo CCE. 

O foco na CCE resultou em uma parceria estratégica, com projetos de longo-prazo, os 

quais influenciavam a alocação de profissionais, especificamente, abria-se a possibilidade dos 

contratados da K3R atuarem em diferentes projetos. 

Assim que ocorreu a venda de parte do grupo CCE para Lenovo, no ano de 2012, a K3R 

enfrentou seu maior desafio: iniciar e manter um relacionamento com a Lenovo em seu portfólio 

como cliente, uma vez que empresa já possuía parceiros globais homologados. 

No processo de venda da CCE para Lenovo, houve um acordo formal que a presidência 

da CCE iria apoiar os projetos da Lenovo, entretanto, a K3R foi indicada a participar do grupo 

da vice-presidência para operacionalizar os meios tecnológicos que deveriam unificar as 

plataformas tecnológicas entre Lenovo e CCE. 

Diante da nova conjuntura, especificamente, a mudança organizacional de seu maior 

cliente, a K3R teve seu modo de operação desafiado, tendo em vista a necessidade de se adequar 

as demandas de uma empresa cujo padrão de atuação é internacional. 

O processo decisivo foi a realização da divisão do grupo CCE, que teve como objetivo 

transferir seu antigo datacenter de São Paulo para Manaus, processo esse essencial em buscar 

novas tecnologias, mais aderentes ao tamanho reduzido do negócio e manter a eficiência que já 

existia anteriormente e novos profissionais. 

Iniciou-se nesse momento a necessidade de expansão dos produtos e serviços 

oferecidos, como, por exemplo, a utilização do conceito de Cloud Computing no uso de 

ferramentas corporativas, armazenamento e compartilhamento de dados. Assim que houve de 
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fato a divisão dos grupos empresariais, em 2013, a Lenovo atingiu sua meta global em tornar-

se mundialmente a líder na venda de computadores e celulares Pfanner (2014), encerrando após 

esse período sua parceria com a K3R.  

No processo de segregação de estruturas organizacionais e posteriormente ao 

encerramento das parcerias em 2014, a K3R mudou completamente seu processo de alocação 

de recursos, com a descentralização de planilhas eletrônicas para atualização das informações 

e pulverização de projetos e diversos clientes, adequando-se aos projetos de curta duração, com 

habilidades diversas e com diversos estilos de clientes. Atualmente, busca expandir sua carteira 

de clientes, oferecendo produtos e serviços aderentes ao negócio flexíveis e automatizados. 

 

1.3 Objetivo do trabalho 

 

O objetivo central deste trabalho relaciona-se ao desenvolvimento e implantação de um 

sistema de informação integrado, composto por elementos inter-relacionados, cujo intuito é 

agilizar de maneira significativa o processo decisório e a construção de uma base de 

conhecimento. 

Trata-se da criação de uma solução tecnológica, com base em um software, que integre 

os processos da gestão de projetos da K3R, de forma sistematizada, potencializando as 

vantagens da K3R junto a seu mercado de atuação, por meio da otimização do tempo e da 

qualidade na alocação dos recursos à execução de cada projeto. 

Como resultantes, busca-se o aprimoramento dos processos atuais e, por conseguinte, a 

viabilidade da exploração de novas oportunidades de negócios, assim como a criação de valor 

para os stakeholders da organização, definidos mais adiante, neste trabalho.  

 

Este trabalho foi elaborado com base na Metodologia para Trabalhos Práticos em 

Administração e Contabilidade aplicados (Marcondes, Miguel, Franklin & Perez, 2017). Está 

estruturado da seguinte forma: no capítulo 2 é apresentada a empresa K3R, seguido do capítulo 

3, que descreve o problema a ser analisado. No capítulo 4 é descrito o diagnóstico do problema 

desenvolvido. Na sequência, o capítulo 5 apresenta uma proposta para a solução ao problema 

encontrado.  
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2 CONTEXTO E A REALIDADE INVESTIGADA 

 

2.1 A empresa, o negócio e o mercado 

 

A K3R é uma empresa de serviços de tecnologia brasileira, presente no mercado 

brasileiro há 12 anos, atendendo grandes organizações internacionais e nacionais e startups, 

desenvolvendo com seus clientes a execução de projetos alinhados com as práticas de gestão 

de projetos e governança de tecnologia.  

Inicialmente, a K3R passou a integrar o conselho diretivo do grupo CCE, empresa 

inserida em diversos segmentos com a fabricação de produtos de tecnologia como desktops, 

notebooks, netbooks, celulares e TVs, de cujo portfólio de fornecedores, a K3R fazia parte, 

como prestadora de serviços. 

O escopo inicial da K3R foi elaborar e executar um conjunto de projetos estratégicos 

que tinham como objetivo a construção de uma plataforma de informação, que deveria integrar 

todas as empresas do grupo fazendo reuso de tecnologias e elevar o nível de governança 

corporativa da CCE. 

 O apoio da K3R na execução desse conjunto de projetos, iniciado em 2006 e concluído 

em 2012, possibilitou que parte do grupo CCE fosse vendido para a empresa chinesa Lenovo, 

por R$ 300 milhões, que visava uma expansão da marca no país. Desta forma, a K3R consolidou 

por meio de implementação de diversos projetos a habilidade na construção de plataformas de 

informações.  

A K3R vem atuando em diversos segmentos, como aeronáutica (Embraer), 

petroquímico (Repsol), têxtil (Trifil), logística (Maersk), alimentício (Polenghi), tecnologia 

(Totvs), chegando em 2015 a um faturamento anual de aproximadamente R$ 500 mil. 

Entretanto, dada a recessão econômica no Brasil, desde 2016, a K3R está-se adequando aos 

novos cenários e aos clientes que ainda estão ativos, o lhe rende um faturamento atual de R$ 

300 mil por ano. 

O portfólio da K3R inclui uma diversidade de serviços direcionados à gestão de 

implementação e unificação de informações, baseando-se na estratégia da organização, em que 

é possível utilizar as seguintes tecnologias: 

• CRM (Customer Relationship Management), focado especificamente no 

relacionamento com clientes para que possam entender, antecipar as necessidades e 

potencialidades do mercado atuante.  
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• ERPs (Enterprise Resource Planning), como objetivo principal integrar todos os dados 

e processos de uma organização num único sistema, possibilitando a automação e 

armazenamento de todas as informações de negócios, possibilitando um fluxo de informações 

único, contínuo e consistente.  

Com o objetivo de coletar, organizar, analisar, compartilhar e monitorar informações 

oferecendo suporte à gestão do negócio, a K3R poderá desenvolver indicadores de performance 

por meio da implantação de ferramentas de BI (Business Intelligence), para alcançar uma fácil 

interpretação de um grande volume de informações, possibilitando avaliar novas oportunidades 

ou mesmo traçando estratégias baseando-se em dados. 

O principal serviço oferecido, atualmente, pela K3R é a implantação e/ou atualização 

de sistemas, viabilizando uma plataforma unificada de informações, buscando sempre soluções 

inovadoras que alcance maior eficiência para as organizações.  

A K3R atende exclusivamente ao ramo B2B, clientes corporativos usualmente que 

contratam a K3R para realizar implantar as atualizações de sistemas legados que necessitam 

serem atualizados, por diversos motivos, os quais podemos destacar obrigações fiscais ou 

mesmo uma versão mais eficiente do software que está sendo utilizado no ambiente produtivo.  

Porter e Millar (1985), destacam dois pontos na cadeia de valor: 

1 Atividades Primárias: São aquelas diretamente comprometidas na criação e 

desenvolvimento do produto, sua produção, logística, comercialização e serviços de 

pós-venda. 

2   Atividades de Apoio: São as atividades de suporte às primárias e são subdivididas 

em um subconjunto de atividades específico a cada mercado.  

 

A cadeia de valor na qual a K3R está baseada, é apresentada na Figura 1. 
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Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Porter e Millar (1985) 

Figura 1 – Cadeia de valor 

 

A K3R busca prestar serviços alinhados à criação de valor ao cliente, orientando-se pela 

concepção de Porter e Millar (1985). Neste sentido, pode-se destacar:  

Atividades Primárias: 

• Logística de Entrada: Planejamento e gerenciamento das atividades a serem 

executas em projetos, com o objetivo principal de cumprir com os prazos de 

entrega, realizando de forma contínua a priorização de projetos e alocação de 

profissionais na K3R, como exemplo, de artefato utilizado são os cronogramas 

do projeto aprovado pelo cliente. 

• Operações: Envolve o processo de obtenção de informações diárias, geradas 

pela execução ou planejamento do projeto e como resultante dessas informações 

é monitorização dos resultados para que a tomada de decisões, sejam realizadas 

de maneira precisa e obter de resultados esperados durante cada fase do projeto, 

como exemplo, de artefato utilizado o relatório de apontamento de 

horas/atividades realizadas no projeto e Atas de reuniões de status da evolução 

do projeto. 

• Logística de Saída: Implementação dos sistemas, durante essa etapa busca-se 

adequar os serviços à estrutura organizacional, cultura, ramo de atividade do 

cliente, em termos específicos, procura-se garantir que as atividades sejam 

executadas em conformidade com o plano do projeto aprovado pelo cliente. 

