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e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui 
uma das ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino  
Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem 
como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de  
cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população 
brasileira propiciando caminho de o acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre 
a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias 
promotoras de ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de 
Educação dos Estados, as Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos 
e o Sistema S.

A Educação a Distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 
diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 
garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 
formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 
economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do 
país, incentivando os estudantes a concluir o Ensino Médio e realizar uma  
formação e atualização contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições 
de educação profissional e o atendimento ao estudante é realizado tanto nas 
sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional 
qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz 
de promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com  
autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, 
familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Novembro de 2011

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br

Apresentação e-Tec Brasil
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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palavra do professor-autor

Seja bem-vindo ao estudo do gerenciamento de projetos.

Quero dar as boas-vindas a você e dizer o quanto é prazeroso dividir con-

ceitos, técnicas, dicas, considerações e comentários a respeito de uma área 

tão importante para o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Tudo 

neste livro foi desenvolvido pensando em proporcionar a você um entendi-

mento sobre a importância e a amplitude do desenvolvimento de projetos.

O material constante neste livro foi elaborado e desenvolvido para que você 

tenha um primeiro contato e adquira algumas ferramentas de forma orga-

nizada sobre a administração de projetos. Por isso, o livro está dividido em 

aulas que contemplam principais definições, ciclo de vida, áreas de gerencia-

mento e etapas de um projeto. Buscou-se, também, destacar as possibilida-

des e necessidades profissionais existentes nesta área promissora e de muita 

empregabilidade.

Espero que ao ler este material você desperte para a necessidade de apro-

fundar seus conhecimentos, buscando cursos de aperfeiçoamento, leitura 

de outros livros, contatos com outras pessoas e organizações! Lembre-se 

que este é um primeiro contato. Para avançar na carreira é preciso se apro-

fundar. A busca de conhecimento vai oferecer mais subsídios para você cres-

cer profissionalmente. 

Boa sorte!

Prof. Pedro Monir Rodermel
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Aula 1 – Apresentando projetos

Na primeira aula vamos entender o que é um projeto, alguns de 

seus conceitos e o que distingue um projeto de uma atividade roti-

neira em uma empresa. Vamos abordar também as características 

de um projeto, de forma que você, ao final da aula, consiga en-

tender a importância dos projetos para o sucesso de uma empresa.

Mesmo sem perceber, estamos o tempo todo planejando. Ao realizar uma 

atividade como fazer um bolo, você toma uma série de atitudes que podem 

ser definidas como planejamento. Ou você vai fazer um bolo sem ter cer-

teza de que todos os ingredientes necessários estão disponíveis? Ora, para 

entendermos o que é gerenciar ou administrar um projeto, vamos fazer uma 

relação com o ato de fazer um bolo. Vamos saber mais?

1.1 Definição de projetos
Para começar, vamos imaginar que o seu projeto é fazer um bolo. Antes de 

qualquer atitude, você irá verificar se possui conhecimento de como se faz 

o bolo ou, caso haja necessidade, buscará a receita na qual consta o modo 

de preparo. De posse da receita, o próximo passo é verificar se todos os in-

gredientes necessários estão disponíveis, caso não estejam, irá providenciar 

a compra deles. Então, verificará o ambiente, nesse caso, a cozinha, se está 

apta para a feitura do bolo, e disponibilizará utensílios para a mistura dos 

ingredientes. Também irá se certificar do forno em que o bolo será assado. 

Depois será necessário controlar o tempo que permitirá o adequado cozi-

mento. O que você fez? Gerenciou o seu projeto, ou seja, garantiu que o 

bolo chegasse à mesa de forma apropriada.

O que é, então, um projeto? Vamos analisar definições de três autores dife-

rentes. Para Vargas, 

projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma 

sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se 

destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por 

pessoas dentro dos parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos 

envolvidos e qualidade (2009, p. 6). 



Para Maximiano (2006, p. 379), ”os projetos são atividades ou empreen-

dimentos que têm começo e fim programados, e que devem fornecer um 

produto final singular”. 

Rabechini Junior e Carvalho (2006, p. 3) citam a definição enfatizada na ISO 

2000, que define projeto como “um processo único, com datas para início 

e término, empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos 

específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos”.

Figura 1.1: Projetos
Fonte: Imagem cortesia de Grant Cochrane 
/  FreeDigitalPhotos.net

Diante dos conceitos apresentados, é possível identificar algumas caracterís-

ticas de um projeto. É disso que trataremos a seguir.

1.2 Características dos projetos
Vejamos o que existe em comum entre as definições anteriores?

A primeira coisa que percebemos é que todas as definições ligam o projeto a 

uma atividade temporária. Veja que todos os conceitos citam começo e fim, 

início e término. Portanto, é possível afirmar que o projeto é uma atividade 

temporária. Dessa forma, ele realmente deve ter início, meio e fim progra-

mados. Uma atividade repetitiva, aquela que é continua, que sempre faze-

mos, não é um projeto. Isso não quer dizer, também, que um projeto tem 

que ter um prazo curto. Não. Um projeto pode durar dias, meses ou anos. 

Mas, o que deve ficar claro, é que ele deve ter um tempo para começar e 

um tempo para acabar. Outro aspecto que deve ficar claro é que o projeto 

não é aquele trabalho cotidiano, como quando você decide pintar a sua 

casa. Você não faz isso todos os dias. Pintar a casa exige um projeto, porque 

requer algumas demandas que não estão disponíveis no seu dia a dia.Trabalho cotidiano: aquilo 
que fazemos no dia a dia.

Gerenciamento de Projetose-Tec Brasil 12



Vamos citar outro exemplo: uma empresa que produz chocolates. Todos os 

dias ela produz muitos chocolates. Ela sabe quanto e como produzir esses 

chocolates, sabe a quem atende e de que maneira os produtos vão chegar 

aos seus clientes. Porém, a equipe administrativa chegou à conclusão de que 

é o momento de lançar um novo sistema de entregas para o seu produto, 

agilizando o contato entre empresa e clientes. Suponhamos que você foi 

designado para criar esse novo sistema. Qual será o primeiro passo? Inicial-

mente, você irá reunir uma equipe de pesquisa para identificar os diversos 

sistemas existentes de entrega, compará-los ao que você está atualmente 

utilizando e definir novos sistemas possíveis. Irá reunir, também, o pessoal 

de marketing para verificar junto ao mercado qual o nível de aceitação dos 

sistemas utilizados, quais as opiniões sobre o atual sistema de entregas da 

empresa e como o público-alvo quer ser atendido. O novo sistema é posto à 

prova e estará sendo constantemente monitorado para que nada de errado 

aconteça. 

Qual a sua opinião: esse novo sistema de entregas é um projeto ou é um 

procedimento rotineiro? Sem sombra de dúvida é um projeto. Ele pode, 

mais tarde, tornar-se parte do procedimento cotidiano da fábrica, porém, 

inicialmente ele é um projeto. Percebemos, assim, que novos produtos e 

procedimentos nascem de projetos. 

Vamos então para um segundo aspecto constante nas definições: produto 

ou serviço singular. Mas, o que vem a ser um produto ou serviço singular? 

Mesmo que os objetivos dos projetos sejam definidos como produtos, para 

Menezes (2009), está implícita nessa definição que o produto final, além dos 

produtos físicos, pode se constituir de ideias, serviços ou eventos.

Produto ou serviço singular, para Vargas (2005, p. 7), “significa realizar algo 

que não tenha sido realizado antes”. Entendemos então que, como o resul-

tado de cada projeto é único, faz-se necessária a elaboração de projetos que 

respeitem as características do ambiente em que estão inseridos, garantam 

as especificações do produto ou serviço que está sendo desenvolvido e mo-

nitore, de forma efetiva, os passos para se atingir o resultado desejado.

Considerando essas duas características principais do projeto: temporalidade 

e produto ou serviço singular, podemos, baseados em Vargas (2009), descre-

ver as demais características: 

•	 Um projeto é um empreendimento que não faz parte da rotina da em-

presa. Dessa forma, ele é algo novo. 

e-Tec BrasilAula 1 – Apresentando projetos 13



•	 Um projeto é feito de atividades lógicas e interligadas de maneira que 

exige acompanhamento e controle durante a sua execução.

•	 Um projeto deve ter objetivo e meta bem definidos. Todo projeto é admi-

nistrado por pessoas, mesmo quando se utiliza modernos equipamentos 

de acompanhamento e gestão.

•	 Um projeto exige a alocação de recursos específicos para todas as áreas 

envolvidas por ele. 

•	 Todo projeto é capitaneado por parâmetros como prazos, custos, pesso-

al, material e equipamentos. 

Devem existir parâmetros iniciais, que, por não serem precisos, podem sofrer 

ajustes no decorrer do projeto. Porém, são essas diretrizes iniciais que atuam 

como referências para o projeto e a sua avaliação.

É possível, então, concluir que um projeto difere de uma atividade cotidia-

na. Um projeto possui características bem específicas, uma delas é que ele 

tem tempo para começar e terminar. O resultado do projeto vem em forma 

de evento, produto, ou serviço exclusivo, justificando os recursos e tempo 

empregados. 

