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RESUMO 

 

Com a globalização é cada vez mais nítido que não é possível viver de apostas e 
fundamentar a gestão de uma empresa em práticas intuitivas. Por isso, o 
gerenciamento de projetos surge como uma solução ao permitir que cada decisão de 
gerenciamento seja baseada em estratégias mais eficazes. Haja vista a deficiência 

que as empresas têm para alcançar resultados de forma ágil e precisa, o tema 
proposto é de grande relevância, pois com um mercado cada vez mais competitivo, 
estratégias para redução de custos e prazos tornam-se muito importantes para o 
sucesso de uma empresa. Sendo assim o objetivo deste trabalho é confirmar a 
importância do gerenciamento de projetos para o sucesso de uma empresa, definir 
os caminhos que o projeto tem que seguir para alcançar o seu objetivo e sucesso e 
realizar pesquisa bibliográfica voltada para o tema. As metodologias aplicadas foram 
baseada nos principais processos gerenciamento de projetos do Guia PMBOK. A 
utilização de metodologias no gerenciamento de projetos aumenta seu índice de 
sucesso, melhora o aproveitamento dos recursos humanos, reduz o nível de 
incerteza e risco, auxiliando no cumprimento de prazo, escopo, custo e qualidade. 
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ABSTRACT 

 

With globalization it is increasingly clear that it is not possible to live betting and to 
base the management of a company on intuitive practices. Therefore, project 
management emerges as a solution by allowing each management decision to be 
based on more effective strategies. Given the deficiency that companies have in 
order to achieve results in an agile and precise way, the proposed theme is of great 
relevance because, with an increasingly competitive market, strategies for reducing 
costs and deadlines become very important for the success of a company. Therefore, 
the objective of this work is to confirm the importance of project management for the 
success of a company, to define the paths that the project has to follow in order to 
achieve its objective and success, and to carry out bibliographic research focused on 
the theme. The applied methodology was based on the PMBOK guide Project 
management processes. The use of methodologies in project management increases 
its success rate, improves the use of human resources, reduces the level of 
uncertainty and risk, helping to meet the deadline, scope, cost and quality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O gerenciamento de projetos é um importante aspecto a ser trabalhado pelas 

organizações contemporâneas para alcançar metas e objetivos estabelecidos para 

entrega de produtos e serviços. No gerenciamento de projetos, a comunicação 

adquire papel estratégico, pois, se bem utilizada transmite os valores comuns, 

delimita as atividades de cada um e compartilha as ações das organizações de 

forma a alcançar apoio das partes interessadas nos projetos os quais influenciam no 

resultado final dos projetos. 

O planejamento, a execução e o controle de forma eficaz e eficiente de um 

projeto provocam o crescimento da probabilidade de sucesso das atividades e a 

conclusão destas conforme prazos, custos e escopo previamente estimados. 

A crescente competitividade e busca por aumento da qualidade e 

produtividade, o estudo de gestão de projetos tem como objetivo compreender como 

se estrutura a organização de um projeto ao longo do seu ciclo de vida: Iniciação, 

planejamento, execução, controle e encerramento. Para isso, é imprescindível o 

gerenciamento das tarefas, dos prazos, custos, com a finalidade de alcançar um 

objetivo definido. 

O objetivo deste estudo é apresentar uma metodologia simples, 

descomplicada para o gerenciamento de pequenos projetos, que aumente suas 

chances de sucesso, ou seja, que auxilie no cumprimento do prazo, escopo, custo e 

qualidade.  

O tipo de pesquisa realizado neste trabalho foi uma Revisão Bibliográfica, no 

qual foi realizada uma consulta a livros, dissertações e por artigos científicos 

selecionados através de busca nas bases de dados do Guia PMBOK. 
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2. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
 

2.1. O QUE É UM PROJETO? 
 

Projetos são empreendimentos temporários ou sequência de atividades com 

objetivos claros, definidos em função de algum problema, oportunidade ou, até 

mesmo, interesse de uma pessoa ou organização (MAXIMIANO, 2008). 

Também se pode dizer que projeto é um empreendimento temporário ou 

sequência de atividades com objetivos claros, definidos em função de algum 

problema, oportunidade ou, até mesmo, interesse de uma pessoa ou organização 

(MAXIMIANO, 2008). 

 

2.2. CICLO DE VIDA DO PROJETO 

 

A compreensão do ciclo de vida é importante para o sucesso na gestão de 

projetos, por que acontecimentos significativos ocorrem em progressão lógica e cada 

fase deve ser devidamente planejada e administrada. A palavra vida associa-se ao 

tempo decorrido entre o surgimento e o desaparecimento funcionais de um ser. Já a 

palavra ciclo, relaciona-se a uma série de fenômenos que sucedem em uma mesma 

ordem. 

O Ciclo de vida do projeto consiste nas fases do mesmo que, geralmente, são 

sequenciais e seu número é determinado pelas necessidades de gerenciamento e 

controle das organizações envolvidas (PMBOK, 2008). 

Para Menezes (2016) muitas e distintas atividades poderiam ilustrar as fases 

num ciclo de vida de um projeto. Elas variarão de empresa a empresa e mesmo 

dentro de uma empresa, de projeto a projeto; mas algumas delas podem ser 

consideradas típicas. 

 Assim, de acordo com Menezes (2016) as etapas do ciclo de vida de um 

projeto podem ser representadas por suas principais atividades, quais sejam: 

FASE I - CONCEITUAL: é a fase inicial, que marca a germinação da ideia de 

projeto, de seu nascimento até a aprovação da proposta para sua execução. São 

atividades típicas dessa fase: 

• Identificação de necessidades e/ou oportunidades; 
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• Tradução dessas necessidades e/ou oportunidades em um problema; 

• Equacionamento e definição do problema; 

• Determinação dos objetivos e metas a serem alcançados; 

• Analise do ambiente do problema; 

• Analise das potencialidades ou recursos disponíveis; 

• Estimativa dos recursos necessários; 

• Elaboração da proposta do projeto; 

• Apresentação da proposta e venda da ideia; 

• Avaliação e seleção com base na proposta submetida; 

• Decisão quanto à execução do projeto. 

 

FASE II - PLANEJAMENTO: nessa segunda fase a preocupação central é 

com a estruturação e viabilização operacional do projeto. Nela, a proposta de 

trabalho, já aprovada, é detalhada por meio de um plano de execução 

operacional. São atividades mais comuns nessa fase: 

• Detalhamento das metas e objetivos a serem alcançados, com base na 

proposta aprovada; 

• Definição do gerente do projeto; 

• Detalhamento das atividades e estruturação analítica do projeto; 

• Programação das atividades no tempo disponível e/ou necessário; 

• Determinação dos resultados tangíveis a serem alcançados durante a 

execução do projeto; 

• Programação da utilização e aprovisionamento dos recursos humanos e 

materiais necessários ao gerenciamento e à execução do projeto; 

• Delineamento dos procedimentos de acompanhamento e controle a serem 

utilizados na implantação do projeto; 

• Estabelecimento da estrutura orgânica formal a ser utilizada para o projeto; 

• Estruturação do sistema de comunicação e de decisão a ser adotado; 

• Designação e comprometimento dos técnicos que participarão do projeto; 

• Treinamento dos envolvidos com o projeto. 

