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1.1. O Problema
No que se refere ao gerenciamento do tempo, quais são os principais motivos que
levam ao fracasso de um projeto?

Excluído: O tempo se tornou fator chave
nos projetos e um dos pontos mais difíceis
de controlar por isso tentasse entender, q
Excluído: no gerenciamento do tempo

1.2. Objetivo Geral
•

Identificar quais os principais motivos do fracasso no gerenciamento do tempo
nos projetos.

1.3. Objetivos Específicos
•

•

Realizar pesquisas sobre gestão de projetos de forma a construir um subsídio

Excluído: Buscar

teórico para a monografia;

Excluído: realizadas
Excluído: o tema

Realizar pesquisas sobre gerenciamento de tempo de forma a construir um
subsídio teórico para a monografia;

•

Fazer uma revisão literária baseada em pesquisa do PMI nas organizações e
em conhecimentos adquiridos no MBA em Gerenciamento de Projeto;

•

Selecionar, dentro do corpus encontrado sobre o tema, as informações mais

Excluído: Realizar

relevantes para o propósito deste trabalho;

Excluído: uma revisão literária de
todas

•

Analisar os dados revisados;

•

Expor o resultado da análise do tema proposto.

1.4. Justificativa da Pesquisa
É perceptível a projeção do assunto em questão em pesquisas acadêmicas e nãoacadêmicas nos últimos anos dentro da área de Administração. Assim, realizar este trabalho se
torna importante pois visa discutir as últimas pesquisas realizadas sobre os problemas que

Excluído: localizadas

Excluído: Realizar esse trabalho é
importante, pois, consolida as últimas
pesquisas realizadas sobre os problemas
que levam ao atraso do projeto, dessa forma
fica mais fácil a identificação dos principais
motivos da falha do gerenciamento do
tempo além de contribuir com uma revisão
literária que poderá servir como base para
elaboração de outras pesquisas de mesma
natureza.
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levam ao atraso de um projeto. Dessa forma, fica mais fácil a identificação dos principais
motivos da falha do gerenciamento do tempo, além de contribuir com uma revisão literária
que poderá servir como base para elaboração de outras pesquisas de mesma natureza.
Por si só a pesquisa científica tem sua relevância por tratar-se de um conjunto de
conhecimentos específicos socialmente adquiridos e produzidos, historicamente acumulados,
cuja transmissão beneficia ou é passível de beneficiar a população de uma forma geral. Por
objetivar a revisão literária sobre o assunto, é possível enxergar sua contribuição teórica.

1.5. Hipóteses da Pesquisa
No que se refere especificamente ao gerenciamento do tempo, é possível sanar os
principais motivos do fracasso de um projeto.

1.6. Estrutura do Trabalho
O primeiro capítulo deste trabalho consiste em uma introdução na qual, além de
abordar de forma sucinta sobre o cenário de concorrência do mundo globalizado e a
importância do gerenciamento do tempo para o fracasso ou não de um projeto, são

Excluído: Sabendo-se dos grandes
impactos negativos que a falta de tempo
podem trazer aos projetos, e que a
necessidade fazer uma estimativa mais
exata da entrega das etapas tornam-se cada
vez mais parte vital da vida de uma
empresa, portanto, o emprego de
ferramentas ou técnicas que permitam isso,
são capazes de eliminar ou mitigar as falhas
do tempo, desde que as ações apontadas
como solução sejam efetivadas e
posteriormente monitoradas.¶
¶
Excluído: Este trabalho constitui-se no
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apresentados o problema de pesquisa, os objetivos geral e específicos, a justificativa e a

Excluído: abrangente

hipótese da pesquisa.
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No segundo capítulo, foi realizada uma pesquisa a fim de fornecer um embasamento
teórico sobre gestão de projetos de uma forma geral e, em específico, sobre o gerenciamento
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do tempo. Foi feita, também, uma revisão literária baseada em pesquisa do PMI nas

Excluído: o

organizações e em conhecimentos adquiridos no MBA em Gerenciamento de Projeto em suas

Excluído: do

fontes de consulta bibliográficas, além de demonstrações gráficas para mostrar de forma mais

Excluído: que fará
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analítica os principais motivos que levam um projeto ao fracasso no que refere à gestão do

Excluído: a

tempo.
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No terceiro capítulo apresentou-se a metodologia de pesquisa. No quarto capítulo, o
resultado a que chegou a partir da pesquisa realizada; no quinto, as considerações finais e, por
fim, as referências.
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