Resumo
A primeira aula trouxe para você a definição de projeto. Essa definição mos-

tra a diferença entre um projeto e uma atividade cotidiana. Veja que o pro-

jeto possui algumas características que o distinguem daquilo que fazemos 

como atividades diárias em nossa empresa ou em nossa vida pessoal. A partir 

desse conhecimento é possível verificar como é importante para o sucesso 

de uma empresa a existência de projetos, já que são eles que apresentam 

novas possibilidades diante dos desafios oferecidos pelo mercado.

Atividade de aprendizagem
•	 Identifique e anote a seguir as características dos projetos.

Conheça o Project Management 
Institute (PMI). Acesse o 

conteúdo em português por meio 
do site: http://www.pmisp.org.
br e busque informações sobre 
a certificação dos profissionais 

e quais são os recursos e 
conhecimentos necessários 

para você fazer parte da equipe 
de profissionais da área de 
gerenciamento de projetos. 

Gerenciamento de Projetose-Tec Brasil 14
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Aula 2 – O que é Gerenciamento de 
projetos

Nesta aula vamos descobrir o que é ser um gerente de projetos, 

quais suas principais habilidades e a perspectiva profissional para 

essa área. Também vamos descrever o ciclo de vida de um projeto, 

tratando das diversas fases envolvidas. 

Nós já vimos o que é um projeto e tratamos de suas principais características. 

Agora é hora de tratarmos especificamente de gerenciamento de projetos. 

Você sabe o que é gerenciar? 

2.1 Gerenciamento de projetos
Se você buscar no dicionário o que é gerenciamento vai encontrar: dirigir, 

gerir, administrar (MICHAELIS, 2013). Então, podemos afirmar que gerenciar 

é tomar decisões, tendo como base alguns recursos para atingir determina-

dos objetivos. Quais são os recursos que podemos ter para tomar decisões? 

Esses recursos podem ser tangíveis, como dinheiro, estoques, máquinas, ou 

podem ser intangíveis, como informações, tendências, conhecimento. Vale-

riano (2005) e Luck (2003) colocam esses recursos como os meios necessá-

rios para se alcançar os objetivos, e realmente é assim. Sem esses recursos 

não haveria possibilidade de alcançarmos inúmeras finalidades, seja de cará-

ter pessoal ou empresarial. 

O gerenciamento do projeto possui uma estreita ligação com o gerente do 

projeto. A figura do gerente é tratada com mais detalhes na aula 14, porém, 

é importante ressaltar algumas especificidades dessa figura do projeto neste 

momento.

Gerentes de projetos são indivíduos que precisam combinar habilidades e ta-

lentos bem específicos. Você gosta de atuar e interagir com pessoas, traba-

lhar em grupo, solucionar problemas, realizar diversas atividades, controlar 

e gerenciar resultados? Se a sua resposta for sim, seja bem-vindo ao mundo 

do gerenciamento de projetos!

Dentre as habilidades importantes para ser um gerente de projeto, Heldman 

(2005) destaca a comunicação verbal e escrita, boa organização, capaci-

tação geral de gerência, tais como elaboração de orçamento e criação de 



equipe, habilidade em negociação e solução de problemas e capacidade de 

comunicação interpessoal.

O gerenciamento de projetos não se limita apenas a possuir um número de 

habilidades, ou dominar uma forma de fazer alguma coisa. Muito mais que 

isso, um gerente de projetos tem que saber de tudo um pouco. Veja que 

ele não precisa ser um especialista no ramo em que atua, porém, os empre-

gadores normalmente exigem conhecimento e experiência no ramo, já que 

isso, logicamente, conta ponto na hora da contratação. É um quesito a mais 

frente a outros candidatos que estão competindo para o cargo. Mas o que é 

importante você saber: se estiver atuando em um campo diferente daquele 

que você está acostumado a atuar, ou se estiver em uma área totalmente 

nova, lembre-se de contar com a ajuda de pessoas especialistas ou técnicas 

na área, já que eles serão essenciais para fornecer informações imprescindí-

veis e necessárias para a execução do projeto em questão. 

Quanto à perspectiva profissional para o gestor de projetos, tem havido uma 

crescente procura por profissionais dessa área. Alguns indicadores que mos-

tram o interesse no gerenciamento de projetos podem ser vistos conside-

rando-se cursos técnicos e universitários, que oferecem formação e compe-

tências para a área, associações e institutos dedicados ao assunto e número 

de profissionais diretamente envolvidos, sendo inclusive uma atividade que 

possui certificação.

2.2 Ciclo de vida de um projeto
Antes de abordarmos especificamente o ciclo de vida de um projeto, vamos 

ventilar quais são as motivações que levam ao nascimento de um projeto.

Como nascem os projetos?

Para saber mais sobre a certificação 
acesse um dos sites do PMI:

www.pmisp.org.br (São Paulo); 
www.pmirj.org.br (Rio de Janeiro); 

www.pmimg.org.br (Minas Gerais).
 Ao acessar os links, você obterá 
informações sobre as atribuições 

e necessidades específicas do 
profissional de projetos para cada 

estado, já que cada área geográfica 
possui especificidades e demandas 

bem particulares. Veja quais os 
requisitos para ser um profissional 

dessa área. Acesse!

Figura 2.1: Ideia
Fonte: Imagem cortesia de Imagerymajestic 
/ FreeDigitalPhotos.net
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É a partir de uma ideia que se começa um projeto. Essa ideia às vezes vem 

de um sonho, outras vezes vem de encontro a um problema, uma necessi-

dade ou um pedido de cliente que precisa ser atendido. Essa é a parte que 

corresponde à inspiração, ou seja, a fase da descoberta, do anseio por fazer 

alguma coisa diferente. Outros motivos podem ser geradores de projetos. 

Heldman (2005) enumera esses geradores como: necessidade da empre-
sa, demanda de mercado, solicitação de cliente, exigência jurídica, 
avanço tecnológico e necessidade social. 

Vamos falar de cada um desses motivos para você perceber como são impor-

tantes e imprescindíveis os projetos para nosso cotidiano.

No caso da necessidade da empresa, pode ser o aumento de vendas, au-

mento do número de clientes, redução de custos, melhora no seu sistema de 

entregas, utilização eficiente de seus recursos. 

Quando a demanda de mercado solicita projetos, isso vem de encontro às 

mudanças no perfil do consumidor, mudanças na economia, alterações nas 

características da sociedade. 

A empresa também terá que atender à solicitação de clientes quando eles 

exigem que produtos ou serviços se adaptem aos seus propósitos. Quando 

falamos em clientes, estamos nos referindo aos clientes externos e inter-
nos de uma empresa. Muitas vezes, um departamento da empresa necessita 

de um sistema para facilitar o seu trabalho. Ao solicitar a outro departamen-

to que forneça esse sistema, estamos falando de clientes internos. Quando 

surgem leis, projetos são necessários para que a empresa atenda ao que a 

lei está exigindo. 

Estamos falando, então, de exigência jurídica. Quando o governo, por exem-

plo, exige que uma etiqueta de aviso esteja presente em uma embalagem, a 

empresa terá que fazer, inicialmente, um projeto para produzir as etiquetas 

e anexá-las às suas embalagens. 

No avanço tecnológico estão todas as novas tecnologias que, sem dúvida 

alguma, tornam necessárias diversas adaptações e inovações empresariais. 

Basta verificarmos quantos avanços temos que fazer, inclusive de ordem par-

ticular, para atender às novas demandas. Necessidade de ordem pessoal, 

como cursos, compra de equipamentos, exigem projetos. Tenho certeza que 

você tem algum projeto em andamento para atender a alguma dessas ne-

cessidades, não estou certo?  

Clientes externos são todos 
aqueles que compram produtos 
ou serviços de uma determinada 
empresa. 

Clientes internos são todos os 
funcionários de uma empresa. 
São eles os responsáveis pela 
imagem e credibilidade da 
empresa na qual trabalham.
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Por fim, a necessidade social motiva projetos que atendem a algumas de-

mandas da sociedade, normalmente motivadas por problemas ou questões 

de ordem pública. Uma campanha de conscientização pública para preven-

ção da dengue é um exemplo de necessidade social que exige um projeto 

específico para enfrentar o problema.

Para Maximiano (2010, p. 16), “cada fase do ciclo de vida de um projeto 

tem começo, meio e fim, com seus próprios resultados e seu próprio ciclo 

de vida”. 

Vejamos, então, quais são genericamente essas fases de um projeto, que 

compõe o seu ciclo de vida. 

Inicialmente surge a ideia do projeto. Como vimos, essa ideia nasce por vários 

motivos. Relembrando, os motivos são: necessidade da empresa, demanda 

de mercado, solicitação de cliente, exigência jurídica, avanço tecnológico e 

necessidade social. 

No entanto, é importante saber que nessa fase inicial é que acontecem al-

gumas atividades bem específicas, como a identificação da necessidade ou 

a identificação da oportunidade. Menezes (2009) atribui importantes ati-

vidades para essa fase, como o delineamento e a definição do problema, 

apresentação dos objetivos e metas a serem atingidos, a análise do ambiente 

que cerca a ideia do produto ou serviço a ser oferecido.

