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RESUMO 

 Nos dias atuais, gerenciamento de projetos é uma área em grande expansão 

e visibilidade no mercado, uma vez que, empresas e entidades visam cada vez mais 

melhorar a qualidade de seus serviços. 

 Através de ferramentas e metodologias que estão sendo desenvolvidas no 

cenário atual de gestão de projetos, é possível estabelecer padrões e métodos que 

proporcionam melhores práticas a um líder de projeto junto aos envolvidos dentro de 

uma organização. 

 Onde, o presente trabalho apresentará os conceitos empregados na área de 

gerenciamento de projetos, ferramentas facilitadoras que ajudam na execução das 

atividades, dificuldades encontradas, bem como, os resultados alcançados e os 

benefícios gerados com uma gestão adequada.  
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INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, as empresas buscam cada vez mais atingir a excelência em 

seu desempenho, devido a acirrada competição e complexidade no mercado em 

qualquer que seja o ramo de atuação, as empresas procuram inovar e mudar 

rapidamente, afim de se adequar ao mercado. 

Com isso, ineficiências e uso de capital inadequado devem ser banidos de 

seus negócios, e os resultados devem ser gerados constantemente, sempre 

combinando qualidade no serviço prestado e rentabilidade dentro do esperado pela 

organização. 

Neste cenário, é inevitável a necessidade de soluções para a diferencial de 

uma empresa em relação aos seus concorrentes. 

Para atender a necessidade de inovação e criação, estratégias são tomasas e 

investimentos em projetos de desenvolvimento de produtos e serviços são cada vez 

maiores dentro das organizações, buscando sempre gerar resultados expressivos 

em seus negócios. 

Sendo assim, a gestão de projetos se torna um grande triunfo dentro das 

organizações, a fim de, atender os requisitos estabelecidos e demandas supridas 

dentro do orçamento e do prazo estipulado pelos clientes e patrocinadores. 

Líderes de projetos devem estar em constante especialização e atualização 

em ferramentas, métodos e processos, a fim de, garantir êxito na gestão de seus 

projetos, resolução de problemas e resultados obtidos. 

Portanto, com a adesão de ferramentas, metodologias e procedimentos 

adequados, a organização tende a atingir melhorias em seus processos de gestão e, 

consequentemente, melhores resultados. 

 

  



 

 

1. DESENVOLVIMENTO 

1.1  PROJETO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

A definição do termo projeto apresentada em dicionários literários possui 

variações em seu significado, porém, todas com o sentido de que o projeto nada 

mais é do que um plano realizado com a intenção ou desejo de fazer ou tornar algo 

concreto, através de um conjunto de atividades temporárias. 

O Project Management Institute (PMI, 2004), por meio do seu guia de do 

conjunto de conhecimentos em Gerenciamento de projetos (Guia PMBOK, 3ª 

Edição), define projeto como um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo. 

(Eric Verzuh, MBA Compacto – Gestão de Projetos, p. 29, 2000) afirma que: 

“Todo projeto tem um começo e um fim. Todo projeto gera um produto singular. Os 

resultados dos projetos podem ser tangíveis ou intangíveis; e que se diferenciam 

das operações permanentes. Os projetos são todo o trabalho que fazemos de uma 

vez” O autor esclarece com isso que: “as operações permanentes são o propósito 

primário de uma empresa ou departamento”. 

Gerenciamento de projetos segundo o guia do conjunto de conhecimentos em 

Gerenciamento de projetos (Guia PMBOK, 3ª Edição) é a aplicação de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de 

atender aos seus requisitos. 

A ISO 10006:1997 – International Standards Organization define a gerência 

de projetos como: “É a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas na 

elaboração de atividades relacionadas para atingir um conjunto de objetivos pré-

definidos”. 

1.2  CICLO DE VIDA E ORGANIZAÇÃO DE UM PROJETO 

Todo projeto possui um objetivo e requisitos a serem atingido, porém, esse o 

caminho até esse objetivo, atendendo a todos os requisitos propostos pelo cliente 

externo, é amplo e pode ser mapeado e classificado em fases ou ciclos pelo gerente 

de projetos, a fim de, facilitar o entendimento e planejamento das atividades 

envolvidas, como apresenta  guia do conjunto de conhecimentos em Gerenciamento 



 

 

de projetos (PMI, Guia PMBOK, 3ª Edição): “A organização ou os gerentes de 

projetos podem dividir projetos em fases para oferecer melhor controle gerencial 

com ligações adequadas com as operações em andamento da organização 

executora.”, e ainda conclui que “O ciclo de vida do projeto define as fases que 

conectam o início de um projeto ao seu final”. 