• Marketing e Vendas: Motivação e captação de cliente para aquisição de 

serviços, sendo um canal de captação de demandas de novos projetos é realizada 
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por meio de networking em eventos de tecnologia ou mesmo pela divulgação da 

rede de clientes. 

• Serviço de Pós-venda: Suporte à distância, apoio aos clientes quando esses 

possuem dificuldades na execução de processos utilizando-se da ferramenta 

tecnológica que foi implementada, ou realizando correções em parametrizações 

que não estão de acordo com as necessidades dos clientes. 

Atividades de Apoio: 

• Infraestrutura: Disponibilidade das informações em planilhas eletrônicas, 

utilizando-se de políticas de segurança de informação, ou seja, controle de 

acessos aos arquivos por meio do controle de senhas e armazenadas em 

servidores com políticas de segurança. 

• Gestão de Recursos Humanos: Alocação de profissionais, em termos mais 

específicos, os profissionais são experts autônomos, designados para implantar 

evoluções tecnológicas e programas específicos, como exemplo, nessa etapa é 

realiazado o processo de recrutamento e seleção de candidatos.  

• Desenvolvimento Tecnológico: Design de processos e reestruturação de 

processos, como exemplo, elaborando um fluxo de processos funcionais. 

• Aquisição/Compras: Mapear quais são as necessidades do projeto e como 

planejar como podem ser melhor atendidas pela compra ou aquisição de 

produtos, serviços ou resultados fora da organização do projeto e principalmente 

quais demandas do projeto serão realizadas pela equipe do projeto durante a 

execução do projeto. Logo, será possível ter uma estratégia de como, o que, 

quanto e quando adquirir os produtos ou serviços, como exemplo, a compra de 

notebooks, passagens aéreas. 

• Margens: É a resultante dos valores embutidos e não tangíveis, os quais são 

fatores competitivos para K3R, sejam pela experiência dos profissionais ou 

mesmo pelo pronto atendimento com assertividade dos serviços prestados. 
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3 ENTENDIMENTO DO PROBLEMA 

 

3.1 Entendimento do problema 

 

Em 2016, as MPEs no Brasil representavam cinco milhões de estabelecimentos (IBGE 

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, 2016). Entretanto, mesmo diante da grande 

representatividade econômica das MPEs no Brasil, as quais enfrentam diversas dificuldades 

para se manter no mercado, esta fragilidade se torna relevante quando se constatam as seguintes 

taxas de mortalidade apontadas pelo estudo do IBGE (2016), entre 2013 a 2016, que demonstra 

uma  taxa de mortalidade de 6,3%, que representa mais de 341 mil empresas que tiveram suas 

atividades encerradas, no país. 

Não é possível atribuir um ponto principal para a causa da mortalidade das empresas no 

Brasil, mas dentre algumas das principais causas do desaparecimento das MPEs brasileiras 

detalhadas no estudo realizado pelo SEBRAE (2016) estão a falta de planejamento e 

informações do mercado, complexidade tributária/burocracias, e a falta de tecnologias de gestão 

adequadas e de baixo custo.   

Nesse último aspecto, se insere a maior dificuldade  da K3R, o que  torna essencial a 

busca por instrumentos  que  atendam  ao  processo  de  gestão  organizacional, visando 

consolidar a permanência no mercado atuante, uma vez que, conforme Almeida, Pereira e Lima 

(2016, p.50), “um dos fatores determinantes que leva ao fechamento dessas empresas é a falta 

da utilização de instrumentos de controles de gestão, que auxiliem os gestores na tomada de 

decisões”. 

Os instrumentos gerenciais adequados permitirão que os gestores detenham maior 

conhecimento de qual será a melhor forma de utilização do uso dos recursos profissionais da 

K3R, com a informação em tempo hábil para embasar a tomada de decisão, de forma segura, 

constituindo-se em um ótimo aliado à permanência das empresas no mercado (Raupp; Martins 

& Beuren, 2006) 

A K3R adotou como estratégia de gestão de informação, a criação de planilhas 

eletrônicas padronizadas, por meio do software Excel, possibilitando que o acesso, a 

compreensão e a manipulação de informações fosse simplificada. Até 2013, a K3R baseava a 

gestão de informação no acompanhamento de dados oriundos de planilhas eletrônicas 

preenchidas manualmente.  
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Após 2014, em função do encerramento da parceria da K3R com a Lenovo, ocorreu uma 

pulverização da carteira de clientes, fato que gerou efeitos colaterais pois o crescimento do 

volume de informação implicou em dificuldades gerenciais, em especial na administração de 

projetos, pois ampliou-se a dificuldade de sintetizar informações acerca de cotações, alocação 

de recursos e monitoramento de resultados  

Diante da estratégia de gestão das informações baseadas em planilhas eletrônicas foi 

construído um fluxo de informações, para o atendimento das demandas dos clientes.  São 

elaboradas diversas propostas comerciais, que envolvem seis etapas fundamentais, quais sejam: 

(1) oportunidade de vendas, (2) cotação, (3) aprovação pelo cliente, (4) planejamento do 

projeto, (5) alocação de recursos necessários ao projeto, e (6) apuração de resultados. 

Na elaboração da proposta comercial (cotação), o escopo do projeto é detalhado ao nível 

dos produtos que o cliente gostaria de contratar, e alinhado a este escopo, é definido o custo 

financeiro estimado do projeto e a respectiva margem de lucratividade que a K3R almeja. 

É enviado por meio de e-mail ao cliente a proposta comercial e assim que o cliente 

recebe essa proposta comercial, realiza sua assinatura e aprovação do documento manualmente 

e devolve por e-mail a proposta comercial. 

A partir da aprovação, inicia-se, então, o processo de localização e alocação dos recursos 

profissionais, com base nas habilidades essenciais necessárias àquele projeto e na 

disponibilidade de agenda desses profissionais. 

As etapas para alocação de recursos, manutenção das disponibilidades de agendas dos 

recursos e apuração/acompanhamento de resultados financeiros são realizadas por meio de 

sistemas manuais através de planilhas em Excel, por exemplo, sem qualquer integração fluída, 

intuitiva ou estratégica. 

Em termos específicos, a ausência de integração de informações, impacta diretamente 

nas decisões a serem tomadas, devido, por exemplo, à inserção manual de dados, procedimento 

que não gera dados estáticos, por conseguinte, as informações estão suscetíveis à manipulação 

proposital ou acidental, que podem gerar erros e/ou inconsistências da informação origem até 

seu destino. 

Outro aspecto diz respeito à ausência de integração de informações, que não colabora 

para elevar a eficiência da atual rastreabilidade das informações que são disponibilizadas, uma 

vez que a alimentação do sistema está dispersa em planilhas eletrônicas. Não há um 

procedimento de atualização da informação nas demais áreas da empresa.  Estas falhas de 

compilação unificada geram diversos contratempos, como por exemplo, impedir o 

dimensionamento da carga e capacidade da empresa para execução de um determinado projeto. 
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A administração de diversos sistemas sem integração acarreta o esforço de se buscar e 

atualizar diversas fontes de informação, procedimento que diminui a produtividade e, 

consequentemente, limita a atuação que deveria ser direcionada à geração de valor ao cliente 

da K3R. 

Além de todo o contexto apresentado, os projetos, cada vez mais complexos, podem 

exigir mais avanços técnicos para alcançar o sucesso. Os projetos atuais “não são 

necessariamente tão bem definidos e compreendidos como os do passado. A economia global, 

os custos crescentes e a competição estão levando muitas empresas a assumir riscos maiores 

para atingir seus objetivos comerciais”, como enfatiza Kerzner (2011, p. 17).  

Os problemas detectados na K3R com ausência de integração de informações estão em 

conformidade com as potenciais perdas apontada pela literatura, em especial, Oliveira Neto 

(2005), Meehan (2002) e Cummins (2002), ou seja, durante a fase de planejamento do projeto, 

frequentemente, encontram-se algumas dificuldades para consolidar as informações para 

elaboração do plano base. Como consequência da ausência de integração, essa etapa do negócio 

não é concluída rapidamente.  

Para maiores detalhes das características da K3R, essa pesquisa possuiu livre acesso ao 

sócio proprietário, assim, muitas das informações acerca da empresa estão baseadas na 

metodologia de observação participante, como técnica de pesquisa e coleta de dados (Marshall 

& Rossman, 1995), de forma natural e específica, destinada ao propósito de exploração de 

dados e descrição de processos, na K3R. 

Adicionalmente, cumpre destacar que o efeito negativo da ausência de integração 

contamina o processo de alocação de recursos, pois existe uma lentidão para encontrar o 

profissional disponível para o atendimento das demandas dos projetos, em especial, para casos 

que possuem características peculiares e específicas. Frequentemente, não é possível encontrar 

profissionais no quadro de colaboradores.  

Adicionalmente, é necessário salientar que os recursos humanos são específicos da área 

de tecnologia da informação, ou seja, necessariamente pertencem a um grupo de mão de obra 

com qualificação específica, o que gera um esforço considerável para o recrutamento e seleção.  