Depois vem a fase da concepção. É a fase em que aquela ideia inicial se 

transforma em uma representação mental do produto ou serviço a ser ofere-

cido pelo projeto. É quando em nossa imaginação já vemos o produto final 

daquilo que visualizamos ou sonhamos.

A terceira fase do ciclo é quando colocamos no papel o produto ou serviço 

a ser oferecido. É a fase do desenho detalhado daquilo que vamos ofere-

cer. Nessa fase, apresentam-se muitas vezes protótipos, maquetes, amostras 

provisórias do produto do projeto.

O desenvolvimento do produto é a quarta fase. É quando efetiva e gradual-

mente o produto será elaborado. É a fase da execução do projeto.

Por fim, vem a fase da entrega. É aqui que o produto do projeto é apresen-

tado ao cliente, que pode estar dentro ou fora da empresa.
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Cada projeto tem as suas especialidades, suas distinções, suas peculiarida-

des. Por isso, esse ciclo de vida pode variar muito, dependendo de cada tipo 

de projeto. Alguns projetos aumentam o número de fases, outros diminuem. 

Alguns projetos exigem mais tempo em determinadas fases, que, para ou-

tros, tendem a ser bem menos demoradas. Apesar dessas variantes, dividir 

os projetos segundo as fases do ciclo de vida é uma boa aproximação para 

o seu correto gerenciamento. Ao final de cada fase, é muito importante que 

os resultados passem por uma avaliação, de modo a verificar se o projeto 

deve continuar, deve ser interrompido ou necessita de ajustes para a sua 

continuação.

Figura 2.3: Discussão de ideias.
Fonte: http://officeimg.vo.msecnd.net/ 

Dessa forma, conforme discutimos, muitos projetos nascem da necessidade 

da empresa. Algumas dessas necessidades podem ser o aumento da eficiên-

cia, a redução de custos, a utilização adequada de recursos ou a melhoria de 

métodos de produção. 

Existem projetos que nascem diante da demanda de mercado. São exemplos 

desse tipo de projeto aqueles que vêm de encontro às mudanças econômi-

cas, aos ciclos de oferta e a novos interesses da procura. As solicitações de 

Figura 2.2: Gráfico do projeto
Fonte: Elaborado pelo autor

Projeto

Ideia Concepção Desenho
detalhado

Desenvolvimento 
do produto Entrega
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clientes são motivadores de uma série de novos projetos. Essas solicitações 

podem vir de clientes internos, como a implantação de um novo sistema 

informatizado de venda. Podem vir, também, de clientes externos, como 

solicitações de novos produtos ou especificações diferenciadas em produtos 

já existentes. 

Existem exigências jurídicas que motivam a elaboração de projetos. Por 

exemplo, uma nova lei exigindo informações em produtos vai gerar a neces-

sidade de um projeto que venha a atender essa obrigatoriedade. O avanço 

tecnológico é outro motivador de projetos. Com a constância e a rapidez 

que a tecnologia imprime aos nossos dias, tornam-se necessários constantes 

projetos que atendam a essa emergência. 

Por fim, existem projetos que atendem à necessidade social. Campanhas 

de conscientização pública contra doenças, redução de riscos ambientais, 

criação de programas de combate às drogas são exemplos de projetos que 

atendem a necessidades sociais. Para Heldman (2005, p. 52), “descobrir a 

necessidade ou a demanda que leva ao projeto vai ajudar a definir as metas 

do projeto”. 

É importante salientar que, como escreve Vargas (2009, p. 147), “todo pro-

jeto tem sua origem em um problema ou uma oportunidade”.

Qual a diferença entre problema e oportunidade? Vamos entender as dife-

renças dessas palavras tão comumente usadas nas empresas e tantas vezes 

confundidas. Um problema pode ser definido como aquele obstáculo que 

se posiciona entre a situação em que nos encontramos e aquela que gosta-

ríamos de nos encontrar. Ora, esse obstáculo terá que necessariamente ser 

removido para atingirmos a situação desejada. A remoção desse obstáculo 

é que apresenta a oportunidade. Por quê? Porque teremos muitas maneiras 

de removê-lo. Por isso é comum a afirmação: o problema é que oferece a 

oportunidade.

Um posicionamento diante dos motivos que levam ao surgimento de um 

projeto é que permite a transformação de um problema em oportunidade. 
Um profissional que queira trabalhar na área de projetos precisa combinar 

habilidades e talentos que venham ao encontro dessa transformação. Foi 

isso que vimos nessa aula. 

Problema: tema cuja solução 
ou decisão requer considerável 

meditação ou habilidade. 
Qualquer assunto ou questão 

que envolve dúvida, incerteza ou 
dificuldade. (MICHAELIS, 2013)

Oportunidade: 
Qualidade de oportuno. Ocasião 
favorável; ensejo. Conveniência. 

(MICHAELIS, 2013)
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Resumo
Nesta aula abordamos o gerenciamento do projeto e discutimos os motiva-

dores para o nascimento de projetos. Tratamos também do ciclo de vida de 

um projeto, descrevendo cada fase e mostrando a você que cada projeto é 

único, portanto, cada qual apresenta fases distintas e com demandas bem 

específicas.

Atividade de aprendizagem
•	 Quais as principais habilidades e competências necessárias para ser um 

gerente de projetos? Qual dentre as enumeradas você considera a mais 

relevante e por quê?
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Aula 3 – Áreas do gerenciamento de 
projetos

Nesta aula vamos entender os vários níveis que envolvem um 

projeto. Esse entendimento é muito importante, porque para 

administrar bem é necessário que saibamos que um projeto, 

além da sua parte operacional, envolve pensamento estratégico, 

organização e muita comunicação. 

Também vamos ter um primeiro contato com o Guia do PMBOK®. 

Primeiro contato porque iremos, nas próximas aulas, abordar cada área 

do conhecimento segundo esse importante guia, que nada mais é que um 

apanhado de conhecimentos e práticas para o gerenciamento de projetos.

3.1 Administrar um projeto
Antes de especificarmos as diversas áreas de gerenciamento de projetos, 

vamos abordar alguns pontos pertinentes ao processo de administrar um 

projeto. Quando nos reportamos ao processo de administrar, estamos nos 

referindo a uma metodologia, a técnicas que permitam que a tomada de 

decisão para realizar atividades temporárias apresentem o resultado esperado 

diante daquilo que se planejou. 

Vamos salientar dois pontos importantes.

•	 Primeiro: para administrar projetos utiliza-se um conjunto de 
técnicas. Essas técnicas estão ligadas aos tipos de projetos. Cada projeto 

apresenta a necessidade de aplicação de técnicas determinadas. Isso é 

pessoal. Depende da decisão de alguém. 

•	 Segundo: a principal atribuição do gerente de projetos é garantir 
a direção do esforço para o resultado. Todos os recursos utilizados, 

os prazos estipulados, os riscos avaliados, os custos calculados estão ali 

para se atingir um resultado.

Para Archibald (2005) citado por Maximiano (2010), um projeto é 

administrado em três níveis: o estratégico, o organizacional e o operacional. 

É muito importante entendermos as competências de cada um desses níveis.



Quando levamos em conta esses três níveis da administração de um projeto, 

estamos tratando de algo muito mais amplo que somente a execução de 

um projeto. Estamos tratando do planejamento e da alocação de recursos 

necessários para atingir determinados objetivos traçados em um projeto. 

Rodermel (2011, p. 88) afirma que “planejar é uma atitude que envolve 

o pensar e o agir em face de um futuro incerto”, daí a importância de 

“traçar caminhos que assegurem o atingimento das propostas ou objetivos 

almejados, justamente em razão de termos consciência dessa incerteza”. 

É disso que trata o nível estratégico: decidir quais projetos executar e qual 

direção seguir frente às incertezas que se apresentam. Essas decisões estão 

ligadas à análise do ambiente, levando em conta pontos fortes e fracos da 

empresa, bem como oportunidades e ameaças que se apresentam. Também 

se deve levar em conta o ramo de negócios, os objetivos da empresa, o 

retorno de investimento desejado e as intenções relativas ao mercado, como 

taxa de crescimento, concorrência e expansão.

Lógico que essa tomada de decisões deve vir munida de uma série de 

informações. Por isso envolver o maior número de pessoas é tão importante. 

Para Rodermel (2011, p. 88), “o envolvimento de mais pessoas nesse 

processo permite agregar outras visões, uma diversidade de ponderações, 

enriquecendo a visão de futuro e possibilitando maior assertividade nas 

decisões”.

O nível estratégico, portanto, é o que agrega a escolha de quais 
tipos de projetos devem ser realizados, ou para atender o mercado 
e os clientes, ou para melhorar e aperfeiçoar os sistemas internos 
da empresa. É também no nível estratégico que se decide quais os 
recursos que serão empregados para a execução dos projetos.

O nível organizacional, por sua vez, trata de organizar os recursos para 

executar o que decidiu-se no nível estratégico. Portanto, é nesse nível que 

se adapta a estrutura e os recursos da empresa diante das necessidades 

dos projetos, concebem-se sistemas para o apoio e o controle, definem-se 

sistemas e critérios para o gerenciamento dos diversos programas envolvidos 

e definem-se os indicadores para acompanhamento e controle. Nesse nível é 

muito importante a comunicação entre os diversos níveis do projeto. Torna-se 

necessária a orientação e o treinamento para gerentes e equipes envolvidas.