 

Figura 1.1 – Sequência típica de fase no ciclo de v ida de um projeto 

Fonte: PMBOK®, 2004  
 

1.3  PROCESSOS DE GERENCIAMENTO 

Processo é um conjunto de ações e atividades inter ligadas que são 

realizadas para obter um conjunto pré-especificado de produtos, resultados ou 

serviços.  

Segundo o guia do conjunto de conhecimentos em Gerenciamento de 

projetos (PMI, Guia PMBOK, 3ª Edição), os processos de gerenciamento de projetos 

são realizados pelo gerente de projetos e sua equipe e se adéquam a cada tipo 

particular do mesmo. 

 

Figura 1.2 - Processos de Gerenciamento de Projetos 
Fonte: PMBOK, 2004 



 

 

 
Ainda com base no guia, pode-se compreender que cada um destes 

processos normalmente é subdividido em 9 áreas do conhecimento, assim descritas: 

Integração, Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos Humanos, 

Comunicações, Riscos e Aquisições. A figura 1.2 mostra como estas áreas apoiam a 

atividade do Gerenciamento de Projetos. 

 

Figura 1.2 Áreas de Conhecimento em Gerenciamento d e Projetos 
Fonte: PMBOK, 2004 (Adaptado) 

 
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). 

1.3.1 INICIAÇÃO 

O processo de iniciação é o primeiro contato dos envolvidos ao objetivo do 

projeto, onde, as especificações do cliente devem ser traduzias a um escopo inicial, 

com os objetivos claramente definidos, para a realização do projeto.  

Nesse momento também, deve ser pré estabelecido o time de trabalho, para 

que haja entendimento geral dos objetivos como um todo do projeto e envolvimento 

com os clientes e patrocinadores. 

Uma análise de viabilidade do projeto também é um ponto a ser analisado 

nessa fase do projeto, analisando se a realização do projeto será viável ou não, 



 

 

dentro das normas e objetivos dos patrocinadores e envolvidos. 

Segundo HELDMAN (2006): O processo de iniciação ocorre no inicio do 

projeto ou de cada fase de grandes projetos. Este confirma que um projeto, ou a 

etapa seguinte do mesmo, deve ter início, concedendo aprovação para que se 

comprometam recursos da organização necessários àquele projeto ou fase. Onde, 

ainda conclui o autor: As saídas desse processo incluem o termo de abertura e a 

declaração de escopo. 

1.3.2 PLANEJAMENTO 

Com a decisão tomada em seguir com a realização do projeto, é dado início a 

fase de planejamento, onde, em um primeiro momento é feito um escopo detalhado 

com todas as saídas entregáveis e o esforço necessário para entregas, onde 

também “fornece um entendimento comum do escopo do projeto a todas as partes 

interessadas no projeto e descreve os principais objetivos” (PMBOK, 2004). 

Com as entregas definidas, os recursos são levantados e o sequenciamento 

das atividades é elaborado, algumas ferramentas podem ser utilizadas para mapear 

as atividades, prever atrasos e promover visão do tempo e custo, entre elas o 

cronograma onde é feita a “análise de sequência das atividades, suas durações, 

recursos necessários e restrições” (PMBOK, 2009, p. 129), a estrutura analítica do 

projeto (WBS), que é uma “decomposição hierárquica orientada às entregas do 

trabalho a ser executado pela equipe para atingir os objetivos do projeto [...]” 

(PMBOK, 2009, p. 101) 

1.3.3 EXECUÇÃO 

O processo de execução consiste na realização das atividades definidas no 

plano de gerenciamento do projeto de forma a cumprir as especificações do mesmo 

(PMBOK, 2009).  

Para QUARTAROLI & LINHARES (2004), este processo consiste na 

coordenação de recursos de forma a executar o plano de trabalho, execução das 

etapas previstas, utilização de recursos dentro do programado e ativação da 

comunicação entre os membros da equipe. 

  



 

 

1.3.4 MONITORAMENTO E CONTROLE 

O processo de monitoramento e controle é o único processo que é executado 

durante todo o projeto, essencial para que obtenha sucesso e que o planejamento 

seja devidamente executado. Onde, segundo o PMBOK (2004), consiste nos 

processos necessários para acompanhar, revisar e regular o progresso e o 

desempenho do projeto, identificar todas as áreas nas quais serão necessárias 

mudanças no plano e iniciar as mudanças correspondentes. 