FASE III – EXECUÇÃO:  A terceira fase do ciclo de vida do projeto é a 

execução do trabalho propriamente dito. Quase sempre são necessários ajustes ao 
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longo do desenvolvimento dos serviços; entretanto, o objetivo é procurar sempre se 

referir ao plano inicial – no que se refere a prazos e orçamento – e corrigir 

periodicamente os planos intermediários. Suas atividades são próprias para cada 

projeto em particular, porém, genericamente, podem ser descritas como principais 

ocorrências nessa fase: 

• Ativar a comunicação entre os membros da equipe do projeto; 

• Executar as etapas previstas e programadas; 

• Utilizar os recursos humanos e materiais, sempre que possível, dentro do que 

foi programado (quantidades e períodos de utilização); 

• Efetuar reprogramações no projeto segundo seu status quo e adotando os 

planos e programas iniciais como diretrizes, eventualmente, mutáveis. 

  

FASE IV – CONCLUSÃO: Esta última fase corresponde ao término do projeto. 

É marcada pela dificuldade na manutenção das atividades dentro do que foi 

planejado e pelo desligamento gradual de empresas e de técnicos do projeto. São 

comuns nessa fase do projeto; 

• Aceleração das atividades que, eventualmente, não tenham sido concluídas; 

• Realocação dos recursos humanos do projeto para outras atividades ou 

projetos; 

• Elaboração da memória técnica do projeto; 

• Elaboração de relatórios e transferência dos resultados finais do projeto; 

• Emissão de avaliações globais sobre o desempenho da equipe do projeto e 

os resultados alcançados; 

• Acompanhamento ex-post. 

 

De acordo com Maximiano (2002), um dos elementos que caracterizam o 

projeto é o seu caráter temporário. A consequência disso é o desdobramento das 

atividades referentes a um projeto dentro de um espaço determinado de tempo, ao 

qual foi dado o nome de ciclo de vida. 

 

2.3. ESCOPO DO PROJETO 
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De acordo com PMBOK (2014) definir o escopo é o processo de 

desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto. O principal 

benefício desse processo é que ele descreve os limites do projeto, serviços ou 

resultados ao definir quais dos requisitos coletados serão incluídos e quais serão 

excluídos do escopo do projeto.  

De acordo com Maximiano (2002) os processos de gerência de escopo do 

projeto são: 

a) Iniciação: é o processo de autorização formal de um novo projeto ou da 

continuação de um projeto já existente para uma nova fase; 

b) Planejamento do escopo: é o processo de elaborar e documentar a 

estratégia para desenvolvimento do trabalho (escopo) que irá gerar o 

produto do projeto;  

c) Definição do escopo: subdivisão dos deliverables (entregáveis) que se 

espera alcançar com o projeto em componentes menores e mais 

facilmente gerenciáveis; 

d) Verificação do escopo: é o processo de obtenção da aprovação formal do 

escopo do projeto por parte de seus interessados (stakeholders); 

e) Controle de alterações de escopo: controle das alterações feitas no 

escopo do projeto. 

 

2.4. BENEFICIOS DA GESTAO DE PROJETOS 
 

O gerenciamento de projetos proporciona inúmeras vantagens sobre as 

demais formas de gerenciamento, tendo se mostrado eficaz em conseguir os 

resultados desejados dentro do prazo e do orçamento definido pela organização. A 

principal vantagem do gerenciamento de projetos é que ele não é restrito a projetos 

gigantescos, de alta complexidade e custo. Ele pode ser aplicado em 

empreendimentos de qualquer complexidade, orçamento e tamanho, em qualquer 

linha de negócios. 

Projetos resultam em benefícios para a organização. Um benefício é resultado 

de ações e comportamentos que têm utilidade para os envolvidos com o futuro de 

uma organização. Desse modo, projetos são formas de alcançar metas e objetivos 

organizacionais, em geral no contexto de plano estratégico (PMI, 2008).  



12 

 

Kerzner (2002) listou alguns dos principais benefícios que a gestão de 

projetos gera para uma organização:  

• aumento da qualidade; 

• diminui as disputas por fatias no poder; 

• mais trabalho em menos tempo e com menos pessoal;  

• maior lucratividade; 

• melhor controle das mudanças de escopo do projeto;  

• permite que pessoas tomem melhores decisões para a empresa; 

• trabalho com mais proximidade do cliente. 

 

2.5. OS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
 

 

Conforme as práticas recomendadas pelo PMI, o gerenciamento de projetos é 

realizado através da aplicação e da integração dos 42 processos que abrangem 

cinco grupos de processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 

controle, e encerramento. É relevante comentar que o ciclo de vida do projeto é 

diferente dos grupos de processos de gerenciamento do projeto, pois estes 

organizam e descrevem como as atividades serão conduzidas para que os requisitos 

do projeto sejam atendidos (PMBOK, 2008). 

O PMBOK (2008) define o grupo de processos da seguinte forma: 

• Iniciação: Ocorre no início do projeto ou das fases de grandes projetos. A 

iniciação confirma que um projeto, ou suas etapas, deve ter início, aprovando 

então os recursos necessários para a execução do mesmo. 

• Planejamento: é o processo que formula e revisa as metas e objetivos do 

projeto e planeja as ações que serão realizadas para cumprir os propósitos 

para os quais o projeto é realizado. Neste grupo de processos é que se 

especificam os requisitos do projeto e “stakeholders”. 

• Execução: Compreende a integração das pessoas envolvidas no projeto para 

a concretização e controle dos planos do mesmo, assegurando que sua 

execução permaneça em sincronia com os objetivos. Assim, este processo 

tem por objetivo fazer com que as atividades planejadas aconteçam. 
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• Monitoramento e Controle: Analisa a avaliação de desempenho para verificar 

se o projeto está sendo realizado de acordo com o planejamento. Se forem 

identificadas variações, aplicam-se ações corretivas necessárias para atender 

os objetivos do projeto. 

• Encerramento: Formaliza e documenta o término das atividades de uma fase 

ou do projeto em si, assim que os objetivos são atingidos. 
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3. AS ÁREAS DE CONHECIMENTO DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

As Áreas de Conhecimento da Gerência de Projetos, descreve os 

conhecimentos e práticas em gerência de projetos em termos dos processos que as 

compõem.  

Segundo Vargas (2003), as áreas do gerenciamento de projetos descrevem o 

gerenciamento de processos e seus componentes. Esses processos podem ser 

organizados em nove grupos integrados. 

Custo, Escopo, Tempo e Qualidade são considerados principais fatores para 

o objetivo de um projeto. Recursos Humanos, stakeholders e Aquisições são os 

insumos para produzir os produtos do projeto. Comunicações e Riscos devem ser 

continuamente observados, para manter as expectativas e problemas sob controle. 

Integração envolve a orquestração de todos estes aspectos. 

Segundo o guia PMBOK (2009, p. 41) “todos os grupos de processos 

normalmente seriam repetidos para cada fase ou subprojeto.”. Assim, os grupos de 

processos propostos são ainda de acordo com aquele guia definidos por: Iniciação, 

Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento. Além disso, 

“os gerentes de projetos e suas equipes devem abordar com cuidado cada processo 

e as entradas e saídas que o constituem.” (PMBOK, 2009, p. 39), uma vez que cada 

processo está entrelaçado com os demais e devem estar alinhados para facilitar a 

coordenação. 

O PMBOK (2009) ressalta ainda que os grupos de processos não são fases 

do projeto. Para projetos complexos divididos em subprojetos todos os grupos de 

processos normalmente se repetem para cada um destes. Ainda com base naquele 

guia, pode-se compreender que cada um destes processos normalmente é 

subdividido em 10 áreas do conhecimento, assim descritas: Integração, Escopo, 

Tempo, Custos, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicações, Riscos, Aquisições 

e stakeholders. 

Cada área de conhecimento, por sua vez, é desdobrada em subitens de 

aplicação, necessários ao desenvolvimento de seus objetivos e contribuição para a 

gestão de projetos como um todo (ROVAI, 2005). 
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Quadro 1 – Mapeamento entre os processos de gerenciamento de projetos e os 

grupos de processos de gerenciamento de projetos e as áreas de conhecimento. 