O nível organizacional é o que define como será estruturada a 
empresa para a execução dos projetos.

Análise do ambiente é 
a ação de identificação de 

oportunidades, ameaças, forças 
e fraquezas que comprometem 

a empresa na realização de 
sua missão. As oportunidades 

e ameaças são situações 
externas à empresa. Podem 

existir atualmente ou podem 
vir a acontecer no futuro. Já as 

forças e fraquezas são situações 
internas, são características da 

empresa.
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A execução do projeto é feita no nível operacional. Nesse nível são usados 

processos, técnicas e ferramentas apropriadas para atender às especificidades 

de cada projeto. Aqui é que se apresenta a importância de conhecerem-se 

técnicas e processos para gerenciamento de projetos. Por isso, nós vamos 

falar de um guia no qual diversas práticas e conhecimentos estão agrupados, 

de forma a ajudar a administração de um projeto: o Guia do PMBOK®.

As pessoas envolvidas no projeto, indiferente ao nível em que estão 
alocadas, devem conhecer os conceitos, as técnicas e os problemas 
que compreendem os outros níveis.

3.2 Principais áreas do gerenciamento de 
projetos: PMBOK®

A definição de gerenciamento de projetos está atrelada ao manual do Project 

Management Institute (PMI), que foi criado em 1969. O principal propósito 

da criação do PMI foi organizar e compilar as práticas administrativas de pro-

jetos, de forma que essas práticas formassem um corpo de conhecimentos. 

Desse propósito nasceu o Guia do PMBOK®, sigla para Guide to the project 
management body of knowledge, que em português corresponde ao Guia 
do conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos.  Esse 

guia está na sua quarta edição (as edições são de 1996, 2000, 2004 e 2008), 

e é um documento em que estão os conceitos e as ferramentas relativas ao 

gerenciamento de projetos que todos os envolvidos ou interessados no tema 

devem conhecer e dominar.

O que precisa ficar claro é que o Guia do PMBOK® não é um engessador de 

projetos ou, conforme afirma Maximiano (2010, p. 31), “não é um roteiro 

para ser seguido etapa a etapa”. 

Cada projeto tem as suas próprias necessidades. Lembra-se que já abordamos 

isso antes? Portanto, os conhecimentos e as práticas referentes aos projetos 

devem atender às necessidades específicas que são decididas pela equipe 

que está atuando em determinado projeto. O guia é importante e sua 

consulta é muito valiosa à medida que permite uma atualização com as 

ideias mais recentes que vão surgindo nessa área, já que o tema projetos 

está em constante evolução.

Segundo o Guia do PMBOK®, o gerenciamento de projetos é formado por 

cinco grupos de processos e todos esses grupos principais estão interligados. 

Conheça o Guia do PMBOK® 
por meio do site do PMI, 
acessando o link Educação: 
http://www.pmisp.org.br
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São eles: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e 

encerramento (PMI, 2004). 

Esses grupos de processos estão divididos em quarenta e dois processos 

menores, os quais estão divididos em nove áreas de conhecimentos. As nove 

áreas são: integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, 

comunicações, riscos e suprimentos. Na próxima aula você irá encontrar um 

gráfico detalhando os grupos principais e as atividades relativas a cada um 

deles.

Em 2007, uma edição especial do Guia do PMBOK® apresentou uma nova 

área, visando especificamente o mercado da construção. Surge então o 

gerenciamento ambiental e da responsabilidade social. Essa área analisa 

impactos ambientais e sociais do projeto, enfatizando o cumprimento 

das obrigações legais relativas à sociedade e ao ambiente, trata ainda da 

avaliação dos riscos tanto para a saúde quanto para a segurança física das 

pessoas e busca a adoção de medidas preventivas para o atendimento a 

acidentes, por exemplo.

Nas próximas aulas nós trataremos especificamente de cada uma dessas 

áreas contempladas no Guia do PMBOK®.

Resumo
Nesta aula tratamos dos três níveis da administração de projetos. Vimos 

que o nível estratégico busca definir quais projetos devem ser executados 

e qual direção será tomada para a efetivação dos propósitos traçados. No 

nível organizacional é definida a estruturação da empresa para a execução 

do projeto. No nível operacional são realizadas as operações que executam 

as tarefas contempladas em todas as fases do projeto. Também tivemos 

um contato inicial com as diversas áreas pertinentes ao gerenciamento de 

projetos. Todas essas áreas serão tratadas separadamente a partir da próxima 

aula. 

Atividade de aprendizagem
•	 Para o gerenciamento de um projeto, a comunicação é muito importan-

te. Vimos que os três níveis da administração de projetos: o estratégico, o 

organizacional e o operacional devem conhecer os problemas, conceitos 

e técnicas uns dos outros. Faça suas observações a respeito disso, enfa-

tizando de que forma a comunicação seria mais eficaz para o contato 

entre esses três níveis.

Acesse e ouça o podcast em 
que Ricardo Vargas explica 

pontos importantes sobre o Guia 
do PMBOK®. Disponível em: 

http://www.ricardo-vargas.
com/pt/podcasts/newpmbok
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Aula 4 – Gerenciamento da integração

Nesta aula vamos trabalhar a área central do gerenciamento de 

projetos: o gerenciamento da integração. Nesta primeira etapa 

iremos abordar os seis processos que fazem parte do gerenciamento 

da integração. 

Você vai notar que, ao longo de todas as etapas do gerenciamento de projetos, 

iremos sempre utilizar o termo “mapas mentais”. Esses mapas mentais 

também são conhecidos como Mindmaps, que, conforme Vargas (2009, p. 

49), “são considerados um padrão mundial para criação, gerenciamento e 

comunicação de ideias”. Vamos começar?

4.1 O mapa mental do gerenciamento da 
integração

O gerenciamento da integração é aquele que integra todas as áreas de um 

projeto em um todo único. Segundo Valeriano (2005, p. 129), “para isto, a 

gestão da integração incorpora e harmoniza, em um plano do projeto, os 

dados relevantes dos demais planos, orienta a execução deste plano e exerce 

o controle das ações nele previstas”. 

Vargas (2009, p. 51) afirma que “seu objetivo é estruturar todo o projeto de 

modo a garantir que as necessidades dos envolvidos sejam atendidas pelo 

projeto”.

O mapa mental do gerenciamento da integração pode ser representado 

desta forma:

Integração

Iniciação

4.1 Desenvolver 
termo de abertura

Planejamento

4.2 Desenvolver 
plano de 

gerenciamento 
do projeto

Execução

4.3 Orientar 
e gerenciar a 
execução do 

projeto

Controle

4.4 Monitorar 
e controlar o 
trabalho do 

projeto

4.5 Realizar o 
controle integrado 

de mudanças

Encerramento

4.6 Encerrar 
projeto ou

a fase

Figura 4.1: Gerenciamento de integração
Fonte: http://gestaodeprojetos10.blogspot.com



Conforme vemos na figura 4.1, os processos de gerenciamento da integração 

são subdivididos em cinco. Essa divisão é feita com base no Guia do PMBOK® 

(PMI, 2004). 

•	 Fase de iniciação: encontra-se o desenvolvimento do termo de abertura 

do projeto. 

•	 Fase do planejamento: está o desenvolvimento do plano de gerencia-

mento do projeto. 

•	 Fase de execução: está o processo de orientar e gerenciar a execução 

do projeto. 

•	 Fase do controle: estão o monitoramento e o controle do trabalho e a 

realização do controle integrado de mudanças. 

•	 Fase de encerramento: está efetivamente o ato de encerrar o projeto 

ou fase dele.

A seguir vamos descrever cada um desses cinco processos mais 

detalhadamente.

4.2 Os processos do gerenciamento da 
integração

O gerenciamento da integração envolve seis processos bem específicos e 

importantes, já que permite o acompanhamento das formalidades necessárias 

para o adequado andamento do projeto. Vamos abordá-las a seguir.

4.2.1 Desenvolver o termo de abertura do 
projeto

O termo de abertura do projeto é um documento formal, isto é, ele deve ser 

firmado por escrito, autorizando um projeto ou uma fase. Esse documento 

vale tanto para clientes internos quanto para clientes externos. Nesse caso, 

quando existe uma solicitação de desenvolvimento de um projeto por 

parte de outra empresa ou um cliente, ele deve ser redigido de forma que 

estabeleça um pacto entre quem executa o projeto e quem o solicita. É 

nesse processo que se encontra toda a documentação inicial necessária para 

satisfazer as necessidades e expectativas das partes interessadas no projeto.
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4.2.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do 
projeto

Essa parte consiste no processo de reunir as documentações necessárias 

para as ações que contemplem a definição, a preparação, a integração e a 

coordenação de todos os planos auxiliares. O plano de gerenciamento do 

projeto é constituído de todos os planos gestores, que podem ser parciais em 

um primeiro momento. O importante é ter sempre em mente que esse plano 

deve ser atualizado, considerando a integração das alterações efetuadas.