O guia PMBOK (2004) sugere ainda que este processo controle as mudanças 

e recomende ações preventivas em antecipação a possíveis problemas.  

Para HELDMAN (2006) é neste processo que são feitas e analisadas as 

avaliações de desempenho, para averiguar se o projeto está seguindo o planejado. 

1.3.5 ENCERRAMENTO 

A partir do momento em que o projeto ou uma de suas fases tenha 

desempenhado todas as atividades descritas no escopo, inicia-se o processo de 

Encerramento. Segundo o guia PMBOK (2004) neste momento busca-se também 

além do encerramento formal das aquisições, que foram necessárias para o 

desenvolvimento do projeto ou fase, o aceite formal dos stakeholders e o 

consequente registro dos impactos e as lições aprendidas que servirão de base para 

a elaboração de projetos futuros.  

Logo que encerrado o projeto, os recursos são dispensados para a realização 

de outros projetos e outras atividades na organização, envolvidas no produto 

desenvolvido ou não. 

VARGAS (2009) acrescenta que os contratos pendentes também devem ser 

encerrados, assim como a equipe e a estrutura do projeto desmobilizada.  

  



 

 

2. RESULTADOS 

A seguir serão apresentados os principais resultados obtidos com um 

gerenciamento de projetos realizado adequadamente. 

2.1  BENEFÍCIOS OBTIDOS 

Um gerenciamento adequado dentro de um projeto e seguindo as etapas 

sugeridas é possível obter um maior êxito em sua implementação, uma vez que, as 

etapas se complementam, contribuindo assim para um planejamento e execução 

adequada. 

Com um planejamento adequado, a execução é facilitada, pois, os riscos e 

oportunidades são mapeados desde o início do projeto, e os trabalhos já serão 

realizados tendo em vista os potenciais levantados.  

Sendo assim, há uma prevenção aos desperdícios de custo, tempo e de 

recursos alocados no projeto em questão, trazendo assim, satisfação a todos os 

envolvidos no projeto, inclusive o patrocinador. 

2.2  OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

Com os estudos, podemos ver a necessidade de uma metodologia de gestão 

dos riscos dos projetos, a qual pudesse ser aplicada para identificar, analisar, 

planejar e monitorar as respostas aos riscos existentes em todos os tipos de 

empreendimentos. Essa metodologia podia estar integrada ao Sistema de 

Gerenciamento de Projetos (SGP) da empresa, o qual ainda poderia conter um 

banco de riscos e respostas que auxiliassem os líderes durante o planejamento dos 

projetos.  

Outra melhoria a ser implementada refere-se à Gestão dos Programas. Como 

citado no referencial teórico, um programa é um conjunto de projetos coordenados 

de modo integrado e cujos resultados de um influencia nos demais. Atualmente, os 

projetos são apenas agrupados em programas, mas não existe uma ferramenta que 

os relacionem, não sendo possível identificar quais as consequências de um 

adiantamento, atraso ou não realização, por exemplo, de um projeto no demais que 

fazem parte do mesmo programa.  

Por fim, a melhor utilização das ferramentas existentes bem como a inclusão 



 

 

de novas é algo a ser desenvolvido pela empresa. No primeiro caso, algumas das 

ferramentas já existentes nos sistemas de gerenciamento dos projetos não são 

utilizadas ou são subutilizadas pelos líderes dos projetos. Já no segundo, a 

implantação de novas ferramentas, principalmente de acompanhamento dos 

projetos, poderia contribuir para o bom desenvolvimento dos projetos. 

3. CONCLUSÃO 

O gerenciamento de projetos está cada vez mais em evidência no cenário 

mundial, devido a necessidade das empresas em inovar em seus produtos e 

processos, se faz necessário profissionais com o domínio de ferramentas e métodos 

para gerenciar os esforços para novos produtos, evitando a utilização desnecessária 

de custos, recursos e tempo. 

Um projeto de sucesso deve-se grande parte ao seu planejamento, pois, um 

planejamento adequado e recursos alocados de forma correta e totalmente 

entendidos do escopo e requisitos do cliente, facilita na execução e nas entregas 

das atividades estipuladas. 

Com o avanço da área de gestão de projetos, muitas ferramentas foram 

desenvolvidas para facilitar o mapeamento de um projeto como um todo. 

Além disso, o monitoramento e controle adequado evita que contratempos 

sejam identificados de forma repentina em um projeto, acarretando, assim, em um 

desperdício de tempo e custo, podendo acarretar na entrega do projeto e trazendo 

resultados inesperados. 
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