Ainda no tema da mobilização de equipe, a formação manual pode minar a motivação 

do colaborador, em virtude da lentidão na identificação e alocação de tarefas. Neste sentido, 

cumpre resgatar os alertas de uma das principais referências na gestão de projetos: “o 

envolvimento de todos os membros da equipe no planejamento do projeto e na tomada de 

decisões pode agregar seus conhecimentos ao processo e fortalecer o compromisso com o 

projeto” (PMBOK-PMI, 2017, p.309).  
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Diante desse cenário o banco de dados da K3R procura conciliar informação sobre 

profissionais, bem como, suas respectivas habilidades distintas e suas disponibilidades, visto 

que tais profissionais não trabalham exclusivamente para K3R. Como as informações não são 

integradas, diante das necessidades técnicas dos projetos é necessário realizar o planejamento 

desses recursos sempre de maneira manual, identificação de papéis, responsabilidades, 

habilidades necessárias, relações hierárquicas (PMBOK-PMI, 2017). 

Além disso, outro potencial fator limitador para tomadas de decisões está na apuração 

de resultados da organização, pois ela é realizada individualmente por meio de planilhas 

eletrônicas. 

 

3.2. Detalhamento do problema 

 

Na etapa de entendimento do problema, houve necessidade de se mapear os principais 

stakeholders (Figura 2), que segundo Xaviere Chueri  (2008) são o fator crítico de sucesso, 

pois são eles que vão analisar o resultado final. Desta forma, foram identificados os principais 

stakeholders:  

• Prestadores de serviços terceirizados: são os profissionais de tecnologia com 

conhecimentos específicos contratados sob demanda; 

• Desenvolvedores de softwares: possuem a responsabilidade pelo 

desenvolvimento e implantação de soluções tecnológicas; 

• Clientes finais: são organizações de pequeno, médio e grande porte que 

contratam a K3R, para a execução dos projetos de implantação de sistemas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 2 – Stakeholders da K3R 
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Zubac, Hubbard e Johnson (2010) enfatizam ser de fundamental importância que as 

organizações realizem investimentos em recursos que, de fato, podem criar valor para os 

clientes, logo foi necessário realizar o mapeamento das principais necessidades dos 

stakeholders, descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Mapeamento de necessidades dos stakeholders da K3R 
 

STAKEHOLDERS NECESSIDADE 

K3R 

Sistema integrado de informações 

Redução/Eliminação de retrabalho 

Segurança da Informação 

Profissionais terceirizados 

Visualização das agendas inseridas 

Apontamento de horas trabalhadas 

Inclusão de despesas operacionais 

Clientes 
Redução no tempo para alocação de profissionais em 

projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na empresa-caso 

 

 

A revisão de processos foi possibilitada pelo acesso direto do autor deste trabalho a 

documentos da empresa, assim como por meio da avaliação dos profissionais terceirizados, 

alocados em projetos da K3R, além da experiência e observação participante, desta forma, 

buscou-se entender o problema relacionado à ausência de um sistema integrado. Em termos 

estritos, a partir destas fontes, foram identificados os seguintes fatores negativos listados na 

Tabela 2: 

Tabela 2 – Problemas identificados 
 

SEQ FATORES NEGATIVOS 

1 Diversos sistemas para apontar a mesma informação 

2 
Ausência de integração entre ferramentas de atividades de projetos x apontamento de 

horas 

3 Acúmulo de atividades operacionais x projetos 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base da percepção da observação do participante da K3R 
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A questão relaciona-se a como suprir a necessidade de um sistema integrado, que facilite 

todos os processos na gestão de projetos, por meio de uma solução integrada na gestão de 

informações, uma vez que no mercado já existem algumas soluções que atendem parcialmente 

essa demanda com ferramentas de gestão de projetos, que não possuem integração de maneira 

fácil e ágil. 

O crescimento estratégico para elevação da competitividade ou mesmo a redução de 

custos da K3R não estiveram alinhados à integração tecnológica e aos processos empresarias. 

Foram construídos sistemas especializados com funções totalmente segregadas, fato que pode 

gerar processos ineficazes.  

Paralelamente, e intensificando a ausência de integração, a baixa adoção das práticas 

integradas e automáticas de alocação de recursos, permite que as estratégias organizacionais 

possam estar suscetíveis à ausência de informações ou mesmo por informações incoerentes, 

avaliação esta condizente com os resultados previstos pela literatura. Neste sentido, cabe 

resgatar a análise de Salerno (1999, p. 17): “a estrutura é algo frio e estático; é preciso pensar 

na dinâmica da organização; é preciso que os sistemas de apoio reforcem os comportamentos 

que a estrutura induz”. 

As planilhas eletrônicas para alocação de recursos em conjunto com as planilhas de 

custos dos projetos utilizadas na K3R fornecem elementos de análise acerca das potenciais 

oportunidades de melhorias na integração, em específicos as informações mostram que se 

construiu um universo de rotinas operacionais e manuais para consolidação de informações, 

por meio de diversos canais de comunicação como e-mails, planilhas, entre os principais. 

Tal multiplicidade de instrumentos cria dificuldade para a apuração de resultados, 

assim o baixo nível de integração releva explicitamente os canais geradores de ineficiência e 

de baixa qualidade estratégica, sobretudo, porque os múltiplos instrumentos favorecem a 

utilização de dados antigos, como exemplo, elevando a possibilidade de realizar subutilização 

dos recursos terceirizados, em termos estritos, situação em que um profissional fica sem 

atividade no projeto para o qual está alocado. Este tempo ocioso está relacionado à insuficiente 

integração de informação durante as fases de definição do projeto.  

Detalhando, o processo se inicia com a criação de agendas dos recursos, que seguem 

em consonância com o planejamento realizado no início do projeto, considerando um cenário 

aprovado entre cliente e K3R, por meio do plano do projeto.  

O cronograma do projeto é construído e aprovado com todos os stakeholders, porém, 

mesmo após a publicação dos prazos e responsáveis, pode acontecer desvios de prazos 
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ocasionados, por exemplo, indisponibilidade do cliente em atender o consultor para executar 

a atividade planejada e aprovada. 

A partir das fontes acessadas na K3R, quando isso ocorre, essas horas improdutivas 

são classificadas como horas ociosas, onerando a empresa em custos não previstos. Foi 

realizada uma análise dos resultados obtidos no mês de abril/2018, composto por 22 dias úteis, 

com total de profissionais alocados em projetos. Considerando cada profissional com sua 

capacidade de 160 horas mensais de trabalho, foi apurada uma média de 5% de ociosidade, o 

que representou uma despesa de R$ 9.600,00. Quando a ociosidade é comprovadamente falha 

do cliente, o custo é transferido para ele, enquanto que os desvios referentes aos aspectos 

técnicos são absorvidos pela K3R. 

Isso somente aconteceu depois do envio, por e-mail, com as informações dos resultados 

individuais via planilhas eletrônicas e posteriormente a área de gestão de projetos realiza uma 

consolidação dos resultados dos projetos, ou seja, para um “grande volume de dados e 

informações que os gerentes de projeto precisam integrar torna necessária a utilização de um 

sistema de informações de gerenciamento de projetos (SIGP) e ferramentas automatizadas para 

coletar, analisar e utilizar informações para atender aos objetivos do projeto e realizar os 

benefícios do projeto. (PMI-2017, p.73). 

Assim, as expectativas para melhoria dos processos com a implementação de um 

sistema integrado de informações, inicialmente são: 

• Redução no tempo para seleção de profissionais para alocação em projetos; 

• Redução no tempo para confirmação dos profissionais selecionados para os 

projetos; 

• Redução no tempo para quantificar as despesas (taxi, hotéis, refeição), durante 

o mês; 

• Eliminação no retrabalho de inclusão e processamento de informações do 

projeto. 

• Aumento da qualidade das informações enviadas para questões fiscais. 

  



23 

 

4. DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

 

4.1 Problemática   

 

Todo trabalho realizado nas empresas faz parte de algum processo (Graham & LeBaron, 

1994), sendo esse processo gerador de uma operação para produzir produtos ou serviço. 

Dentre os vários tipos de processos organizacionais existentes na K3R,  incluem-se os 

processos de transformação que “envolvem um conjunto de input (entradas) usados para 

transformar algo para ser transformado em output (saídas), de bens e serviços” (Slack, 2009, 

p. 8), dessa maneira, na Figura 3 pode-se notar o fluxo do modelo de processos em 

transformação.

 

Fonte: Adaptado pelo autor, com base em Slack (2009, p. 8) 

 

Figura 3 – Modelo fluxo de processos 

 

 

 

Todos os processos da K3R foram mapeados e descritos conforme fluxo 

macroprocessos da área Comercial e Gestão de projetos, apresentado resumidamente na Figura 

4 e uma visão detalhada no (Apêndice A). 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 4 – Macro fluxo de processos da área Comercial e Gestão de Projetos 

 

 

A seguir, é apresentada uma síntese do processo de gestão de projetos a K3R, a partir 

da Figura 4. 