4.2.3 Orientar e gerenciar a execução do projeto
De posse do plano de gerenciamento do projeto é que se orienta e gerencia a 

execução do projeto. Nesse processo é que são feitas as prestações de contas 

parciais do andamento do projeto, bem como são fornecidas constantes 

informações que permitam aos integrantes verificarem o desempenho dos 

trabalhos e o cumprimento dos prazos do projeto.

A principal ferramenta para orientar e gerenciar a execução do projeto 
é a utilização de um sistema de informações gerenciais. Informação e 
comunicação são as palavras-chave!

4.2.4 Monitorar e controlar o trabalho do 
projeto

O acompanhamento, a revisão e os ajustes fazem parte do monitoramento 

e do controle dos trabalhos. Lembre-se que foram traçados objetivos e que 

o desempenho de todas as partes integrantes do projeto é que define o 

seu resultado final. Portanto, não somente é importante verificar o que está 

acontecendo, mas, também, verificar se serão necessários ajustes para que 

os objetivos sejam atingidos.

4.2.5 Realizar o controle integrado de mudanças
Quando se realiza uma mudança em uma parte do projeto, todo o processo 

deverá ser revisto. Essa é a razão da existência dessa área de integração. Ela 

deve ter essa visão do todo do projeto e o que cada parte representa para o 

todo. Por isso, é função do gerenciamento da integração, na concepção de 

Valeriano (2005, p. 132), “manter a completa coerência de todas as partes 

do projeto e das ações e responsabilidades, de modo que não haja, em 

nenhum momento, inconsistências internas no âmbito do projeto nem deste 

com as partes interessadas”.

Não tenha medo de mudar partes do projeto quando for necessário. 
Lembre-se, porém, que todos os envolvidos no projeto devem estar a 
par do que está ocorrendo.
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4.2.6 Encerrar o projeto ou fase
Às vezes um projeto precisa ser interrompido. Essa interrupção não significa 

que o projeto tenha sido malsucedido, ela vem, muitas vezes, de encontro à 

natureza e riscos dos projetos. Alguns motivos para essa interrupção podem 

envolver o financeiro da empresa, as condições técnicas necessárias, os prazos 

a serem cumpridos, a impossibilidade organizacional ou o desinteresse do 

solicitante pelo projeto. 

Também, pode haver prioridade da empresa para outras atividades, bem 

como uma atualização estratégica que não contemple o projeto em questão. 

Nesse caso, faz-se necessário o aborto do projeto. Quando, porém, o projeto 

alcança o seu objetivo, faz-se o processo de encerramento mediante a 

obtenção do seu produto final. Assim, as atividades ou o produto final do 

projeto podem ser incorporados às rotinas empresariais, fazendo parte da 

empresa como atividade, deixando de ser tratado como projeto.

Resumo
Nesta aula tratamos do gerenciamento da integração. Esse gerenciamento é 

aquele que integra todas as áreas de um projeto em um todo único. Veja que 

o próprio nome já traz a sua definição: INTEGRAÇÃO. Para que aconteça 

essa integração, reforçamos várias vezes a importância da comunicação, já 

que todas as partes envolvidas no projeto necessitam estar a par, o tempo 

todo, de tudo o que está acontecendo ao longo do seu desenvolvimento. 

O gerenciamento da integração está presente em todas as fases do projeto, 

garantindo que todas as necessidades que vão surgindo sejam atendidas de 

modo a garantir o sucesso do projeto.

Atividade de aprendizagem
•	 Descreva a seguir o que você entende como gerenciamento da integra-

ção e qual o perfil necessário para que alguém possa ser responsável por 

esta área de um projeto.
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Aula 5 – Gerenciamento de escopo

Nesta aula temos como objetivo estudar o gerenciamento de 

escopo. Ao final deste estudo, você deverá ter a clara ideia do 

que significa a administração do escopo do projeto, entender a 

diferença entre escopo do projeto e escopo do produto, bem como 

entender a estrutura analítica do projeto.  

Vamos estudar tudo isso passo a passo. Tenho certeza que ao final do estudo 

você vai entender perfeitamente esta parte do gerenciamento de projetos. 

Chegamos em nossa quinta aula! Na aula anterior começamos a trabalhar 

as áreas específicas do gerenciamento de projetos. Continuaremos a fazer 

isso nas próximas aulas. 

5.1 Escopo do projeto
Você sabe o que quer dizer escopo? Esta lá, no dicionário, entre tantas 

definições: propósito, finalidade. Pois bem, é disso que trata esse 

gerenciamento. Para Maximiano (2010, p. 44), “o escopo do projeto é o 

produto ou conjunto de produtos que o projeto deve entregar”. Vamos 

fazer a ligação entre esse conceito e o significado da palavra escopo? 

Quando dizemos escopo do projeto, estamos nos referindo ao propósito, 

à intenção do projeto. Por isso, o escopo, no dizer de Maximiano (2010, p. 

44), é uma importante área na administração do projeto. O autor reporta-se 

ao escopo como um imprescindível “mapa de intenções: está neste mapa o 

tempo, os recursos, os custos, os riscos, as responsabilidades, enfim, tudo 

deve estar ali, no escopo”.

Portanto, deve ser dada uma ênfase ao planejamento no caso desse 

gerenciamento. Stadler (2010, p. 40) afirma que “planejar é o contrário de 

tomar decisões baseadas no improviso”. Isso é muito importante no caso de 

projetos. É necessário que tudo seja muito bem planejado, já que um projeto 

envolve muitos recursos da empresa e pode ser um diferencial para o seu 

futuro.

O escopo do produto é uma parte integrante do escopo do projeto. 
Vamos explicar: o escopo do produto é a parte do projeto no qual estão 

Escopo: alvo, 
mira.  Objetivo.  Propósito, 
intuito. (MICHAELIS, 2013)



as especificações, as características do produto. Portanto, esse escopo do 

produto é que dá a base para o projeto. É mediante aquilo que se quer 

apresentar como produto final do projeto que se organizam todas as áreas 

necessárias para viabilizar o surgimento desse produto final, que pode depois 

fazer parte da produção da empresa, no caso de um produto tangível, ou 

fazer parte da rotina empresarial, no caso de melhoria administrativa. 

5.2 Passos para o desenvolvimento do 
escopo

Vamos apresentar os três passos para o desenvolvimento do escopo. No 

primeiro passo traçam-se os objetivos do projeto, no segundo passo 

apresenta-se o escopo e, no terceiro passo, detalha-se esse escopo. 

Vamos ver isso mais detalhadamente?

Um projeto nasce de uma necessidade. Essa necessidade pode ter origem 

em um problema que se apresenta e que carece de solução, de encomendas 

feitas por clientes, de uma ideia original que surge e que pode oferecer uma 

nova fonte de faturamento para a empresa, ou uma oportunidade que o 

mercado apresenta e que deve ser aproveitada. Portanto, o que justifica um 

projeto é essa necessidade. Ter clareza da necessidade que se apresenta é o 

primeiro passo para a definição de todos os passos do projeto.

O segundo passo é traçar os objetivos do projeto. Veja que o produto 

a ser apresentado ao final do projeto constitui-se como uma parte, e não 

a sua totalidade. Dessa forma, é importante que se definam os objetivos 

para cada parte constituinte do projeto. Ao reunir as diversas pessoas que 

farão parte do projeto, você vai ver que cada parte apresenta um objetivo 

diferente no projeto, mesmo que todos tenham a finalidade de apresentar o 

mesmo produto final. 

Escolha uma forma simples de apresentar os objetivos do projeto. Use uma 

linguagem que todos entendam. Respeite a participação de todos e mostre 

a importância de cada parte envolvida.

O terceiro passo é apresentar o escopo. Essa apresentação é feita por 

meio de uma declaração, na qual, de forma resumida, é apresentada toda a 

abrangência do projeto. Também se pode incluir nessa declaração o que não 

faz parte do projeto.

 A apresentação do detalhamento do escopo do projeto é o próximo passo. 

Produtos tangíveis são 
aqueles que podem ser tocados, 

que existem concretamente. Já 
os serviços são chamados de 

intangíveis. 
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O detalhamento do escopo compreende todas as partes do projeto, tanto 

o produto quanto as partes que fazem parte da administração do projeto. 

Aqui se utiliza a Estrutura Analítica do Projeto (EAP). Existem muitas formas 

de apresentar a estrutura analítica, em geral ela é apresentada como 

organograma, esquemas, listas, etc.

5.3 O controle do escopo
Maximiano (2010) sugere três perguntas como forma de verificação e 

controle do projeto. Para o autor, a resposta a essas perguntas permite 

verificar se o escopo está sendo cumprido ou se existe necessidade de mudar 

ou introduzir novas etapas. Verifique as perguntas a seguir.

O projeto está sendo realizado?

Da forma como está sendo realizado, o projeto fornecerá os produtos 

planejados?

Há modificações solicitadas pelos clientes ou outros participantes do 

projeto?

Mudanças nos projetos são bastante comuns, frequentes e, muitas 
vezes, necessárias. Portanto, não adianta ficar estressado. O que se deve 

fazer é administrar essas mudanças. Mais prejudicial que mudar o projeto é 

no final ouvir do cliente: você não entregou o que eu queria.