PROCESSOS 
DE ÁREA DE 

CONHECIMENT
O 

GRUPO DE PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 

INICIAÇÃO PLANEJAMENTO EXECUÇÃO 
MONITORAMENT
O & CONTROLE 

ENCERRAMENT
O 

INTEGRAÇÃO 

 
DESENVOLVER 

O TERMO DE 
ABERTURA DO 

PROJETO; 
 

DESENVOLVER 
A 

DECLARAÇÃO 
DO ESCOPO 
PRELIMINAR 

DO PROJETO. 
 

 
 
 

DESENVOLVER O 
PLANO DE 

GERENCIAMENTO 
DO PROJETO; 

 
 
 

ORIENTAR E 
GERENCIAR A 
EXECUÇÃO DO 

PROJETO; 

 
MONITORAR E 
CONTROLAR O 
TRABALHO DO 

PROJETO; 
 

CONTROLE 
INTEGRADO DE 

MUDANÇAS; 
 

 
 
 
 

ENCERRAR O 
PROJETO. 

 
 

ESCOPO 
 

 
PLANEJAMENTO 

DO ESCOPO; 
 

DEFINIÇÃO DO 
ESCOPO; 

 
CRIAÇÃO EAP; 

 

 
VERIFICAÇÃO DO 

ESCOPO; 
 

CONTROLE DO 
ESCOPO; 

 

TEMPO DO 
PROJETO 

 

 
DEFINIÇÃO DA 

ATIVIDADE; 
 

SEQUENCIAMENT
O 

DE ATIVIDADES; 
 

ESTIMATIVA DE 
RECURSOS DA 

ATIVIDADE; 
 

DESENVOLVIMENT
O DO 

CRONOGRAMA; 
 

 

 
 
 
 
 

CONTROLE DO 
CRONOGRAMA; 

 

 

 
CUSTOS DO 

PROJETO 
 

 
ESTIMATIVA DE 

CUSTOS; 
 

ORÇAMENTAÇÃO; 

 
 

CONTROLE DE 
CUSTOS; 

 

 
QUALIDADE DO 

PROJETO 
 

 
PLANEJAMENTO 
DA QUALIDADE; 

 

 
REALIZAR A 

GARANTIA DA 
QUALIDADE; 

 

 
REALIZAR O 

CONTROLE DA 
QUALIDADE; 

 

 
RECURSOS 

HUMANOS DO 
PROJETO 

 

 
 
 

PLANEJAMENTO 
DE RECURSOS 

HUMANOS; 

 
CONTRATAR OU 

MOBILIZAR A 
EQUIPE DO 
PROJETO; 

 
DESENVOLVER 
A EQUIPE DO 

PROJETO; 
 

 
 
 

GERENCIAR A 
EQUIPE DO 
PROJETO; 

 

 
RISCOS DO 
PROJETO 

 

 

 
PLANEJAMENTO 

DO 
GERENCIAMENTO 

DE RISCOS; 
 

IDENTIFICAÇÃO DE 

 

 
MONITORAMENT
O E CONTROLE 

DE RISCOS; 
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RISCOS; 
 

ANALISE 
QUANTITATIVA; 

 
ANALISE DOS 

QUANTITATIVOS 
DE RISCOS; 

 
PLANEJAMENTO 

DE RESPOSTAS A 
RISCOS; 

 

AQUISIÇÕES 
DO PROJETO 

 

 
PLANEJAR 

COMPRAS E 
AQUISÕES; 

 
PLANEJAR 

CONTRATAÇÕES; 

 
SOLICITAR 

RESPOSTAS DE 
FORNECEDORE

S; 
 

SELECIONAR 
FORNECEDORE

S; 
 

 
 
 

ADMINISTRAÇÃO 
DE CONTRATO; 

 
 

ENCERRAMENT
O DAS 

AQUISIÇÕES; 

STAKEHOLDER
S 

 
IDENTIFICAR 
AS PARTES 

INTERESSADA
S; 

 
PLANEJAR A 
GESTÃO DAS 

PARTES 
INTERESSADAS; 

GERENCIAR O 
ENGAJAMENTO 

DAS PARTES 
INTERESSADAS; 

 
CONTROLAR O 
ENGAJAMENTO 

DAS PARTES 
INTERESSADAS. 

 

Fonte: PMI (2013) 

 

Para Vargas (2003), cada uma das áreas de conhecimento possui 

detalhamentos específicos, porém permanecem ligadas entre si, formando um todo 

único e organizado (conforme ilustrado no quadro 1). 

 

3.1. INTEGRAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Descreve os processos necessários para assegurar que os diversos 

elementos do projeto sejam adequadamente coordenados. Ele é composto pelo 

desenvolvimento do plano do projeto, execução do plano do projeto e controle geral 

de mudanças. 

Carvalho e Rabechini Jr. (2017, p. 61) definem a relevância da integração como: 

A integração é relevante ao gerenciamento de projetos, também, como área 

que contém os elementos de coordenação dos vários planos do projeto, que é feita 

através da análise de interfaces entre as outras áreas. Assim, por exemplo, quando 

uma atividade de projeto está atrasada, sabe-se que os impactos em outras áreas 

(custo, evidentemente, recursos, muitas vezes, entre outras) precisam ser avaliados. 

É a área de integração a responsável por ter esses elementos que darão subsídios 

para análise dos impactos. 
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Para o PMBOK (2013) o gerenciamento da integração do projeto é composto 

por seis processos: 

a) o primeiro processo, localizado no grupo de inicialização, é desenvolver o 

termo de abertura do projeto (Project charter), que consiste na elaboração 

desse documento que autoriza formalmente a existência de um projeto; 

b) no grupo de planejamento vem o processo de desenvolver o plano de 

gerenciamento do projeto, que tem o papel de definir, preparar e 

coordenar todos os planos das demais áreas de conhecimento, 

integrando-os a um plano único de gestão do projeto; 

c) no grupo de execução vem o processo de orientar e gerenciar o trabalho 

do projeto, em que o gerente lidera a realização do trabalho definido no 

plano do projeto, zelando pela implementação das mudanças aprovadas; 

d) no grupo de monitoramento e controle há dois processos de gestão de 

integração: monitorar e controlar o trabalho do projeto e realizar o controle 

integrado de mudanças. Enquanto o primeiro processo – monitorar e 

controlar o trabalho – visa acompanhar progresso do projeto e seu 

alinhamento com o plano do projeto, o segundo zela pelo controle 

integrado de mudanças, revisando, gerenciando e comunicando todas as 

solicitações de mudança; 

e) no grupo de encerramento vem o processo encerrar o projeto ou fase, de 

modo a dar um ponto final a todas as atividades previstas. 

 

3.2. GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO 

 

O gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos requridos para 

garantir que sejam executadas as atividades necessárias, e apenas as atividades 

necessárias, para que o projeto seja encerrado com sucesso (PMI, 2004). 

 Muitos são os conceitos de escopo, mas na verdade refere-se ao trabalho a 

ser realizado no âmbito do projeto e está ligado ao porduto ou ao projeto. 

Segundo o PMI (2013) os seis processos da área de gestão de escopo estão 

concentrados nos grupos de planejamento (4 processos) e monitoramento e controle 

(2 processos)  e são eles: 
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• Processo de planejar o escopo: tem o objetivo de elaborar o plano que 

documenta como será definido, validado e controlado o escopo do projeto; 

• Processo de coletar os requisitos: envolve desde a determinação dos 

requisitos e necessidades do stekeholders, documentando-os e 

gerenciando-os; 

• Definir o escopo: o processo de desenvolvimento de uma descrição 

detalhada do projeto e do produto; 

• Criar a EAP: o processo de subdivisão das entregas e do trabalho do 

projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciavéis; 

• Validar o escopo: processo de formalização da aceitação das entregas 

concluídas do projeto; 

• Controlar o escopo: processo de monitoramento do andamento do escopo 

do projeto e do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de 

base do escopo. 