 

• Contato Inicial  

É o processo no qual é realizado o contato inicial com o cliente, por e-mail, telefone ou 

fisicamente. Todos os aspectos abordados com o cliente são registrados em planilhas 

eletrônicas, as quais não estão compartilhadas com os demais colaboradores ou áreas da K3R, 

sendo essa informação essencial para o desenvolvimento do entendimento da demanda 

 

• Entendimento da demanda 

Para a K3R, nessa etapa do processo é feito o entendimento do cenário tecnológico que 

o cliente está inserido, bem como quais são as reais demandas que poderão ser supridas pelos 

serviços da K3R, iniciando-se, nesse momento, um detalhamento mais efetivo sobre as 

estratégias para captação do cliente que serão utilizadas e, principalmente, como será tratada na 

apresentação comercial. Esse processo é registrado em documentos e planilhas eletrônicas. 
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• Apresentação Comercial  

Com todas as informações reunidas em documentos eletrônicos, inicia-se o processo de 

criação da apresentação, conforme as estratégias definidas no entendimento da demanda e 

principalmente de uma demonstração do serviço oferecido por alguma tecnologia 

implementada, buscando o maior nível de sinergia com as necessidades do cliente e serviços 

oferecidos e assim desenvolver a oportunidade de venda. 

 

• Oportunidade de Venda 

O fluxo comercial da K3R, inicialmente é realizado pela captação de oportunidades de 

vendas, sob a responsabilidade dos executivos de vendas ou mesmo pela equipe do projeto. 

Nesta fase, são oferecidos os serviços existentes no portfólio da organização. 

Esse processo é todo realizado manualmente e controlado por meio de planilhas 

eletrônicas ou mesmo registrado nos aparelhos celulares dos executivos, dificultando o 

compartilhamento das informações, como, por exemplo, o histórico do desenvolvimento de 

alguma oportunidade em andamento. 

O desenvolvimento da oportunidade de vendas, ocorre por meio da cotação de venda 

elaborada manualmente, de acordo com o relatório comercial, que foi desenvolvido na 

identificação da oportunidade de vendas, seguindo um padrão de cotação elaborado pela equipe 

de marketing, com estimativas inicias de escopo, custo e tempo, para que se inicie o processo 

de negociação.  

As dificuldades encontradas nesse processo é a ausência de integração das informações 

básicas no Desenvolvimento da Oportunidade, que não transferidas ou reutilizadas na etapa 

posterior de acordo com a evolução da negociação que é chamada de Cotação. 

 

• Cotação  

Todo o processo de finalização comercial da cotação até a aprovação pelo cliente é 

realizado via e-mail, não permitindo a construção de indicadores sobre a evolução das cotações 

abertas, bem como o processo de aprovação do cliente. Em grande parte, os executivos acabam 

não realizando uma gestão eficiente do processo de aprovação do cliente, pois a administração 

da evolução das cotações é um processo manual, realizada via correio eletrônico, como 

ferramenta para gestão da carteira de pedidos a serem aprovados. 
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• Proposta Comercial  

Assim que a proposta comercial é aprovada via e-mail, é transferida para a equipe de 

projetos. A transferência entre a área comercial e área de projetos é realizada por meio de uma 

reunião de alinhamento interna, com o objetivo detalhar as especificidades técnicas exigidas, 

características encontradas do cliente.  

 

• Planejamento de Projetos  

O processo de planejamento de projetos segue as melhores práticas de gerenciamento 

disponíveis, que define como projeto “o esforço temporário empreendido para criar um produto, 

serviço ou resultado único. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e 

um término definido” (PMBOK-PMI, 2017, p.4). 

Observa-se na K3R, que o plano do projeto é realizado nas melhores práticas 

encontradas no PMBOK-PMI (2017), considerando todo o ciclo de vida de projetos, o que 

compreende gerenciar e elaborar as fases de iniciação, planejamento, execução, monitoração e 

controle, e os processos de encerramento do projeto. Porém, apenas a observância das práticas 

indicadas pelo PMBOK não é suficiente, pois, apesar dos processos estarem bem definidos, o 

excesso de informação cria ineficiência durante a execução de projetos. Ainda a K3R se 

utilizando das melhores práticas do PMBOK-PMI (2017), esta adequação não é suficiente, 

precisando ser complementada por um sistema de integração. 

Algumas fases essenciais para o desenvolvimento dos projetos obedecem 

criteriosamente a uma série de fases sequenciais ou sobrepostas, que serão exploradas em um 

subconjunto de atividade para execução dos projetos.  

 

• Alocação de Recursos  

Para alocação de recursos no projeto é considerado, o conjunto de atividades descritas 

no plano do projeto, exigindo para cada fase características particulares. E para executar as 

atividades previstas no projeto são necessárias algumas habilidades técnicas diversas, por esse 

motivo o plano de projeto é essencial. 

Quando o plano de projeto é elaborado, a equipe do projeto concentra na definição do 

macro escopo do produto/serviço do projeto, elaborando um plano de entrega do 

produto/serviços, que contempla alguns processos, tais como levantar os requisitos, realizar o 

estudo de viabilidade, planejamento do projeto, construção do sistema que consiste na 

parametrização e desenvolvimento de sistemas, testes da solução construída e transição do 

ambiente de desenvolvimento para o ambiente produtivo. 
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Com a ausência de integração de informações entre sistemas acaba deixando de obter 

diversos benefícios, dos quais poderiam fazer melhor uso dos recursos tecnológicos 

disponíveis, uma possibilidade na redução de custos operacionais e com informações mais 

coesas, possibilitando que as informações estejam mais integras para a tomada de decisão. 

 

4.2 Procedimentos prévios para solução 

 

Especificamente, o diagnóstico do problema ancorou-se em uma pesquisa empírica 

junto a diversos profissionais externos dentro área de atuação da empresa estudada, com o 

objetivo de buscar as melhores práticas na gestão de informações integradas. 

Essa pesquisa foi elaborada por meio de um roteiro de perguntas abertas, 

semiestruturado, utilizando-se como método de coleta de dados a ferramenta de pesquisa 

chamada Survey Monkey, cujo formulário utilizado encontra-se no Apêndice B. 

A análise dos dados coletados foi realizada por meio de interpretação de texto, como 

orienta Flick (2009). 

 

Tabela 3 – Profissionais envolvido na empresa 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Empresa Cargo Qtde. Colaboradores

Accenture Analista 1

Gerente 3

Bosh Analista 1

Casa Bahia (Via Varejo) Analista 1

CCE Coordenador 1

Construdecor (Dicico) Gerente 1

Consultoria de TI - Top Tier Solution Architect 1

Embraer Analista 3

Grupo Mir Consultoria - Farinelli Sistema Analista 1

JESP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Diretor 1

Management Information Service Diretor 1

Noorden Services Analista 1

OnClick Sistemas Ltda Analista 1

Porto seguro s/a Analista 1

Sonda IT Analista 1

Sysmap Solutions Coordenador 1

TechFor Gerente 1

TOTVS S/A Analista 11

Assistente 1

Gerente 4

Zydax Consultoria em Informatica Diretor 1

Total Geral 38
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 O público entrevistado para a pesquisa trabalha no estado de São Paulo e compreende 

a participação de profissionais de 16 grandes empresas, que operam do mercado empresarial 

brasileiro, totalizando 38 profissionais entre diretores, gerentes e consultores, conforme 

detalhamento no Tabela 3. 

A pesquisa contempla perguntas cujo objetivo é identificar as ferramentas sistêmicas 

utilizadas pelas empresas para a cotação, alocação de recursos, entrega e apuração de resultados, 

com o objetivo de avaliar quais sistemas de informações eram integrados ou não, envolvendo 

as seguintes questões: 

1. Em qual empresa você trabalha? 

2. Qual cargo você ocupa na empresa? 

3. Qual segmento sua empresa atua no mercado? 

4. Descreva o processo de alocação de profissionais para os projetos. 

5. Listar quais ferramentas você utiliza para realizar alocação de profissionais. 

6. Como os profissionais realizam o apontamento das atividades em projetos? 

7. Qual sua sugestão para melhorar esse acesso de alocação e apontamento em 

projetos? 

 

A interpretação das informações geradas pela pesquisa revelou que a gestão das 

informações exercidas pelas empresas respondentes é análoga ao cenário da K3R, no qual são 

utilizados desde sistemas desenvolvidos internamente ou mesmo a ausência no uso de algum 

sistema.  

Isso significa dizer que as 16 empresas envolvidas na pesquisa usam como ferramentas 

de trabalho tão somente planilhas eletrônicas para fazer o controle/manutenção na gestão das 

informações, onde não foi encontrado um sistema de informação integrado, garantindo com 

isso um sistema de gestão de informações ágil e confiável. Logo, a proposta desse trabalho é o 

desenvolvimento de um sistema que realize a integração de informações em todo fluxo de 

processo do capítulo 4.1. 
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5 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

5.1 Alternativa para a solução 

 

Conforme foi o observado na seção 4.2, o processo de alocação de recurso bem como a 

gestão das informações não se encontra disponível no mercado um sistema integrado de 

informações, que compreende não somente fazer gestão de tempo do projeto após alocar o 

recurso com os devidos prazos dos projetos, mas quais são as interações que envolvem essa 

gestão das habilidades técnicas, disponibilidades de agendas e apropriação de despesas, uma 

vez que tais profissionais podem trabalhar para diversas empresas. 

Estudos das duas últimas décadas demonstram que as organizações estão utilizando, 

cada vez mais, soluções integradas de tecnologia de informação, sejam por perceberem-na 

como ferramentas para a eficiência e processos internos (Bernroider & Koch, 1999; Becker, 

Lunardi, & Maçada, 2002;). 