Logicamente que mudanças vão alterar custos e prazos de entrega, por isso 

a necessidade de criar dispositivos que permitam o controle disso. Daí a 

importância de uma documentação adequada, da criação de formulários que 

registrem as mudanças solicitadas, custos e prazos envolvidos, formalizando 

com assinaturas para deixar claro a responsabilidade e quem vai arcar com 

os custos envolvidos. O que é muito importante frisar é que as técnicas 

de administração devem ser utilizadas. Conforme Stadler (2010, p. 42), 

na administração “[...] estamos constantemente planejando, organizando, 

dirigindo e controlando diversas atividades ao mesmo tempo [...]”, isso não 

é diferente em um projeto.

Veja uma estrutura analítica 
do projeto acessando: http://
www.avellareduarte.com.
br/projeto/planejamento/
planejamento5/
planejamento5.htm
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Resumo
Vamos revisar alguns tópicos importantes tratados nesta aula. Escopo de um 

projeto é todo o trabalho que necessita ser desenvolvido para que aconteça a 

entrega do produto pretendido, atendendo todas as especificações e funções 

elencadas. A declaração do escopo é uma definição sucinta do projeto, 

enquanto o detalhamento do escopo utiliza-se de uma representação gráfica, 

bastante pormenorizada, de modo a apresentar uma estrutura analítica do 

projeto. 

Atividade de aprendizagem
•	 Vários sites apresentam modelos de declaração de escopo. Navegue em 

alguns deles e apresente um dos modelos encontrados (não se esqueça 

de citar a fonte pesquisada).
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Aula 6 – Gerenciamento de tempo

Você já ouviu alguém falar: tempo é dinheiro? Esse ditado popular 

torna-se especialmente verdadeiro quando tratamos de projetos. 

Nesta aula vamos abordar o gerenciamento que controla e 

direciona os prazos determinados no projeto. Por isso a palavra-

chave desta aula é cronograma.

Esta aula irá tratar do gerenciamento do tempo de um projeto. Essa é uma 

área essencial, já que em sua definição o projeto tem como característica 

a temporalidade, isto é, tempo de início e tempo de finalização. Portanto, 

vamos estudar isso mais detalhadamente.

6.1 Administração dos prazos
Já mencionamos na aula anterior que as atividades necessárias para 

a realização de um projeto dependem do produto final pretendido 

com o projeto. Por isso, faz-se uma estrutura com todas as atividades a 

serem realizadas para a obtenção do produto ou serviço final do projeto. 

A identificação das diversas atividades que serão desenvolvidas estará 

constando nessa estrutura, chamada de estrutura analítica do projeto. 

Porém, essas atividades necessitam cumprir determinados prazos para que 

o produto final do projeto seja entregue dentro da data estipulada. É aqui 

que entra o cronograma. Segundo Maximiano (2010, p. 86), “a principal 

ferramenta para a administração dos prazos é o cronograma”.

Dessa forma, a administração dos prazos deve ser feita apresentando data 

de inicio e término para cada atividade do projeto. A esse processo de 

elaboração de datas que se interligam e entrelaçam às diversas atividades do 

projeto é que chamamos de cronograma.

Figura 6.1: O tempo voa
Fonte: http://officeimg.vo.msecnd.net/ 

Cronograma: gráfico 
demonstrativo do início e do 
término das diversas fases de 
um processo operacional, dentro 
das faixas de tempo previamente 
determinadas. (MICHAELIS, 
2013)
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6.2 Plano de gerenciamento de tempo
O gerenciamento de tempo é uma das áreas mais delicadas de um projeto. 

Essa área é bastante conflituosa, uma vez que o tempo é sempre uma 

restrição. O que isso quer dizer? O tempo é sempre uma advertência, uma 

ressalva. Ele precisa ser cumprido. Um descuido pode fazer com que o prazo 

estipulado precise ser dilatado, comprometendo, na maioria dos casos, os 

recursos envolvidos. 

Por isso, faz-se necessária a realização de um cronograma real, não 
fantasioso, que realmente possa ser cumprido.

Vargas (2009, p. 63), ao tratar do gerenciamento de tempo, escreve que “o 

principal objetivo dessa área é garantir que o projeto seja concluído dentro 

do prazo determinado”.

Figura 6.2 Gerenciamento do tempo
Fonte: http://officeimg.vo.msecnd.net/ 

Para garantir que a conclusão do projeto se dê dentro do prazo 

estipulado, são necessárias três etapas: estimativa de duração das 

atividades, desenvolvimento do cronograma e monitoramento contínuo. 

Vamos detalhar cada uma dessas etapas.

É necessário que se faça uma estimativa de duração das atividades. 

Nesse caso, é preciso que as atividades sejam elencadas com os recursos 

necessários e também com os períodos de trabalho que serão precisos 

para terminar as tarefas especificadas.
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Depois se faz o desenvolvimento do cronograma. É aqui que se realiza 

a análise sequencial das atividades, considerando a duração de cada 

uma, os recursos indispensáveis e as restrições que podem se apresentar 

ao longo do desenvolvimento dos trabalhos.

Por fim, é preciso fazer o monitoramento contínuo do andamento 
do projeto, tanto para o controle dos prazos quanto para a adequação 

de prazos que se fizerem necessários ao longo do desenvolvimento das 

atividades.

Logicamente, sabe-se que nenhum cronograma é perfeito, porém, deve-se 

buscar estimativas realistas e factíveis, de forma que os prazos estipulados 

estejam o mais próximo possível da realidade.

É imprescindível a criação de um plano de gerenciamento do 
cronograma. Isso quer dizer que deve existir um documento de apoio 

ao projeto, no qual todos os prazos devem estar relacionados com o seu 

respectivo responsável, assim como todos os procedimentos que devem ser 

tomados para gerenciar os prazos estipulados.

Os cronogramas podem ser feitos de diversas formas, inclusive, existem 

softwares próprios para isso, que estão disponíveis em vários sites da internet, 

porém, os conceitos básicos você terá que dominar.

O cronograma apresenta-se como uma forma de cumprimento das diversas 

tarefas necessárias para a entrega de um projeto dentro do prazo determinado. 

É de suma importância que esse cronograma seja feito de forma bastante 

realista, permitindo que todas as etapas do projeto sejam cumpridas, para 

que o produto ou serviço final seja entregue no tempo estipulado. 

Resumo
O gerenciamento do tempo é uma área bastante sensível para o projeto. 

Ela é um foco de conflitos, uma vez que a restrição de tempo comumente 

se apresenta ao longo do projeto. Por isso, faz-se necessária a criação de 

um plano para gerenciamento de tempo e medidas que visem amenizar 

os conflitos e as consequências advindas de possíveis problemas com 

o descumprimento de prazos. O ideal é traçar um cronograma realista e 

factível, isto é, possível de ser realizado por todos os envolvidos no projeto.

Busque na internet modelos 
de cronogramas. Há vários 
modelos disponíveis. Acesse o 
site http://office.microsoft.com/
pt-br/templates/cronograma-
TC001016266.aspx
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Atividade de aprendizagem
•	 Faça um resumo sobre a importância do gerenciamento do tempo e quais 

os principais conflitos que devem ser monitorados na administração dos 

prazos.
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Aula 7 – Gerenciamento de custos

Esta aula irá tratar de um assunto muito relevante para um projeto: 

os custos envolvidos. Falhas na estimativa dos custos podem 

inviabilizar um projeto, portanto, todo o cuidado faz-se necessário 

quando falamos em orçamento para um projeto. Atente-se para 

o que está sendo tratado nesta aula. Se necessário, aprofunde-se 

nesse assunto, mas garanta que o seu projeto não irá naufragar 

por falhas no gerenciamento de custos.

O gerenciamento de custos tem como principal objetivo garantir a suficiência 

do capital disponível para a realização de todas as etapas contempladas no 

projeto. Vamos saber mais?

7.1 Orçamento
O desenvolvimento do projeto requer o encaminhamento de determinadas 

atividades, o consumo de matérias-primas e a utilização de maquinário, com 

o intuito de fornecer o produto a que se propõe. 

Estamos logicamente nos referindo a recursos que, de uma maneira ou de 

outra, a empresa deverá ter disponíveis para a concretização do projeto. 

Deverá, portanto, existir um orçamento que permita a efetivação do projeto. 

Valeriano (2005, p. 187) afirma que “a gestão dos custos visa assegurar 

que o projeto seja concluído com observância de seu orçamento”. E é isso 

mesmo! 

O orçamento é um importante mecanismo de controle. É o orçamento que 

permite uma comparação entre o que deveria e o que está sendo gasto. É 

essa comparação que permite se ter uma base do desempenho financeiro 

do projeto.

Vamos então definir o que é orçamento? Orçamento é um plano de 
gastos para se realizar determinadas ações, com o intuito de alcançar 
os objetivos traçados. O orçamento é feito considerando todos os recursos 

necessários para se atingir um determinado fim.