 

3.3. GERENCIAMENTO DO TEMPO DO PROJETO 

 

O gerenciamento de tempo do projeto inclui os processos necessários para 

realizar o término do projeto no prazo. É necessário que a gestão do escopo tenha 

sido bem conduzida, pois todo o gerenciamento de prazos é delimitado pelas 

decisões de escopo tomadas.  

Segundo PMBOK (2013) a gestão de tempos apresenta processos nos 

grupos de planejamento (6 processos) e monitoramento & controle (1 processo). 

Essa é a área com maior número de processos. 

Ainda para o PMBOK (2013) os processos de gerenciamento de tempo do 

projeto incluem os seguintes: 

a) o processo de planejar o gerenciamento do cronograma, em que se 

estabelecem as políticas, os procedimentos e a documentação 

necessários para o gerenciamento do tempo do projeto; 

b) o processo de definir as atividades especificas que devem ser elaboradas 

para se produzirem os produtos/serviços do projeto, bem como de suas 

várias entregas identificadas na WBS; 
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c) o processo de sequenciar as atividades que identifica e documenta as 

relações de dependência entre as atividades do projeto; 

d) o processo de estimar as durações das atividades que serão necessárias 

para concluir cada atividade, observando os recursos dimensionados no 

processo anterior; 

e) o processo de desenvolver o cronograma faz a analise da sequência 

lógica das atividades, observando durações e recursos dimensionados nos 

processos anteriores, bem como verifica as restrições, visando criar o 

modelo do cronograma do projeto. A versão aprovada do cronograma é 

usada como linha de base para comparação com resultados reais; 

f) o processo de controlar o cronograma permite monitorar o progresso no 

andamento das atividades do projeto e gerenciar as mudanças feitas na 

linha de base estabelecida para o cronograma do projeto. 

 

De acordo com o PMBOK (2013) foi criado um novo processo, que é planejar 

o gerenciamento do tempo. Como em todas as áreas, esse processo alimenta o 

processo da gestão de integração de desenvolvimento do plano de gerenciamento 

do projeto, subsidiando as informações especificas do plano de gestão de tempos do 

projeto. 

Já na versão do PMBOK (2004) haviam introduzido um novo processo, que é 

a estimativa dos recursos das atividades. Essa é uma evolução interessante, pois a 

determinação dos tempos está intimamente ligada aos recursos que serão utilizados 

e apresentam relações de compromisso coma área de custo. A rigor, o 

dimensionamento dos recursos afeta tanto a área de custos como de tempos, mas, 

didaticamente, optou-se pela colocação desse processo junto a área de gestão de 

tempos. 

 

3.4. GERENCIAMENTO DE CUSTOS DO PROJETO 

 

Segundo o PMBOK (2013) o gerenciamento dos custos do projeto inclui os 

processos envolvidos em planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, 
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gerenciamento e controle dos custos, de modo que o projeto possa ser terminado 

dentro do orçamento aprovado. 

A boa gestão visa garantir sua conclusão dentro do custo estimado, 

permitindo gerar fluxo de caixa positivo para o projeto e minimizando a utilização das 

reservas financeiras do projeto. 

Similar à gestão do escopo e tempo, a área de gestão de custos também só 

apresenta processos nos grupos de planejamento (6 processos) e monitoramento & 

controle (1 processo) de acordo com o PMBOK (2013). 

No PMBOK (2013) essa área ganhou um novo processo, o de planejar a 

gestão de custos do projeto, que foi padronizada para todas as áreas de 

conhecimento. Os quatro processos dessa área são: 

• planejar a gestão dos custos: processo em que se estabelecem as 

políticas, os procedimentos e a documentação necessários para o 

gerenciamento dos custos do projeto; 

• estimar os custos: em que se elaboram as estimativas de montante de 

dinheiro necessário para concluir as atividades do projeto; 

• determinar o orçamento: processo em que as estimativas de custos das 

atividades ou pacotes de trabalho são agregadas, de acordo com o 

cronograma, para estabelecer a linha base de custo. A versão aprovada 

da linha de base de custos é utilizada para a comparação com os 

resultados reais; 

• controlar os custos: processo em que se permite monitorar o progresso no 

andamento das atividades do projeto e gerenciar as mudanças feitas na 

linha de base estabelecida para o cronograma do projeto. 

 

Para uma boa gestão de custos, é necessária boa integração com as demais 

áreas da gestão do projeto, em especial com aquelas que fazem parte do triângulo 

dos objetivos primários – escopo, tempo e custo. Além dessas, a área de risco 

fornece informações vitais para a boa gestão de custos, bem como a área de 

integração, que deve estar ciente de qualquer alteração nos planos do projeto. 
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3.5. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO 

 

Qualidade é um termo utilizado cotidianamente, mas há um conceito para 

cada pessoa e dificilmente chegaremos a um consenso. 

  O PMBOK utiliza a seguinte definição de qualidade da American Society for 

Quality (ASQ, 1999 apud PMI, 2008) “as características de um processo, produto ou 

serviço que se traduzem em sua habilidade de satisfazer as necessidades implícitas 

ou explicitas”. 

 A área de gestão da qualidade apresenta os mesmos processos em três 

grupos: planejamento, execução e monitoramento & controle, que segundo o 

PMBOK (2013) são: 

• Planejar a qualidade: identificar quais são os requisitos e padrões de 

qualidade relevantes para o projeto e determinar como satisfazê-los, e 

como irá documentar para garantir a conformidade das entregas; 

• Realizar a garantia da qualidade: auditar se os requisitos de qualidade e 

as medidas de controle sistematicamente de forma a cumprir os padrões 

estabelecidos e assegurar que o projeto atenda às expectativas de todos 

os stakeholders. 

• Realizar o controle da qualidade: monitorar os resultados do projeto para 

determinar se os padrões de qualidade estão sendo atendidos e identificar 

maneiras para eliminar causas do desempenho insatisfatório e avaliar 

necessidades de mudanças. 

A área de qualidade tem forte ligação com as áreas de integração e de 

escopo do projeto. Além disso, a área de comunicações deve, através dos seus 

relatórios de desempenho, trazer insumos importantes para os processos de 

garantia e controle da qualidade do projeto. 

 

3.6. GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS 

 

Para o PMBOK (2013) o gerenciamento de recursos humanos do projeto 

inclui os processos que organizam, gerenciam e guiam a equipe do projeto. Que 

consiste das pessoas com papeis e responsabilidade designadas para completar o 
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projeto. A participação dos membros da equipe durante o planejamento agrega seus 

conhecimentos ao processo e fortalece o compromisso com o projeto. 

 A gestão de recursos humanos apresenta processos nos grupos de 

planejamento (1 processo) e execução (3 processos). Os processos considerados 

pelo PMBOK (2013), são: 

• Planejar a gestão dos recursos humanos: processo de identificação e 

documentação de funções, responsabilidades, habilidades necessárias e 

relações hierárquicas do projeto, além da criação de um plano de 

gerenciamento do pessoal; 

• Recrutar a equipe do projeto: processo em que mobiliza a equipe do 

projeto, de forma que os recursos humanos necessários para o projeto 

estejam disponíveis quando necessário; 

• Desenvolver a equipe do projeto: processo em que se desenvolvem as 

competências e se promove a interação da equipe e com o ambiente de 

forma a garantir o sucesso do projeto; 

• Gerenciar a equipe do projeto: processo em que acompanha o 

desempenho de membros da equipe do projeto, fornece feedback, resolve 

conflitos e gerencia mudanças para otimizar o desempenho das equipes 

dos projetos. 