 Especificamente, Becker, Lunardi e Maçada (2002) destacam que o volume investido 

em tecnologia da informação está relacionado a elevação da eficiência da organização. Outros 

estudos apontam que a adoção de SI se relaciona com adoção de um novo recurso estratégico 

ou de sobrevivência (Ferreira & Ramos, 2005, Souza, Vasconcelos, Tavares, Carvalho, & 

Guimarães, 2013). 

Algumas abordagens ainda apontam que a necessidade de adoção desses sistemas se 

explica pelo modismo tecnológico (Feliciano, & Maçada, 2013, Fichman, 2004,  Santos, & 

Maçada, 2010, Wang, 2010),  revelando a necessidade da revisão estratégica dos investimentos 

em tecnologia da informação, os quais devem estar de forma integrada com todas as áreas e 

fornecer benefícios como a automatização do fluxo das informações, redução de erros, 

eliminação de retrabalho e garantia da consistência das informações (Oliveira Neto, 2005).  

Segundo Meehan (2002) sistema da informação é um elemento chave na solução dos 

aspectos críticos do negócio. Em uma abordagem complementar, Cummins (2002) aponta 

alguns problemas da ausência de integração:  Perda de competitividade, pois não consegue 

minimizar o tempo de execução dos processos, os quais estão em diversos sistemas que tem sua 

atualização com tempos pré-determinados; erros humanos na redigitarão de dados numa base 

de dados ou em diversos sistemas de informação; limitação da capacidade de inovação e 

proatividade da empresa, gerada pela ineficiência em identificar e tratar eventos da organização, 

pois não possuem suas informações centralizadas para serem criticadas; a evolução de 

processos da organização, evitam realizar alterações por uma visão tradicional que irá gerar 
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altos custos e principalmente a geração de novos problemas quanto ao modelo de integração 

existente. 

Davenport (1998) defende a integração de informações, que poderá gerar vantagens 

organizacionais se incorporar os processos durante a fase de formulação do sistema e, 

posteriormente, na definição de um modelo de implantação, pois durante essa fase prática é 

possível orientar a cultura para as melhores práticas de negócios, ao mesmo tempo em que 

promove ajuste nas características culturais da próprias a empresa. A partir da literatura 

selecionada é possível identificar que a integração de informações é relevante para as 

organizações.  

Logo, com a ausência de um sistema integrado a K3R decidiu que era necessário um 

projeto cujo escopo inicial seria o desenvolvimento e implantação de um sistema para 

automatizar o processo de alocação de recursos humanos, onde o processo de alocação de 

recursos seria realizada de maneira integradora. 

Para viabilizar o desenvolvimento e implantação desse projeto, preparou-se uma RFI 

(Request for information) enviada em maio/2018, dois fornecedores potenciais (Totvs e SAP), 

visando avaliar quais possibilidades de soluções tecnológicas estão disponíveis no mercado, 

pois essas empresas possuem sólidos conceitos de integração de informação. 

Em cada etapa de seleção da solução tecnológica, os fornecedores executaram um 

roteiro para demonstração do produto, com o objetivo de avaliar o nível de aderência das 

soluções baseando-se no mapeamento dos processos existentes na K3R.  

Com a decomposição individual de cada processo, foi possível avaliar as melhores 

estratégias para iniciar a reestruturação de processos, alinhadas diretamente com a ferramenta 

tecnológica que será adquirida posteriormente. 

Foi observado que as empresas Totvs e SAP, possuem conhecimento e casos de 

sucessos para realizar a integração entre informações entre diversas áreas do negócio em 

conjunto com a área de gestão de projetos. 

Os ganhos previstos na implementação das soluções da Totvs se explicariam por ser 

ela uma empresa brasileira, muito maleável a desenvolver possíveis adequações para o 

atendimento da K3R. Entretanto, a Totvs não conseguiu exibir nenhum caso de sucesso de 

empresas com o escopo necessário, com uma solução intuitiva, como demanda a necessidade 

da K3R. 

Em contrapartida, a SAP apresentou uma ferramenta altamente aderente ao processo 

de integração dos processos da K3R. No entanto, ao se avaliar as possíveis adequações do 

software padrão para as necessidades específicas da K3R, a SAP não estaria incorporando 
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essas necessidades ao produto padrão, o que iria impactar diretamente no custo e qualidade do 

projeto final. 

Para iniciar a avaliação da viabilidade dos projetos, podemos encontrar no Tabela 4 

uma síntese das propostas comerciais. 

 

Tabela 4– Síntese das Propostas Comercias 
 

Empresa Investimento 
Pacote a ser 

implementado 

Tempo de 

Projeto 

PayBack = 

Investimento Inicial/ 

Fluxo caixa Médio 

Totvs 
R$ 45.000,00 

(10 usuários) 

Backoffice (Compras, 

Faturamento, Financeiro e 

Fiscal) + B.I. 

3 meses 1 ano e 8 meses 

SAP 
R$ 250.000,00 

(10 usuários) 

Backoffice (Compras, 

Faturamento, Financeiro e 

Fiscal) + B.I. 

3 meses e 

meio 
10 anos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Logo que os fornecedores apresentaram suas propostas comerciais, foi realizada uma 

análise da viabilidade dos projetos, considerando inicialmente a técnica de Payback Simples, 

que tem como objetivo calcular o período (prazo) necessário para que a K3R recuperasse o 

capital investido, considerando o fluxo de caixa médio da empresa.  

Assim que os cálculos de Payback para SAP e Totvs foram finalizados, identificou-se 

que o menor prazo de recuperação do investimento seria selecionando a empresa Totvs (um 

ano e oito meses para recuperar o investimento), ao passo que o prazo de recuperação do 

investimento na solução da SAP seria de dez anos, inviabilizando-a como alternativa no 

processo de seleção da solução tecnológica. 

Dessa maneira, a empresa TOTVS contribuiu ativamente para a etapa de prototipagem 

de telas, bem como a execução da reestruturação dos processos para obter fluidez e agilidade 

no processo de desenvolvimento.  

Diante das apresentações dos fornecedores a K3R e custos financeiros, optou-se por 

iniciar um processo paralelo do desenvolvimento interno de uma solução integrada, com o custo 

estimado em R$ 10.000,00. Isso só foi possível principalmente, pois foram contratados dois 

profissionais para o desenvolvimento da solução, realizada por estudantes da Faculdade de 

Computação e Informática (FCI) da Universidade Presbiteriana do Mackenzie, os quais 
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desenvolveram todo o software, sendo eles os responsáveis por toda arquitetura técnica 

tornando-se elementos fundamentais para o desenvolvimento da ferramenta e para garantir um 

padrão de desenvolvimento foi contrato outro desenvolvedor sênior para realizar a auditoria e 

melhores práticas de desenvolvimento. Desta forma os custos tornaram-se mais compatíveis 

com a capacidade financeira da K3R, para a implantação e desenvolvimento do sistema, , 

orientado ao fluxo atual de processos de alocação de recursos da K3R, como apresentado na 

Figura 5.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 5 – Fluxo Atual de Gestão de Projetos 

 

1) Identificar no sistema a ser desenvolvido, quais são os profissionais com as 

habilidades técnicas, necessárias para o projeto. 

2) Quais os analistas possuem tais habilidades técnicas, 

3) Qual a disponibilidade de agendas desses profissionais para serem alocados no 

projeto. 

4) Avaliar custo do profissional, bem como avaliação da nota de desempenho do 

profissional em projetos anteriores e assim realizar a decisão do profissional a ser 

alocado. 

5) Após a inclusão da agenda prevista para o profissional, o mesmo deverá receber 

uma notificação por e-mail para que ele possa confirmar o “aceite” do trabalho. 
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6) Quando o trabalho for realizado o profissional deve entrar na agenda prevista e 

inserir as informações de horas realizadas no projeto. 

7) O profissional precisa inserir algumas informações na agenda realizada, como a 

quantidade de horas executada, os valores de despesas gastos.  

Com o objetivo de demonstrar a concretude da solução em desenvolvimento, a ser 

implantada, realizou-se algumas prototipações de telas, apresentadas a seguir.  

Na Figura 6, o processo de cadastramento de colaborares em um portal, no qual os profissionais 

terceirizados deverão realizar a inserção de seus dados profissionais, necessários à prestação de 

serviços. 

 

 

 

Fonte: Sistema em desenvolvimento (2018) 

Figura 6 – Tela cadastramento de Profissionais 
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A Figura 7 apresenta a tela em que serão inseridos todos as macro informações 

relacionadas ao escopo do projeto. 

 

 

Figura 7 – Cadastro das Macro Informações dos Projetos. 
Fonte: Sistema em desenvolvimento (2018) 

 

Com os profissionais cadastrados e informações dos projetos será possível 

visualizar as datas disponíveis para alocação de atividades K3R, na Figura 8 será 

possível inserir eletronicamente a quantidade de horas realizadas e para qual cliente foi 

executado as atividades. 
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Fonte: Elaborado pela Totvs S.A. 

Figura 8 – Tela para inserção de disponibilidades 

 

 

Assim que todos os profissionais incluírem suas disponibilidades de agenda, será 

possível alocá-los às respectivas atividades dos projetos, uma vez que a proposta dessa 

plataforma permite a inclusão das habilidades técnicas dos expertos e, principalmente, que 

sejam disponibilizadas na Internet, respeitando-se todo o controle de acesso de segurança das 

informações.  