Orçamento: ação ou efeito de 
orçar. Cálculo dos gastos a fazer 
com a realização de qualquer 
obra ou empresa. Cálculo 
prévio da receita e despesa. 
(MICHAELIS, 2013)
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A montagem de um orçamento é feita considerando-se os custos previstos 

em cada uma das atividades. Poderão ser feitos agrupamentos por itens ou 

por tipo de recursos. Em geral, é feita uma tabela, na qual estarão os tipos de 

custos e o mês em que cada dispêndio será necessário. É muito importante 

que você tenha os custos discriminados em cada uma das atividades do 

projeto. Não se esqueça das atividades e produtos intermediários. Ciente 

desses custos você deverá criar uma tabela global, discriminando valores 

necessários mês a mês (ou outros períodos, conforme o seu interesse). A 

tabela também deverá fornecer o total de custos acumulados até o final do 

projeto. Esses custos são determinantes do preço final do produto ou serviço 

do projeto. Com relação aos preços, é possível a existência de três tipos para 

os contratos: preço fixo, preço variável e preço unitário. 

•	 Contrato de preço fixo: o produto ou serviço é contratado com um 

preço previamente estabelecido. 

•	 Contrato de preço variável: são adicionados ao custo real do produto 

ou serviço valores adicionais, contemplando prazos, qualidade, redução 

de custos ou outros prêmios ligados ao andamento do projeto. 

•	 Contrato de preço unitário: relaciona-se ao contrato que se refere a 

unidades de serviços a serem fornecidas. São exemplos desse tipo de 

contrato aqueles que contemplam horas de serviço ou tempo de ocupa-

ção de máquinas.

7.2 Planejamento dos custos
O primeiro passo para se fazer um orçamento é relacionar todos os recursos 

que serão necessários para a concretização do projeto. 

Quando estiver realizando o planejamento das atividades necessárias para a 

realização do projeto, você deve iniciar a elaboração do orçamento de cada 

atividade.

São quatro recursos principais utilizados para a realização do projeto: mão 

de obra, material permanente, material de consumo e serviços de terceiros. 

Baseados em Maximiano (2010) vamos definir cada um deles. 

•	 Mão de obra: nesse recurso estão os funcionários envolvidos. Eles po-

derão ser próprios ou eventuais contratados. Esse recurso é formado pela 
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coordenação, pelos técnicos, pelo pessoal administrativo e pelos funcio-

nários necessários para a composição do produto propriamente dito. 

•	 Material permanente: aqui estão os bens, equipamentos e instalações 

necessárias. Esses itens podem ser adquiridos, alugados ou construídos. 

•	 Material de consumo: nesse recurso estão os materiais de uso e que 

tendem a desaparecer na composição do produto. São exemplos desse 

recurso o combustível, peças de reposição, material de escritório, etc. 

•	 Serviços de terceiros: estão agrupados todos os itens necessários ao 

projeto e que são realizados por empresa contratada especialmente para 

isso. Importante também destacar os recursos necessários para diárias e 

viagens e os custos pertinentes aos tributos envolvidos. 

Após a enumeração de todos os recursos necessários, é importante ir 

alocando em cada um deles uma estimativa de custos. Por exemplo, o valor 

da hora de cada funcionário envolvido, o custo das ligações telefônicas, o 

aluguel de galpão, o custo do material de escritório, devem ser anotados ao 

longo das etapas em que vão aparecendo no projeto. Isso deve ser feito com 

todos os itens envolvidos. 

Procure não esquecer de estimar o custo de nenhum item do projeto. Esse 

esquecimento implicará em erro no seu orçamento.

Lembre-se que cada atividade relativa ao projeto usará uma determinada 

quantidade de recursos. O custo total da atividade será obtido por meio da 

multiplicação do custo unitário de cada recurso pela quantidade necessária. 

A partir do momento em que você tiver tudo relacionado e com a devida 

estimativa de custos, fica bem fácil fazer o orçamento.

Figura 7.1: Orçamento
Fonte: Imagem cortesia de Naypong / FreeDigitalPhotos.net
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No gerenciamento de custos, as principais causas de falhas vêm de 

interpretações incorretas a respeito do trabalho a ser realizado. Isso implica 

em retrabalho, o que significa novos custos a serem incorporados ao projeto. 

Falhas no cronograma também são sinônimos de novos custos. As falhas 

apresentam-se em prazos mal definidos, por excesso de otimismo ou por 

falta de correta análise. Falta de algum item na estrutura analítica do projeto 

também implica em erro de orçamento e, por fim, outro erro comum, é uma 

estimativa errada quanto aos custos indiretos e administrativos do projeto.

Cuidado, atenção e muita paciência são necessários para se gerenciar 

corretamente os custos do projeto. Muitas vezes são imprescindíveis algumas 

adequações e são imperativos alguns ajustes, de forma que o capital 

disponível atenda a todas as demandas do projeto. 

É possível fazer reservas para contingências. Essas reservas dizem respeito 

ao dinheiro acrescentado ao orçamento prevendo algum evento inesperado. 

Mesmo nessas reservas deve-se tomar bastante cuidado. Não podemos 

saber tudo, dificilmente conseguimos prever tudo, porém, uma reserva 

para eventos casuais que podem fugir ao nosso controle vai ajudar a sair de 

alguns apuros. Aqui também se deve ser bastante ponderado. Excessos de 

reservas podem assustar os interessados ou inviabilizar o projeto. Ponderação 

e realismo são as palavras-chave.

É muito difícil solicitar mais dinheiro depois que o orçamento 
foi apresentado e aprovado. Por isso, tome muito cuidado: antes de 

apresentar o orçamento tenha certeza de que tudo o que será necessário foi 

incluído e que as estimativas estão corretas e realistas.

Resumo
Nesta aula tratamos de uma parte bastante visível do projeto: o seu custo. 

Vimos a importância de relacionar corretamente todos os itens envolvidos 

em um projeto, o que significa fazer corretamente a estrutura analítica 

e estimar os custos relativos a cada item elencado. Após isso devemos 

apresentar um orçamento do projeto. Esse orçamento é que servirá de 

parâmetro comparativo entre o que está sendo gasto e o que havia sido 

projetado. Garantir que o capital orçado e disponibilizado seja suficiente 

para a efetivação do projeto é a razão de ser do gerenciamento de custos.



Tipo de custo Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Total

Mão de obra

Material permanente

Material de consumo

Terceiros

Total (mês)

Acumulado
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Atividade de aprendizagem
•	 Preencha o quadro representando um orçamento simplificado, discrimi-

nando os tipos de recursos para um projeto fictício. Relacione mão de 

obra, material permanente, material de consumo e serviços de terceiros, 

listando os custos pertencentes a cada item. Este é um exemplo de orça-

mento simplificado.
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Aula 8 – Gerenciamento de qualidade

Nesta aula vamos definir o que é qualidade para um projeto e 

o quanto ela é abrangente, já que deve permear todas as suas 

etapas. Vamos também tratar do sistema de gestão da qualidade 

para o projeto, abordando o planejamento, a garantia e o controle 

da qualidade.

A qualidade é um dos principais atributos de uma empresa, de uma pessoa, 

de um produto ou de um serviço. Muito se fala em qualidade nos dias atuais. 

Ela dirige o foco das nossas atenções, uma vez que desejamos cada vez mais 

esse atributo em tudo o que buscamos. É sobre isso que vamos discutir nesta 

aula. 

8.1 Qualidade: definições
Inicialmente, vamos definir o que é qualidade. Diversos autores trabalham 

a qualidade como um atributo. E o que é um atributo? Atributo pode ser 

compreendido como aquilo que é próprio ou característico de alguém ou de 

alguma coisa. Se recorrermos ao dicionário, encontramos que o sentido de 

qualidade no caso de produto ou serviço é exatamente este: as características 

pelas quais ele se diferencia. 

Mas, quando falamos especificamente sobre projetos, o que vem a ser 

qualidade? Vargas (2009, p. 73) relaciona algumas características que devem 

ser pensadas como qualidade de um projeto, de modo a acertar o alvo, 

isto é, oferecer em todos os níveis do projeto nem mais nem menos, mas o 

melhor que se pode.

Figura 8.1: Acertando o alvo
Fonte: Imagem cortesia de jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net

Qualidade: atributo, condição 
natural, propriedade pela qual 
algo ou alguém se individualiza, 
distinguindo-se dos demais; 
maneira de ser, essência, 
natureza. Grau de perfeição, de 
precisão, de conformidade a um 
certo padrão. (MICHAELIS, 2013)

Leia o artigo “Os oito princípios da 
qualidade”. Acesse o link a seguir e 
fique por dentro dos princípios lendo 
com atenção o texto. Veja que o autor 
Paulo Roberto Menezes Blanc aborda 
o tema de forma bastante clara, 
enfatizando a parte prática de cada 
um dos oito princípios. Boa leitura!
Disponível em: http://pt.scribd.com/
doc/86243797/OS-OITO-PRINCIPIOS-
DA-QUALIDADE-revisado
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Também devem ser cuidadosamente analisados os clientes do projeto. Veja 

que estamos usando o plural: clientes. Por quê? Porque em um projeto o 

cliente é sempre o próximo elemento no processo. Deverá existir, portanto, 

um sistema que garanta que o produto e os serviços sejam entregues 

corretamente para o próximo elo da corrente do projeto. É dessa forma que 

o produto ou serviço final será fornecido dentro das especificações. Cada elo 

da corrente deverá fazer corretamente a sua parte e entregá-la dentro das 

especificações para o elo seguinte.