 

3.7. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO 

 

A área da comunicação segundo vários autores está fortemente associada ao 

sucesso ou fracasso dos projetos. 

Segundo o Guia PMBOK (2013) o gerenciamento das comunicações do 

projeto inclui os processos necessários para assegurar que as informações do 

projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, 

recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e finalmente dispostas de 

maneira oportuna e apropriada. A comunicação eficaz cria uma ponte entre as 

diversas partes interessadas do projeto, que podem ter diferenças culturais e 

organizacionais, diferentes níveis de conhecimento, e diversas perspectivas e 

interesses que podem impactar ou influenciar a execução ou resultado do projeto. 
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Os processos de gerenciamento das comunicações do projeto, segundo 

PMBOK (2013), são:  

• Planejar a gestão das comunicações: processo que estabelece o plano de 

gerenciamento das comunicações (politicas, procedimentos e 

documentação) em busca de uma abordagem apropriada com base nas 

necessidades de informação e requisitos das partes interessadas ao longo 

do ciclo de vida do projeto; 

• Gerenciar as comunicações: processo de criar, coletar, distribuir, 

armazenar, recuperar e disponibilizar ou distribuir informações do projeto; 

• Controlar as comunicações: processo de monitorar e controlar as 

comunicações ao longo do ciclo de vida do projeto para assegurar que as 

necessidades de informação dos stakeholders do projeto sejam atendidas. 

Coletando e disseminando as informações do desempenho de projeto. 

  

3.8. GERENCIAMENTO DA GESTÃO DOS RISCOS 

 

O conceito de risco em projetos é relativamente novo e é derivado da 

fascinante história dos números, da matemática e da aritmética. Segundo Bernstein 

(1997 apud Carvalho; Rabechinni Jr., 2017) “sem números, não há vantagens nem 

probabilidades; sem vantagens e probabilidades, o único meio de lidar com o risco é 

apelar para os deuses e o destino. Sem números, o risco é uma questão de pura 

coragem”. 

O risco é inerente à atividade do projeto, muitas vezes o gerenciamento de 

risco se confunde com o próprio gerenciamento de projetos. Por isso, a gestão de 

riscos tem recebido uma atenção crescente. É uma área que apresenta maior nível 

de detalhamento, perdendo apenas para área de tempos, que possui sete 

processos. 

Similar a outras áreas como gestão do escopo e tempos, essa área só 

apresenta processos nos grupos de planejamento (6 processos) e monitoramento & 

controle (1 processo), conforme PMBOK (2013) são eles: 

• Planejar o gerenciamento do risco: planejar qual abordagem dar à gestão 

de risco do projeto e executá-la; 
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• Identificar os riscos: determinar quais os riscos podem afetar o projeto e 

documentar suas características; 

• Realizar a analise qualitativa dos riscos: analisar numericamente o 

impacto nos objetivos do projeto; 

• Realizar planejar as respostas aos riscos: desenvolver as alternativas e 

planos de ações necessárias para maximizar as oportunidades e 

minimizar as ameaças aos objetivos do projeto; 

• Monitorar e controle dos riscos: rastrear os identificados, monitorar o risco 

residual, identificar novos riscos, executar os planos de resposta aos 

riscos e avaliar sua eficácia ao longo do ciclo de vida do projeto. 

 

A área de risco tem forte integração com as áreas de integração, escopo, 

prazo e custo do projeto. Além disso, a área de comunicação deve, através dos 

relatórios de desempenho, trazer insumos importantes para analise dos riscos do 

projeto.  

 

3.9. GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES DO PROJETO 

 

Segundo o PMBOK (2013) o gerenciamento das aquisições inclui os 

processos necessários para comprar ou aderir produtos, serviços ou resultados 

externos à equipe do projeto. A organização pode ser tanto o comprador quanto o 

vendedor dos produtos, serviços ou resultados de um projeto. 

A aera de gestão das aquisições apresenta seus quatro processos 

distribuídos em quatro grupo de planejamento, execução, monitoramento & controle 

e encerramento. Essa área e a de integração são as únicas que possuem processos 

no grupo de encerramento. De acordo com o PMBOK (2013) os processos dessa 

área são: 

• Planejar a gestão das aquisições: em que se estabelece o plano (politicas, 

procedimento e documentação) para o gerenciamento das aquisições do 

projeto, mantendo a documentação de compra do projeto, especificando a 

abordagem e identificando os fornecedores em potencial; 
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• Realizar as aquisições: esse processo funde três processos (planejamento 

da solicitação, solicitação e seleção das fontes). Trata-se da obtenção de 

respostas de fornecedores, seleção e adjudicação de um contrato; 

• Gerenciar as aquisições: gerencia o relacionamento com fornecedores; 

• Encerrar as aquisições: conclui os contratos e eventuais itens abertos. 

 

3.10. GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS DO PROJETO 

 

A gestão dos stakeholders ou partes interessadas, se constitui em uma nova 

área de conhecimento a que os gerentes de projetos e suas equipes precisam dar 

muita atenção ao longo do projeto. 

Trata-se de uma área de gestão que estabelece técnicas e ferramentas para 

administrar pessoas ligadas às mais diferentes entidades envolvidas, direta ou 

indiretamente, nos projetos e, por isso mesmo, que os influenciam e são 

influenciadas por seus resultados. 

A definição de stakeholder é bastante ampla, pois são pessoas, grupos ou 

organizações que podem impactar ou serem impactadas por uma decisão, atividade 

ou resultado do projeto ao longo de todo o ciclo de vida (PMBOK, 2013).  

A área de gestão de stakeholders é composta por 4 processos distribuídos 

em quatro grupos de inicialização, planejamento, execução e monitoramento & 

controle, que segundo o PMBOK (2013) são: 

• Identificar as partes interessadas: processo que identifica, analisa e 

documenta informações relativas a todas as partes interessadas 

(stakeholders), além de verificar o nível de engajamento, 

interdependências, influência, e seu impacto potencial no sucesso do 

projeto; 

• Planejar a gestão das partes interessadas: o processo de desenvolver o 

plano (estratégias, politicas, procedimentos e documentação) de 

gerenciamento para engajar os stakeholders de maneira eficaz no 

decorrer de todo o ciclo de vida do projeto, com base na análise das suas 

necessidades, interesses e impacto potencial no sucesso do projeto; 
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• Gerenciar o engajamento das partes interessadas: o processo de se 

comunicar e trabalhar com os stakeholders para atender às suas 

expectativas e necessidades, além de gerenciar conflitos e questões à 

medida que elas decorrem e incentivar o engajamento nas atividades do 

projeto ao longo do ciclo de vida; 

• Controlar o engajamento: o processo de monitorar os relacionamentos dos 

stakeholders e ajustar estratégias e planos para seu engajamento. 

 

Lidar com as expectativas dos stakeholders é fundamental para o sucesso 

dos projetos, até porque sucesso pode significar coisas diferentes para diferentes 

stakeholders. Nesse sentido é fundamental identificar os principais grupos de 

stakeholders do projeto, mapear sua influência e gerenciar suas expectativas ao 

longo de todo o ciclo de vida dos projetos. 
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4.  FATORES RESPONSÁVEIS PELO SUCESSO OU PELO FRACASSO DE UM 

PROJETO 

 

O sucesso em projetos depende muito do ponto de vista que se analisa. 