Adicionalmente, será inserida uma tela no sistema integrado de informações, que 

permitirá que todos os recursos realizem o apontamento de horas trabalhadas, bem como inserir 

despesas realizadas, como exemplo, pedágios, refeições, etc., conforme podemos observar na 

Figura 9.  
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Fonte: Sistema em desenvolvimento (2018) 

Figura 9 – Tela para apontamento de horas trabalhadas e despesas efetuadas. 

 

 

Com a execução dos filtros de informações disponíveis em tela, será possível visualizar 

todos os recursos e disponibilidade de agendas, para alocação a projetos, conforme apresentado 

na Figura 10. 

 

Fonte: Sistema em desenvolvimento (2018) 

Figura 10 – Painel para visualizar a disponibilidade dos recursos 
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Com a centralização das informações de disponibilidade e habilidades técnicas dos 

profissionais, foi apresentada na Figura 11, alguns filtros disponíveis na solução de Business 

Intelligence. 

 

 

 
 

Fonte: Sistema em desenvolvimento (2018) 

Figura 11 – Portal para inserção de disponibilidades 

 

 

O projeto foi planejado para ser executado em duas etapas: 

a) A Primeira etapa será automatizar o processo de alocação de recursos, atualmente 

realizado por planilhas eletrônicas e será substituído por processos na plataforma 

integrada de informações.  

b) A segunda etapa, será disponibilizar por meio de dispositivos móveis que o sistema 

integrado de informações seja atualizado pelos profissionais alocados, o que se 

supõe que as interações entre a K3R e os profissionais alocados em projetos, pode 

ser ampliada para outras dimensões de informações. Dentre elas, pode-se destacar a 

inclusão de imagens de comprovante de despesas, agilizando, com isso, o processo 

de reembolso para os profissionais, associando diretamente a agenda realizada e aos 

custos operacionais do projeto. 
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Damanpour (1991) considera que uma inovação pode ser um novo bem ou serviço, um 

novo processo de produção, uma nova estrutura ou sistema administrativo, ou um novo plano 

ou programa adotado pela organização. 

Logo, a partir dessa definição torna-se possível pensar na relação entre inovação na 

geração, desenvolvimento e implementação de novas ideias e comportamentos, prestando 

especial atenção na sua utilidade Damanpour (1991).  

Com a implantação dessa solução tecnológica integrada na K3R, busca-se diferenciar e 

obter vantagens competitivas, dentro do segmento e transformando a atual cadeia de valor ao 

serviço Tabela 5 tanto pela melhoria nos serviços fornecidos quanto pela eficiência operacional 

e consequentemente na experiência de uso do serviço oferecido. 

 Contudo, ao se substituir diversas atividades manuais executadas por um sistema de 

gestão de informação integrado, criam-se condições para a expansão das operações da empresa, 

reduzir custos, tempo e melhorar a qualidade, com esse diferencial poderá obter a preferência 

dos compradores e expandindo sua participação no mercado  

 

Tabela 5 - Criação de Valor 
 

STAKEHOLDERS VALOR CRIADO 

K3R 

• Redução no tempo de alocação de profissionais, utilizando um sistema 

de informação integrado. 

• Agilidade e acurácia na apuração dos resultados da organização 

• Otimização no uso dos profissionais terceirizados 

• Oportunidade de negócios na comercialização dessa solução integrada. 

Profissionais 

Terceirizados 

• Melhor gestão dos compromissos a serem cumpridos 

• Redução no tempo para inclusão de despesas 

• Agilidade no apontamento de horas 

Clientes • Agilidade para execução das atividades do projeto. 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

A empresa deve atentar-se aos valores que são identificados pelos clientes, logo, a 

experiência ao realizar a compra ou utilização do serviço irá determinar a decisão de compra, 

de acordo com um preço melhor ou um melhor desempenho para um produto/serviço Zubac, 

Hubbard e Johnson (2010).  
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Sob essa perspectiva, o valor é criado exclusivamente pelos prestadores de 

serviços/produtores, isto é, cada empresa faz a sua própria contribuição única de valor ao 

acrescentar fatores de serviços/produção.   
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6. PLANO DE AÇÕES 

 

Os próximos passos para o desenvolvimento do projeto vão considerar um recurso da 

Totvs, com agendas programadas para execução das atividades descritas na Tabela 6 e para 

K3R somente o executivo que irá acompanhar, detalhar e validar a implantação, por haver a 

restrição na quantidade de recursos na K3R, os prazos para conclusão são mais extensos.  

 

Tabela 6 - Macro Cronograma do Projeto de Implantação 
 

ATIVIDADE 

DURAÇÃO 

ESTIMADA 

Totvs 

DURAÇÃO 

ESTIMADA 

K3R 

DATA 

ESTIMADA 

INÍCIO 

DATA 

ESTIMADA 

CONCLUSÃO 

POSIÇÃO 

ATUAL 

DETALHAMENTO 

REQUISITOS 
15 dias 18 dias 13/08/2018 01/10/2018 Concluído 

PROTOTIPAGEM 

SISTEMA 
15 dias 17 dias 15/08/2018 01/10/2018 Concluído 

DESENVOLVIMENTO 

SISTEMA 
22 dias 0 dias 15/10/2018 27/12/2018 Andamento 

TESTES TÉCNICO 4 dias 5 dias 27/01/2019 15/01/2019 
 

Andamento 

TESTE INTEGRADO 5 dias 5 dias 16/01/2019 31/01/2019 Aguardando 

CORREÇÕES 5 dias 5 dias 01/02/2019 10/02/2019 Aguardando 

GO-LIVE 0 dias 0 dias 11/02/2019 11/02/2019 Aguardando 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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7 INTERVENÇÃO E AVALIAÇÃO  

A intervenção na organização se deu de forma estrutural e foi necessária uma revisão 

de todos os processos da empresa. Entretanto, toda e qualquer mudança foi realizada com o 

apoio de gerentes de projetos, analistas e principalmente os desenvolvedores, que tinham como 

objetivo principal ter uma solução tecnológica integrada.  

Na etapa de concepção funcional do projeto, algumas dificuldades foram sendo 

superadas, pois haviam diversas planilhas com informações distintas as quais eram alteradas 

sem rastreabilidade e principalmente na inserção de informações não haviam uma pré-validação 

dos dados, como exemplo, o recurso alocado no projeto são prestadores de serviços e 

necessitam inserir os dados da empresa deles para que possam receber os devidos honorários  

através de NF  que era inserida na planilha eletrônica do Excel, por diversas vezes, o número 

do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), era incorreto ou mesmo não era válido, entre 

outros erros, logo gerando divergências com órgãos fiscais, deixando a K3R suscetível a 

penalidades impostas pelas legislação vigente.  

Ao alinhar um novo fluxo de processos mais sólido, foi possível reavaliar quais seriam 

os pontos de entrada de informações que obrigatoriamente seriam já validados com os órgãos 

responsáveis, dessa maneira, diretamente na origem das informações o profissional alocado 

torna-se responsável pela informação correta a ser inserida, condicionando que o pagamento 

dos seus honorários só será realizado quando o cadastro dele estiver validado, com essa 

estratégia de conter dados corretos, permite que somente dados validados estejam no banco de 

dados, criando a oportunidade para obter um fechamento mensal mais ágil e a apuração de 

resultados mais confiável. 

Com todas as informações validadas por órgãos pertinentes e unificadas num único 

banco de dos dados, é possível realizar o desenvolvimento de novas interações entre diversos 

outros stakeholders, dentre eles podemos destacar o envio eletrônico de informações para a 

contabilidade da K3R, a qual necessita ter conhecimento de todos os faturamentos e pagamentos 

para elaborar o pagamento dos impostos, bem como fazer reuso de informações para geração 

de arquivos magnéticos para sejam enviadas aos órgãos fiscalizadores. 

Outro aspecto discutido neste projeto, foi o canal de comunicação entre os stakeholders, 

ou seja, a premissa era utilizar outro meio de comunicação adicional ao telefone que já existia 

formalmente pela K3R. Sendo assim dentro de um sistema integrado de informações, foi criado 
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um formulário para os prestadores de serviços, o qual além dos dados jurídicos para pagamento 

dos honorários. Foi incluído o campo para inserir o endereço do correio eletrônico, dessa 

maneira, o correio eletrônico tornou-se o canal oficial de comunicação entre K3R e seus 

prestadores de serviços, principalmente no contato inicial para divulgar a oportunidade de 

trabalho, por meio do correio eletrônico que contém informações pertinentes a tarefa do projeto, 

com datas e horários necessários e criando um fluxo de aprovação automático, onde o prestador 

de serviços  no corpo do e-mail, pode aceitar o compromisso ou declinar, o que poderá agilizar 

a alocação de outros profissionais para os projetos e possibilitar uma gestão dos recursos mais 

ágil. 