Diferentes perspectivas e expectativas dos stakeholders quanto ao projeto vão 

remeter a avaliações díspares, que precisam atender a um ótimo global, 

estabelecido por consenso. O sucesso na perspectiva de um único stakeholder, 

pode gerar impacto negativo nos demais grupo de stakeholders.  

Segundo Carvalho (2010), definir o que é sucesso em projeto não é tarefa 

fácil, pois depende da perspectiva da parte interessada (stakeholder), do tipo de 

projeto, da perspectiva temporal (curto, médio e longo prazo) e da unidade de 

análise (projeto e organização). 

 

4.1. TIPOS DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

 

Para o efetivo gerenciamento de um projeto, a equipe que irá executá-lo 

necessita estar organizada segundo uma estrutura. É essa estrutura que irá definir a 

sistemática de trabalho do grupo com o objetivo de entregar s resultados do projeto 

ao cliente no prazo previsto, dentro do custo programado e seguindo as 

características técnicas definidas anteriormente. 

Durante os últimos 30 anos, uma revolução vem ocorrendo na introdução e 

desenvolvimento de novas estruturas organizacionais. Os executivos perceberam 

que as organizações devem ser mais dinâmicas, ou seja, elas devem ser capazes 

de se reestruturar rapidamente, conforme as necessidades do mercado (KERZNER, 

2002). 

Segundo Patah e Carvalho (2002), a estrutura organizacional deve ser 

dinâmica, ou seja, capaz de rápidas mudanças caso o ambiente exija. Os fatores 

externos envolvidos podem ser aumento de competitividade no nicho de mercado, 

mudanças na tecnologia, ou até a imprevisibilidade da demanda. 
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4.1.1. Estrutura Funcional 

 

  Nesse tipo de estrutura, os gerentes funcionais mantêm controle absoluto 

sobre esse projeto. Eles estabelecem seu próprio orçamento, com aprovações dos 

superiores. 

Essa tradicional estrutura de gerenciamento sobreviveu por mais de dois 

séculos. Contudo, o desenvolvimento de negócios recentes, tais como a rápida taxa 

de mudança na tecnologia e posição no mercado, assim como o aumento das 

demandas dos stakeholders, criou problemas para as estruturas organizacionais 

existentes. 

Segundo Kerzner (2002), a maioria dos projetos que são desenvolvidos sob 

esse tipo de estrutura é encerrada dentro do prazo e do custo previstos, uma vez 

que o gerente funcional tem facilidade para obtenção de mão de obra. 

O PMBOK (2004) desenha a estrutura funcional segundo a figura 3. 

 

Figura 1 – estrutura funcional 

 
Fonte: PMI (2004). 
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 As vantagens e desvantagens desse tipo de organização estão apresentadas 

no quadro 1. 

 

Quadro 2 – vantagens e desvantagens da organização funcional. 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

✓ Existe uma grande flexibilidade no 

uso dos recursos humanos 

necessários ao projeto; 

✓ Especialistas em determinado 

assunto podem ser utilizados em 

diferentes projetos; 

✓ Os especialistas de um mesmo 

departamento podem ser facilmente 

reunidos para compartilhar 

conhecimentos e experiências; 

✓ O departamento funcional é a base 

para a continuidade do 

conhecimento tecnológico, quando 

um indivíduo deixa o projeto ou 

mesmo a empresa; 

✓ O departamento funcional 

proporciona um caminho natural 

para o crescimento dos indivíduos 

cuja especialidade está na área 

funcional; 

✓ Existe facilidade de controle do 

orçamento e dos custos do projeto; 

✓ Possibilidade de melhor controle 

técnico; 

✓ Flexibilidade no uso da mão de obra; 

✓ Grande disponibilidade de mão de 

obra; 

✓ O cliente não é o foco das atividades 

do departamento que gerencia o 

projeto; 

✓ O departamento funcional tende a 

ser orientado em direção às suas 

atividades particularidades; 

✓ A responsabilidade total do projeto 

não é delegada a nenhum 

funcionário específico; 

✓ Existe uma tendência de subestimar 

o projeto; 

✓ A motivação das pessoas alocadas 

no gerenciamento do projeto tende a 

ser pequena em relação ao projeto; 

✓ Essa estrutura não provê uma 

ênfase orientada a projetos 

necessária para acompanhar as 

atividades de projeto; 

✓ A coordenação torna-se complexa e 

é necessário um lead time adicional 

para a aprovação de decisões; 

✓ As decisões normalmente são 

tomadas em favor dos grupos 

funcionais mais fortes; 

✓ Não há foco nos clientes; 

✓ A resposta às necessidades dos 

consumidores é lenta; 
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✓ Possibilidade de grande controle 

sobre os funcionários, uma vez que 

cada funcionário possui somente 

uma pessoa a quem se reportar; 

✓ Canais de comunicação verticais e 

bem estabelecidos; 

✓ Rápida possibilidade de reação, mas 

pode ser dependente das 

prioridades dos gerentes funcionais. 

 

✓ A motivação e a inovação são 

decrescentes; 

✓ As novas ideias tendem a ser 

orientadas às funções.  

Fonte: Patah e Carvalho (2002). 

 

Essa estrutura apresenta vantagens, uma vez que é a mais conhecida forma 

de organização utilizada pelas empresas até hoje. 

 

4.1.2. Estrutura Projetizada 

 

De acordo com Patah e Carvalho (2002) conforme a complexidade das 

organizações aumentava, os gerentes descobriam que as atividades de projeto não 

estavam sendo integradas de maneira efetiva. Com isso, os gerentes começaram a 

procurar por novas estruturas organizacionais, que iriam permitir maior integração e 

resolver os problemas, surgindo a estrutura projetizada. 

O PMI (2004) desenha a estrutura projetizada, como mostra a figura 4. 
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Figura 2 – estrutura projetizada.

 

Fonte: PMI (2004). 
 

Segundo Kerzner (2002), a maior vantagem da estrutura projetizada é que um 

único indivíduo, o gerente de projetos, mantém autoridade completa sobre o projeto 

como um todo.  

As vantagens e desvantagens desse tipo de organização estão apresentadas 

no quadro 2. 

 

Quadro 3 – vantagens e desvantagens da organização projetizada. 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

✓ Gerente de projeto tem total 
autoridade sobre o projeto; 

✓ Os membros do projeto encontram-
se sob a responsabilidade do 
gerente do projeto; 

✓ A comunicação é facilitada em 
comparação à estrutura funcional; 

✓ Os membros do time do projeto 
possuem forte identidade própria e, 
com isso, tendem a desenvolver alto 
nível de comprometimento com o 
projeto; 

✓ A possibilidade de se tomarem 
decisões rápidas é maior; 

✓ Existe uma unidade de comando 
dentro do projeto; 

✓ Estruturas são simples, flexíveis e, 
portanto, relativamente fáceis de 
compreender e implementar; 

✓ Com vários projetos, é comum que 

novo grupos sejam criados, e isso 

pode ocasionar duplicidade de 

trabalho; 

✓ Pessoas com conhecimentos 
específicos em determinados 
assuntos tendem a ser alocadas aos 
projetos quando elas estão 
disponíveis e não quando são 
necessárias para o projeto; 

✓ Em projetos de alta tecnologia, o 
fato dos especialistas “pertencerem” 
aos setores funcionais é um grande 
problema para o gerente de projetos, 
pois ele precisa do trabalho desses 
especialistas constantemente; 

✓ Tende a apresentar uma certa 
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✓ A estrutura organizacional tende a 
permitir uma abordagem holística ao 
projeto; 

✓ Os canais de comunicação são 
fortes; 

✓ A gerência pode manter o 
conhecimento em um projeto sem 
compartilhar as pessoas chave; 

✓  Uma rápida resposta aos clientes é 
proporcionada; 

✓ Os funcionários demonstram 
lealdade com o projeto; 

✓ Existe flexibilidade na determinação 
de tempo, custo e performance; 

✓ A interface com alta administração é 
mais fácil, uma vez que o tamanho 
da unidade é diminuído; 

✓ A alta gerência possui mais tempo 
livre para tomada de decisões 
executivas. 

inconsistência na maneira pela qual 
as politicas e procedimentos internos 
da empresa são cumpridos; 

✓ Existe uma considerável incerteza 
sobre o que irá ocorrer com os 
membros da equipe do projeto 
quando o mesmo terminar; 

✓ O custo de manter essa estrutura 
pode ser alto devido à duplicação de 
esforços, facilidades e pessoal; 

✓ Existe uma tendência de reter os 
funcionários em um projeto por 
tempo maior que o necessário; 

✓ O controle dos especialistas 
funcionais requer a coordenação de 
alta gerência; 

✓ Há falta de oportunidades para o 
intercâmbio técnico entre os 
diferentes projetos; 

✓ Há falta de continuidade de carreira 
e oportunidades para as pessoas 
que trabalham em projetos. 