No desenvolvimento técnico do sistema integrado de informações, foi inserido na etapa 

de criação de projeto, um filtro de pesquisa por habilidades técnicas necessárias para o 

atendimento da demanda x disponibilidade de recursos, tornando o processo de alocação muito 

mais ágil e confiável, pois os prestadores podem ao decorrer do tempo atualizar suas habilidades 

e agendas disponíveis para serem incorporados ou retirados de projetos, evitando com isso a 

gestão de alocação de profissionais via planilhas desatualizadas e por meio de investimento de 

tempo e dinheiro através de ligações aos prestadores de serviços. 

Os riscos que foram apresentados são referentes que pode-se destacar é a mudança de 

cultura dos prestadores de serviços, pois devem trocar toda comunicação verbal para uma 

comunicação formal à ser realizada via correio eletrônico, ou seja, todo apontamento de horas, 

despesas ou mudanças de agendas serão realizadas via sistema integrado de informações, cujo 

novo fluxo de processo é o mais adequado para que a K3R, possa expandir e melhor utilizar 

seus recursos em projetos. 

O desafio maior neste projeto foi desenvolver um sistema que fosse parametrizável, 

evitando intervenções futuras de desenvolvimento técnico, bem como uma ferramenta intuitiva 

para ser utilizada por qualquer nível de conhecimento tecnológico, uma vez que essa estratégia 

de desenvolver um sistema integrado como premissa deve ser de uso intuitivo. Em uma 

demonstração teste da solução com alguns stakeholders a ferramenta não necessitou de um 

treinamento extenso com os usuários. Por outro lado, a ferramenta pode ser totalmente 

replicável a outros segmentos, desde que tenham que realizar uma reestruturação no fluxo de 

processos, análogo ao desenho técnico do sistema permitindo assim elevar o controle de seus 

resultados com uma alocação de profissionais mais ágil e coesa a realidade dos projetos 

desempenhados. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio de uma solução tecnológica integrada, estima-se que as futuras alterações nos 

sistemas de informação possam ser feitas de forma rápida e segura para implementações de 

novos processos do negócio, tornando maior a facilidade em adaptação ao uso da solução. 

Além disso, pode-se prever uma redução de retrabalho, uma vez que os dados inseridos 

em um sistema poderão ser carregados para outro sistema sem necessidade de intervenção 

humana. 

Outro aspecto importante a ser destacado é que uma vez que a recepção dos dados será 

automática, poderá disparar eventos/tarefas de negócio, gerando ações internas dentro do 

sistema, viabilizando a construção de novos fluxos de informações, ampliado a oportunidade 

de monitoração das informações do negócio, assim como um ambiente de informação integrado 

permite a organização o desenvolvimento de uma arquitetura de software mais eficiente e 

moderna, reduzindo restrições para evolução e adaptação com novas tecnologias.  

A relevância de um sistema integrado, conforme apontado por De Sordi e Medeiros 

(2006) estão sendo mais intensas e requeridas por algumas razões principais, a tendência na 

troca constante de informações entre diversas entidades e a organização, com a melhor gestão 

das informações, busca-se maiores vantagens competitivas, por agilizar a entrega de 

informações aos órgãos reguladores. 

Para que ocorra a replicação da solução de sistema de informações integrada, será 

necessário realizar o mapeamento dos processos atuais da organização que deseja fazer da 

solução, assim que essa etapa foi concluída, será necessário realizar uma proposta de um novo 

modelo de processos organizacionais baseando-se no fluxo de processos da solução padrão 

desenvolvida. 

Logo, será necessário realizar instalação do sistema integrado de informações em algum 

servidor para que sejam realizados os devidos treinamentos para os administradores do sistema 

e assim que essa fase for concluída, poderá ser liberado para utilização no ambiente produtivo 

dessa nova organização. 

A complexidade no desenvolvimento desta uma solução integrada está diretamente 

ligada a diversas variáveis relevantes, inicia-se no entendimento das informações, contidas em 

planilhas eletrônicas,  as quais necessitam de uma análise crítica campo a campo, assim, 

associar essas informações as respectivas atividades e seus devidos relacionamentos, 

consequentemente, mapeando a origem dos dados e o respectivo destino da informação, o 

processo engloba também quais informações serão inseridas manualmente ou automaticamente 
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e principalmente construir um fluxo de trabalho dinâmico, o qual necessita ser intuito para o 

uso dos profissionais envolvidos. 

Com base numa avaliação empírica, há outros segmentos empresarias que executam a 

mesma atividade de maneira análoga a K3R, logo, a solução desenhada para implantação 

permite ser replicada a outros segmentos, ou seja, as informações comumente utilizadas na K3R 

para executar a atividade de alocação de profissionais terceirizados por tempo determinado, 

poderá fazer uso dessa solução.  

Com a exposição dessa solução integrada de informações para alocação de profissionais 

a outros segmentos, foi observado que existe um potencial de comercialização do mesmo como 

produto ou serviço, sendo necessário avaliar há necessidade de alguma customização e revisão 

de processos, como realizada na K3R. 

É importante ressaltar que a construção de um sistema de informação integrado, pode 

ser um dos instrumentos principais no processo de tomada decisão, pois tais informações 

precisam ser precisas, relevantes, oportunas permitindo uma avaliação completa da situação.  

Durante o desenvolvimento desse projeto, foi observado algumas lições aprendidas a 

serem destacadas a seguir: Os erros ou equívocos em atividades dos projetos, teve seu 

armazenamento unificado e compartilhado, consequentemente, não serão repetidos quando os 

mesmos erros voltarem a ser desenvolvidos em novos projetos, de forma a estruturar ações que 

previnam a recorrência dos erros. 
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APÊNDICE A– Detalhamento do macro fluxo de processos da área Comercial e Gestão de Projetos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

Figura 12 - Fluxo Comercial  
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 13: Fluxo Gestão de Projetos 
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APÊNDICE B– Formulário da pesquisa e Respostas da Pesquisa Survey Monkey 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 14 – Formulário de Pesquisa 

 

 

 

Nas Tabela 7, Tabela 8, Tabela 9 e Tabela 10, são amostras das respostas das respostas 

contidas no formulário de pesquisas Survey Monkey: 
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Tabela 7 - Pergunta 6 - Descreva o processo de alocação de profissionais para os projetos. 

Atores Empresa Conteúdo das Respostas 

Diretor 1 Zydax Nosso processo e composto dos seguintes passos: - Validação dos 

requisitos para a demanda; - Avaliação da Aderência dos profissionais 

indicados para demanda; - Entrevistas com os profissionais; - 

Acompanhamento das entrevistas com o Cliente; - Acompanhamento 

Pós início dos Projetos para avaliar a performance do profissionais. 

Gerente 1 Accenture Após a venda de um novo projeto levamos em média 15 dias para 

mobilizar e alocar a equipe. Caso não tenhamos disponibilidade 

imediata de um ou mais recursos, podemos abrir um processo para 

alocação de um Contractor [PJ] ou abrimos uma vaga para nova 

contratação. 

Gerente 2 Totvs Primeiramente avalia-se os perfis necessários com base no escopo 

contratado. Em seguida o tempo de alocação e local de atendimento 

para que seja avaliado necessidade de viagens/deslocamento. Com 

estas informações aciona-se a área de alocações, denominada RMO que 

disponibiliza a equipe (consultores e coordenador) e insere as agendas 

no sistema interno de Gestão de Projetos, considerando as datas e local 

de atendimento, dados do cliente e atividades à serem realizadas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Tabela 8 -  Pergunta 7 - Listas quais ferramentas você utiliza para realizar alocação de 

profissionais 
 

Atores Empresa Conteúdo das respostas 

Diretor 1 Zydax Curriculum vitae, prova do software utilizado protheus da empresa 

Totvs 

Gerente 1 Accenture Utilizamos uma aplicação própria chamada myScheduling. Nela temos 

acesso ao currículo de todos os profissionais, projeto a qual o recurso 

está alocado ou por onde passou, e podemos descrever o perfil do 

profissional para o projeto para que a ferramenta identifique possíveis 

candidatos. Além de tal aplicação, existe uma planilha de nossa pratica 

compartilhada entre todos os Executivos que, teoricamente, reflete a 

alocação existente no myScheduling. O objetivo da planilha é facilitar 

e agilizar a localização dos profissionais. 

Gerente 2 Totvs Proposta Comercial Grade de Conhecimento (Excel) Grade de 

Disponibilidade (Excel) Sistema interno Gestão de Projetos (inclusão 

das agendas). 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 9 -  Pergunta 8 - Como os profissionais realizam o apontamento das atividades em 

projetos? 
 

Atores Empresa Conteúdo das respostas 

Diretor 1 Zydax No sistema de apontamento de horas 

Gerente 1 Accenture Utilizamos uma aplicação própria chamada myTe onde identificamos 

a WBS do Projeto e apontamos as horas e despesas. Já a gestão das 

atividades/tarefas do projeto depende muito do tipo de projeto e cliente, 

mas normalmente utilizamos: Microsoft Teams, JIRA, Trello ou 

Accenture Toolkit. 

Gerente 2 Totvs Inserem diariamente uma Ordem de Serviço no sistema Interno de 

Gestão, informando horário e atividades realizadas no cliente a que foi 

alocado. 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Tabela 10 -  Pergunta 9 - Qual sua sugestão para melhorar esse acesso de alocação e 

apontamento em projetos? 
 