Fonte: Patah e Carvalho (2002). 

 

4.1.3. Estrutura Matricial 

 

Essa estrutura combina os elementos da estrutura funcional e da projetizada 

para formar uma singular, híbrida com características das “estruturas-mãe”. Em 

paralelo à estrutura funcional, sob responsabilidade dos gerentes funcionais, são 

criados grupos de projeto, sob responsabilidade de gerente de projetos. Os grupos 

de projetos utilizam as mesmas pessoas que pertencem aos setores funcionais. Elas 

passam a ter dois tipos de trabalho, um relativo ao seu setor funcional e outro 

relativo ao projeto do qual estão participando; e dois “chefes” diferentes, o gerente 

funcional e o gerente de projeto. 

O PMBOK (2004) desenha a estrutura matricial, como mostra a figura 5. 
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Figura 3 – estrutura matricial 

 

Fonte: PMI (2004). 
 

As vantagens e desvantagens desse tipo de organização estão apresentadas no 

quadro 3.  

 

Quadro 4 – vantagens e desvantagens da organização matricial. 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

✓ Existe um responsável pelo projeto 
como um todo: o gerente do projeto; 

✓ Devido ao fato de o projeto estar 
distribuído ao longo das divisões da 
empresa, ele pode utilizar toda a 
capacidade técnica da mesma; 

✓ Existe uma ansiedade menor sobre 
o que irá ocorrer com as pessoas 
envolvidas com o projeto, ao fim do 
mesmo; 

✓ As respostas às necessidades dos 
clientes são rápidas; 

✓ A estrutura matricial é flexível; 
✓ O projeto possui representantes das 

unidades administrativas da 
empresa; 

✓ Devido ao fato de, normalmente, 
ocorrerem vários projetos 
simultaneamente nas empresas, a 
estrutura matricial permite maior 

✓ Podem existir dúvidas quanto à 
responsabilidade pela tomada de 
uma decisão dentro do projeto, e 
isso pode atrasar a realização do 
mesmo; 

✓ Os diferentes gerentes de projeto 
podem “competir” pelos recursos 
técnicos disponíveis na empresa, 
fazendo com que o uso dos mesmos 
deixe de ser realizado da melhor 
maneira possível; 

✓ Em estruturas matriciais fortes, o 
problema do atraso na conclusão do 
projeto é tão grave quanto na 
estrutura projetizada; 

✓ É necessário que o gerente de 
projetos possua habilidade especial 
em negociar recursos com os 
gerentes funcionais; 

✓ A estrutura matricial viola o principio 
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otimização do uso dos recursos da 
empresa; 

✓ O gerente de projeto mantém 
máximo controle sobre o projeto e os 
recursos necessários ao mesmo, 
incluindo custo e membros do 
projeto; 

✓ Politicas e procedimentos podem ser 
definidos independentemente para 
cada projeto; 

✓ As estruturas funcionais existem, 
primariamente, para suportar os 
projetos; 

✓ Cada pessoa uma “casa” depois do 
encerramento do projeto; 

✓ Devido ao fato de os recursos serem 
compartilhados, os custos são 
minimizados; 

✓ Uma base técnica pode ser 
desenvolvida; 

✓ Ocorre um rápido desenvolvimento 
de especialistas e generalistas; 

✓ Autoridade e responsabilidade são 
compartilhadas; 

✓ O stress é compartilhado por todo o 
time e pelos os gerentes funcionais. 

de gerenciamento da unidade de 
comando: os funcionários da 
empresa possuem dois chefes, o 
gerente do projeto e o gerente 
funcional; 

✓ Existem fluxos de informação e 
trabalho multidimensionais; 

✓ Prioridades são alteradas 
continuamente; 

✓ Os objetivos da gerência diferem 
dos objetivos do projeto; 

✓ Existe um grande potencial para a 
ocorrência de conflitos; 

✓ Dificuldade de monitoração e 
controle 

✓ O balanceamento de tempo, custo e 
performance dever ser monitorado; 

✓ Funcionários e gerentes são mais 
suscetíveis à ambiguidade de papeis 
em comparação à estrutura 
funcional; 

✓ Os funcionários não sentem que 
possuem controle sobre seu próprio 
destino quando estão se reportando 
continuamente a vários gerentes. 

Fonte: Patah e Carvalho (2002). 

 

4.1.4. Processo de escolha de uma estrutura organizacional para projetos 

 

A norma ISO 10006 (ISO, 1997) especifica que a estrutura organizacional do 

projeto deve ser estabelecida de acordo com a politica da organização 

empreendedora e as condições particularidades do projeto e que as experiências de 

projetos anteriores devem ser utilizadas, quando disponíveis, para seleção de 

estrutura organizacional mais apropriada. Além disso, a norma enfatiza que o 

gerente de projetos deve garantir que a estrutura organizacional seja apropriada ao 

objetivo do projeto, ao tamanho da equipe, às condições locais e à divisão de 

autoridade e responsabilidade, na organização empreendedora. 

 Segundo Kerzner (2002), para a escolha da estrutura organizacional mais 

adequada para organizar a atividade de projeto, devem-se levar em consideração 

alguns fatores que influenciam a decisão: tamanho do projeto, duração do projeto, 
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experiência da organização no gerenciamento de projetos, localização física do 

projeto, recursos disponíveis e aspectos específicos do projeto. 

  

4.2. GESTÃO DE PORTFÓLIO 

 

De acordo com o PMBOK (2014, p,7) “o gerenciamento de portfólios se alinha 

com estratégias organizacionais selecionando os programas ou projetos certos, 

priorizando o trabalho e proporcionando os recursos necessários [..]”. 

Segundo Kerzner (2006) o gerenciamento de portfólio ajuda a determinar a 

exata combinação de projetos e o correto nível de investimento para cada projeto. O 

resultado disso é um maior equilíbrio entre projetos em andamento e novas 

iniciativas estratégica.  

 

 

Quadro 5. Vantagens e dificuldades da gestão de portfólio. 

VANTAGENS DIFICULDADES 

✓ Os pontos fortes e fracos de cada 
projetos são ressaltados; 

✓ Decisões quanto ao investimento de 
capital, alocação de recursos, 
priorização e seleção de projetos 
são facilitadas; 

✓ Projetos são referenciados a níveis 
de desempenho de negócio; 

✓ A análise sistemática dos projetos é 
encorajada; 

✓ O consenso é estimulado; 
✓ As necessidades e as oportunidades 

de futuros desenvolvimentos são 
evidenciadas. 

✓ Os assuntos de comunicação 
ortogonal parecem ser um desafio 
inerente ao processo de gestão; 

✓ As interdependências tecnológicas 
entre projetos são de difícil 
avaliação; 

✓ Um entendimento mais profundo de 
cada projeto é necessário afim de se 
fazer a avaliação apropriada; 

✓ A identificação de indicadores para 
assegurar a análise  

Fonte: adaptado de Mikkola (2001). 

 

 A gestão de portfólio envolve várias etapas, desde a prospecção de novas 

ideias e oportunidades que surgem continuamente nas empresas, tanto no âmbito 

de mercado como de inovações tecnológicas, até o acompanhamento e análise 

critica do portfólio de projetos em curso. Entre esses dois extremos, existe um fluxo 

de tarefas que envolvem elaboração de propostas, metodologias e critérios para 
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seleção, priorização de projetos e alocação de recursos, e que devem ser 

desempenhadas em uma perspectiva sistemática e periódica. 

 

4.3. SISTEMAS DE INDICADORES DE DESEMPENHO (SID) 

 

A avaliação de desempenho em projetos é um tema que gera muita 

controvérsia. O sucesso em projetos depende muito do ponto de vista que se 

analisa. Diferentes perspectivas e expectativas dos stakeholders quanto ao projeto 

vão remeter a avaliações dispares, que precisam atender a um ótimo global, 

estabelecido por consenso. O sucesso na perspectiva de um único stakeholder, 

pode gerar impacto negativo nos demais grupos de stakeholders. 

Sanvido et al. (1992) alertam para a dificuldade de se medir sucesso em 

projetos devido a característica multifacetada, pois depende do ponto de vista do 

stakeholder, que pode variar de acordo com as expectativas. 

Segundo Carvalho e Rabechini Jr. (2017) o SID engloba um conjunto de 

indicadores que mensuram a eficiência e eficácia em um sistema articulado, que 

reflita a realidade de projetos na organização. Dessa forma, os SID’S são um 

processo de quantificação da eficiência e eficácia das ações estratégicas pelo uso 

de indicadores. Esses indicadores muitas vezes são denominados no jargão 

organizacional de KPI’s, do termo em inglês key performance indicators, para que se 

deve buscar os fatores chave. Um problema comum quando se estabelece um SID é 

o de não saber priorizar o conjunto de indicadores adequados. No intuito de 

enxergar o projeto sobre vários aspectos, os SID’s são sobrecarregados de KPI’s 

sem que se estabeleça uma estrutura lógica que os relacione, e estabelece relações 

de causa e efeito.  

De acordo com os autores, para projetar um SID para projetos, seria ideal 

seguir os seguintes passos: 

• Identificar os stakeholders não só no âmbito do projeto, mas também em 

uma visão expandida; 

• Estruturar as perspectivas de sucesso relevantes, considerando os 

diferentes tipos de projetos e de stakeholders; 
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• Identificar fatores críticos de sucesso, em diferentes níveis de abstração 

(ambiente, organização e projeto) e categoriza-lo por tipo de projeto; 

• Projetar a estrutura lógica entre indicadores, promovendo integridade e 

capilaridade, bem como explicando tradeoffs (relação de compromisso) e 

relações de causa e efeito; 

• Identificar, categorizar e priorizar indicadores e metas de forma articulada, 

buscando síntese e objetividade; 

• Projetar a infraestrutura de tecnologia da informação necessária de forma 

articulada com outros sistemas da organização, em especial os sistemas 

integrados de gestão (ERPs); 

• Coleta dos dados para alimentar o sistema, mitigando dificuldades, tais 

como o receio de clientes e contratados fornecerem informações, por 

questões de confiabilidade; 

• Disseminar os resultados com periodicidade e de forma customizada para 

cada tipo de stakeholders relevante; 

• Promover o benchmark e realimentar o SID de forma dinâmica. 

 

Em um contexto mais amplo, os SIDs devem respeitar as características do 

ambiente organizacional, em termos de estrutura e cultura, e do ambiente 

competitivo envolvendo clientes, competidores e parceiros.  

 

4.4. SUCESSO EM PROJETOS 

 

 Para se definir sucesso em projetos é importante ter-se clara a distinção entre 

os seguintes termos: sucesso do gerenciamento de projetos e sucesso do projeto. 

Segundo o Project Management Institute (2008), o sucesso do gerenciamento de 

projetos é medido por meio da avaliação de critérios que envolvem medidas 

tradicionais como custo, prazo e qualidade. Já com relação ao sucesso do projeto, 

Barclay (2008 apud Carvalho e Garaldi, 2011) menciona a importância da 

consideração dos objetivos dos stakeholders, sendo que o último reforça a 

consideração dos objetivos de todos os stakeholders envolvidos no ciclo de vida do 

projeto, em todos os níveis da hierarquia gerencial. 
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 Outros termos bastante mencionados na literatura, cuja definição é muitas 

vezes confundida, são critérios de sucesso e fatores de sucesso. Critérios de 

sucesso são medidas a partir das quais o sucesso ou fracasso de um projeto é 

julgado. Já fatores de sucesso são as entradas para o sistema gerencial que levam 

direta ou indiretamente ao sucesso do projeto (Carvalho; Garaldi, 2011). 

Senhar e Dvir, (2007) integram um conjunto de dimensões para entender o 

sucesso de projetos e propõem indicadores. 

 

Figura 04- Dimensões e indicadores de sucesso de projetos

 

Fonte: Adaptada de Senhar e Dvir (2007, p.7) 

 

Alguns já eram consolidados, mas os autores agregaram alguns novos, que 

foram: eficiência, impacto para o cliente, impacto para a equipe, negócio e sucesso 

imediato e preparação para o futuro. 

Já Atkinson (1999) propõem quatro dimensões de avaliação do sucesso. O 

auto agrega ao tradicional triangulo de ferro, as dimensões de sistemas de 

informação, benefícios para a organização e benefício para os stakeholders. Esta 

última dimensão expande a “satisfação do cliente” para “benefícios para 

stakeholders”, incorporando a perspectiva de diversos grupos de stakeholders 
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internos e externos, tais como usuários satisfeitos, impacto social e ambiental, 

desenvolvimento pessoal, aprendizado profissional, lucro do contratado, 

fornecedores capazes, equipe satisfeita, impacto econômico para a comunidade 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com a crescente competitividade, a necessidade de resultados rápidos 

associada a complexidade do mundo empresarial faz com que a competência em 

gestão de projetos seja um importante fator de sucesso para a organização. A 

necessidade das organizações se capacitarem para coordenar, gerenciar e controlar 

suas atividades de forma a responder da melhor maneira os estímulos externos. Faz 

com que elas estejam vinculadas a implantação de estratégias organizacionais e ao 

sucesso do projeto. 

 Dessa forma, os projetos podem ser definidos como uma forma de planejar, 

executar e controlar suas ações que visam a implantação de estratégias. Quanto 

melhor for o gerenciamento destes, melhores serão os benefícios alcançados. 

Gerenciar projetos requer um esforço de conscientização das empresas em adotar 

metodologias de gerenciamento em projetos e treinar sua equipe, principalmente os 

seus gerentes de projetos; 

Este trabalho propôs mostrar de forma clara, descomplicada e atualizada com 

as necessidades do mercado, metodologias que aumentem as chances de sucesso 

dos projetos. Os processos da metodologia para projetos foram baseados nas 

práticas consolidadas do Guia PMBOK, foram definidos de conter, mesmo que de 

forma simplificada, todas as principais atividades de gerenciamento de projetos. 

Com as organizações almejando ser cada vez mais bem-sucedidas em seus 

projetos, o gerenciamento deles se torna fundamental para o sucesso das empresas. 

As metodologias propostas contribuem para que esses benefícios sejam obtidos. 
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