Atores Empresa Conteúdo das respostas 

Diretor 1 Zydax Refinar com mais detalhes as necessidades da alocação para aumentar 

a precisão na aderência do profissional. A solução de melhoria 

proposta, por meio da adoção de um sistema de inteligência artificial 

para avaliar todos os parâmetros disponíveis e selecionar os melhores 

indicadores, com isso, a atividade de selecionar os profissionais 

acontecerá de forma mais dinâmica, um ponto importante e que o 

sistema se auto configure com o histórico dos indicadores. 

Gerente 1 Accenture Integrar em uma única plataforma todas as atividades relacionadas aos 

recursos, ou seja, alocação, apontamento de horas, gestão de atividades, 

abertura de vaga, contratação de terceiros, entre outras atividades. 

Gerente 2 Totvs Sistema de agendamento integração com o Cronograma gerado no 

projeto. 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

O primeiro procedimento foi classificar os níveis hierárquicos dos respondentes, como 

apresentado na Figura 15 compreendido por Diretores, Gerentes, Analistas de Sistemas, 

Arquiteto de Soluções e Assistente.  
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Fonte: Pesquisa de campo (2018) 

Figura 15 - Respondentes por nível hierárquico 

 

Na figura 16 é possível encontrar os diversos sistemas de informação, os quais os 

respondentes utilizam para execução da atividade de alocação de recursos. 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2018)  

Figura 16 – Sistemas utilizados para alocação de recursos x atividades 
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APÊNDICE C – Layout Cadastro De Participante (Cliente, Colaborador Ou Fornecedor) 

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho 
Valores 

Válidos 
Obrigatório Regras de Validação do Campo 

01 COD_PART Código de identificação do 

participante criado para pessoa 

jurídica. 

Alpha - - Sim Não pode ser duplicado 

02 NOME 
EMPRESA 

Nome empresarial do participante. Alpha 050 - Sim - 

03 COD_PAIS Código do país do participante, 

conforme a tabela do Banco Central do 
Brasil. 

N 005 - Sim  

04 CNPJ CNPJ do participante. N 014 - Não [REGRA_VALIDA_CNPJ] 
05 CPF CPF do participante. N 011 - Não [REGRA_VALIDA_CPF] 
06 NIT Número de Identificação do 

Trabalhador, Pis, Pasep, SUS. 

N 011 - Não - 

07 UF Sigla da unidade da federação do 

participante. 

Alpha 002 - Não  

08 IE Inscrição Estadual do participante. Alpha - - Não  

09 IE_ST Inscrição Estadual do participante na 

unidade da federação do destinatário, na 

condição de contribuinte substituto. 

Alpha - - Não  

10 COD_MUN Código do município, conforme a tabela 

do IBGE. 

N 007 - Não [REGRA_TABELA_ MUNICIPIO] 

[REGRA_CAMPO_NAO_ 

OBRIGATORIO_PAIS_ BRASIL] 
11 IM Inscrição Municipal 

do participante. 
Alpha - - Não [REGRA_CAMPO_ 

CARACTERE_INVALIDO] 
12 Tipo Participante Classificação tipo participante N 001 - Sim 1 – Cliente 

2 – Colaborador 
3 – Fornecedor 

13 NOME 
COLABORADOR  

Nome pessoal do participante. Alpha 050 - Sim Caso o tipo de participante seja = 2 
(Colaborador) 

14 Colaborador 
Disponível viagem 

Declaração se o profissional está 
disponível para viagens 

N 001 - Sim 1 – Sim 
2 – Não 
Somente para participantes tipo participante = 
2 (Colaborador) 

15 Custo Hora 
Profissional 

Custo Hora Profissional N 009 -  O preenchimento é obrigatório caso o Cod. 

Participante seja de colaborador = 2 
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APÊNDICE D -  Cadastro do Projeto 

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho 
Valores 

Válidos 
Obrigatório Regras de Validação do Campo 

01 COD_PART Código de identificação do 

participante tipo participante = 

Cliente 

Alpha - - Sim Não pode ser duplicado e deve estar 

associado na tabela de participante 

02 NOME Exibição do Nome do cliente Alpha 050 - Sim Esse campo somente é para exibição 

03 Codigo Projeto Código de identificação do 

Projeto 

N 008 - Sim Número será gerado sequencialmente e 

não pode ser duplicado 

04 Descrição Escopo Descrição do escopo do projeto Apha 150 - Sim O preenchimento é obrigatório caso o 

Cod. Participante seja de cliente = 1 

05 Preço Venda Preço Venda do Projeto N 009 - Sim O preenchimento é obrigatório caso o 

Cod. Participante seja de cliente = 1 

06 Custo Projeto Custo Financeiro Projeto N 009 - Sim O preenchimento é obrigatório caso o 

Cod. Participante seja de cliente = 1 

07 Data Prevista Início 

Projeto 

Data que o projeto está estimado ser 

iniciado 

Date 006 - Não Formato DD/MM/AA 

08 Data Prevista 

Término Projeto 

Data que o projeto está estimado ser 

concluído 

Date 006 - Não Formato DD/MM/AA 

09 Data Real Início 

Projeto 

Data Real que o projeto foi iniciado Date 006 - Não Formato DD/MM/AA 

10 Data Real Término 

Projeto 

Data Real que o projeto foi concluído Date 006 - Não Formato DD/MM/AA 
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APÊNDICE E - Filtro de Profissionais Disponíveis no Banco de Dados 

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho 
Valores 

Válidos 
Obrigatório Regras de Validação do Campo 

01 Selecionar por 

período de datas? 

Caso desejar colocar agendas por range 

de datas abrir os itens 10 e 11, caso 

contrário abrir 6 campos para 

preenchimento das datas isoladamente. 

N 001 - Sim 1 -Sim 

2 - Não 

02 Data Inícial da 

Atividade 

Data inicial para execução da atividade Date 006 - Não Formato DD/MM/AA 

03 Data Final da 

Atividade 

Data final para execução da atividade Date 006 - Não Formato DD/MM/AA 

04 Skills necessários Deve-se abrir um box para seleção dos 

perfis necessários para essa data. 

Alpha 010 - Não  

05 NOME 

COLABORADOR  

Exibir Nome pessoal do participante. Alpha 050 - Não Caso o tipo de participante seja = 2 

(Colaborador), que estão disponíveis para 

alocação. 

Havendo profissionais disponíveis, deve-se então inserir a agenda para os colaboradores, ou disparar e-mails para os prestadores cadastrados no banco de dados: 
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APÊNDICE F - Cadastro/Busca de Agendas dos Colaboradores 

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho 
Valores 

Válidos 
Obrigatório Regras de Validação do Campo 

01 COD_PART Código de identificação do 

participante tipo participante = 

Cliente 

Alpha - - Sim Não pode ser duplicado e deve estar 

associado na tabela de participante 

02 NOME  Exibição do Nome do cliente Alpha 050 - Sim Esse campo somente é para exibição do 

tipo participante = 1 (Cliente) 

03 Codigo Projeto Código de identificação do 

Projeto 

N 008 - Sim Número será gerado sequencialmente e 

não pode ser duplicado 

04 NOME 

COLABORADOR  

Exibir Nome pessoal do participante. Alpha 050 - Não Caso o tipo de participante seja = 2 

(Colaborador), que estão disponíveis para 

alocação. 

05 DATAS DAS 

AGENDAS 

Inserção de agendas para os 

profissionais selecionados 

Date 006 - Sim Formato DD/MM/AA 

06 Local de trabalho Descrever o endereço de 

trabalho 

Alpha 050 - Sim Será inserido Manualmente 

07 Confirmação 

Profissional 

Confirmação do Profissional 

para agenda alocada. 

N 1 - Sim Quando o email for recebido com aceite = 

1 ou declinado = 2. 

O profissional alocado, deve realizar o apontamento de horas que foram executadas. 
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APÊNDICE G - Apontamento das Agendas dos Colaboradores 

Nº Campo Descrição Tipo Tamanho 
Valores 

Válidos 
Obrigatório Regras de Validação do Campo 

01 COD_PART Código de identificação do 

participante tipo participante =  

Colaborador 

Alpha - - Sim Não pode ser duplicado e deve estar 

associado na tabela de participante 

02 NOME  Exibição do Nome do Colaborador Alpha 050 - Sim Esse campo somente é para exibição do 

tipo participante = 2 (Colaborador) 

03 Codigo Projeto Código de identificação do 

Projeto 

N 008 - Sim Número será gerado sequencialmente e 

não pode ser duplicado 

04 Início Jornada de 

trabalho  

Inserção da data e hora do início 

da jornada 

Date 

Hora 

006 

004 
- Sim 

Formato DD/MM/AA 

Formato HH:MM 

05 Término Jornada 

de trabalho  

Inserção da data e hora do início 

da jornada 

Date 

Hora 

006 

004 
- Sim 

Formato DD/MM/AA 

Formato HH:MM 

06 Total Despesa Valor da despesa para o 

atendimento da agenda 

N 008 - Não  

07 Tipo de despesa Classificar tipo despesa N 001 - Sim Caso o item 6 esteja diferente de zeros, 

deve-se classificar: 

1 – Estacionamento 

2 – Refeição 

3 – Pedágio 

4 – Outros 

08 Imagem Para cada despesa, graver 

imagens 

Alpha 100 - Sim Caso o item 7 seja preenchido 

 