A terceira característica que imprime qualidade ao projeto é a máxima 

utilizada popularmente: “faça correto da primeira vez!”. Isso evitará 

retrabalho e os custos serão muito menores. Lembre-se que o retrabalho 
e as correções nos processos, produtos e serviços oneram os custos 
totais do projeto. Já falamos sobre isso na nossa aula sobre orçamento, 

lembra?

Por fim, outra característica relevante na qualidade do projeto vem de 

encontro ao reconhecimento de que o mundo está em constante mudança e 

que isso exige que estejamos melhorando de forma contínua. O que hoje nos 

parece muito bom, amanhã poderá não estar satisfazendo as necessidades. 

Por isso, torna-se indispensável a busca de aprimoramentos constantes. A 

melhoria contínua faz-se premente na busca da garantia da qualidade do 

produto ou serviço oferecido pelo projeto.

8.2 Processos de gestão da qualidade
Para Valeriano (2005, p. 192), “a gestão da qualidade trata de assegurar que 

o projeto satisfará todas as necessidades para as quais ele foi planejado”. 

Isso deve incluir todas as atividades do projeto, todas as pessoas envolvidas e 

todos os níveis hierárquicos responsáveis. Para que aconteça essa qualidade, 

uma política deverá ser traçada. Trata-se de um documento que dirige todas 

as ações constantes no projeto rumo a uma qualidade desejada. A esse 

documento chamamos de Política da qualidade. 

Essa política deverá constar em um Manual da qualidade. Muitas empresas 

possuem esse manual de qualidade. Nesse caso, o projeto deverá estar 

condizente com os procedimentos constantes no manual. Outras vezes, faz-

se necessária a criação de um manual específico para o projeto, no qual 

estarão todas as especificações dos processos e materiais a serem utilizados 

Política da qualidade é um 
documento que explicita quais 
são as intenções e as diretrizes 

globais da organização relativas 
à qualidade. (CEDET, 2013) 

Manual da qualidade, 
segundo a Norma ISO 8402, é 

“um documento que exprime a 
política da qualidade, o sistema 

da qualidade e as práticas da 
qualidade de uma organização”.
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ao longo do projeto. Já no escopo e na descrição do produto deverão constar 

todos os requisitos de qualidade. Diante desses requisitos é que se traçam 

diretrizes que deverão acompanhar todo o projeto. 

Figura 8.2: Gerenciamento da qualidade
Fonte: http://officeimg.vo.msecnd.net/ 

Portanto, no processo de gerenciamento da qualidade engloba-se: 

•	 O planejamento da qualidade; 

•	 A realização da garantia da qualidade; 

•	 E controle da qualidade. 

O planejamento da qualidade é o processo que identifica todos os 

padrões e requisitos que apresentarão a qualidade do projeto e do produto 

final. Todos esses padrões e requisitos deverão estar registrados em um 

documento normalmente chamado de manual da qualidade. 

A garantia da qualidade é o processo que permite uma confrontação 

entre os padrões e requisitos exigidos e documentados e o que está sendo 

realizado em cada etapa do projeto. A esse processo chamamos auditoria da 

qualidade. 

O controle da qualidade é realizado como processo ao longo da execução 

das atividades. É um procedimento de monitoramento. Para que haja a 

garantia final, é preciso que ao longo do projeto todas as áreas façam a sua 

parte, com vistas à qualidade total do projeto. 
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Algumas terminologias da qualidade são bastante difundidas e de uso no 

meio empresarial. Vamos discriminá-las como forma de ajudá-lo no uso 

correto dos termos adotados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). Nesse caso, adotamos a NBR ISO 9000: sistemas de gestão da 

qualidade – fundamentos e vocabulário (2001, p. 7-12).

Conformidade: “atendimento a um requisito”. Não conformidade: “não 

atendimento a um requisito”.

Requisito: “necessidade ou expectativa que é expressa geralmente de 

forma implícita ou obrigatória”.

Correção: “ação para eliminar uma não conformidade identificada”. 

Ação preventiva: “ação para eliminar a causa de uma potencial não 

conformidade ou outra situação potencialmente indesejável”.

Ação corretiva: “ação para eliminar a causa de uma não conformidade 

identificada ou outra situação indesejável”.

Nesse caso, a ação preventiva tem como finalidade a ação e não o produto 

final, uma vez que a ação preventiva busca evitar a repetição de ações fora 

do padrão, enquanto a ação corretiva busca eliminar a ação falha.

Quando ocorrerem falhas e essas se manifestarem nos produtos oferecidos 

pelo projeto, indiferente à etapa a que se refere, adota-se as nomenclaturas 

retrabalho e reparo.

Retrabalho: “ação sobre o produto não conforme para torná-lo conforme 

aos requisitos”. Reparo: “ação sobre o produto não conforme a fim de 

torná-lo aceitável para o uso pretendido”. Ao contrário do retrabalho, o 

reparo pode afetar ou alterar partes do produto não conforme.

Lembre-se que o controle da qualidade exige atividades operacionais e 

atividades de monitoração. Inspeções, acompanhamento por meio de 
amostragens e análises de tendências são algumas atividades do 
controle da qualidade.
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Resumo
O gerenciamento da qualidade foi tratado nesta aula partindo da premissa 

de que é possível distinguir falhas e defeitos. As falhas estão relacionadas 

ao processo, já os defeitos ao produto. Tanto um quanto outro precisam 

ser sanados como forma de garantir a qualidade do projeto e do produto 

oferecido por ele. Daí a importância do defeito zero, do entendimento de 

cliente como o próximo elo da corrente do projeto, de se fazer corretamente 

já da primeira vez e da busca constante por melhorias. O gerenciamento 

desta área envolve planejamento, garantia e controle da qualidade. 

Atividade de aprendizagem
•	 Relacione e explique com suas palavras as quatro características da quali-

dade citadas por Vargas (2009) e justifique a importância de se conside-

rar as dimensões dessas características frente ao orçamento do projeto.
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Aula 9 – Gerenciamento de recursos 
humanos

Muito mais do que tratar de recursos humanos, caso específico 

desse gerenciamento, nesta aula vamos tratar de pessoas. Esse 

gerenciamento busca agrupar todo o universo de pessoas que têm 

interesse no projeto. Algumas porque estão envolvidas diretamente 

com ele, outras porque esperam o seu resultado. Vamos tratar 

de assuntos como obtenção de uma equipe de trabalho, seu 

desenvolvimento, a gestão propriamente dita dessas pessoas e, 

por fim, a dissolução da equipe ao término do projeto.

O gerenciamento de recursos humanos busca uma interação com os 

indivíduos envolvidos no projeto, utilizando todas as suas potencialidades de 

forma que o resultado final represente efetivamente o esforço das pessoas.

9.1 Gestão de pessoas
As pessoas representam o recurso mais importante de um projeto. Todos os 

resultados apresentados por um projeto estão diretamente relacionados com 

as habilidades das pessoas envolvidas. Você, com certeza, irá argumentar 

sobre a relevância dos recursos técnicos. Realmente eles são importantes. 

Porém, preocupar-se unicamente com os recursos técnicos apresenta-se 

como uma falha irreparável para qualquer projeto, seja um projeto de alta 

tecnologia, seja um projeto de ordem menos complexa. São as pessoas 
que definem o sucesso ou o fracasso do projeto. Lembre-se de que 
os problemas apresentados ao longo do projeto, mesmo os de ordem 
técnica, são solucionados por pessoas.

Figura 9.1: Gestão de pessoas
Fonte: Shutterstock
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Assim como os demais recursos variam ao longo do projeto, a necessidade 

de pessoal também apresenta algumas peculiaridades, dependendo das 

demandas requeridas. Para Vargas (2005, p. 40), os tipos requeridos ao 

longo das fases do projeto podem ser assim definidos:

•	 Na fase de iniciação são necessárias pessoas empreendedoras, inova-

doras e criativas. 

•	 Na fase de planejamento a demanda é por pessoas analíticas, planeja-

doras, técnicas e integradoras. 

•	 Na fase de execução exigi-se a figura do comandante, do chefe, dos 

gerentes e dos controladores. 

•	 Na última fase, chamada fase de finalização, são necessárias pessoas 

finalizadoras, facilitadoras e instrutoras.

O planejamento da gestão de pessoas envolve a identificação e o registro 

de aptidões e quantidade de pessoas necessárias, bem como a definição 

das atribuições de cada função, as responsabilidades e o vínculo das pessoas 

com o projeto. Muitas vezes o quadro de pessoal já é definido na fase 

inicial do projeto, porém, nada impede que isso seja elaborado ao longo do 

processo, sendo completado em cada fase. Logicamente, isso deverá estar 

contemplado no orçamento, por isso é muito mais fácil a identificação já na 

fase inicial e seu custo relativo. Se você fizer o recrutamento de pessoas 
ao longo do processo, deverão ser previstas reservas ao longo do 
orçamento para esse fim. 

Em geral, as empresas possuem políticas, procedimentos e diretrizes já 

formalizadas ou informais (não existe nada escrito, porém, as pessoas agem 

atendendo a uma prática organizacional). A gerência de recursos humanos 

deverá ter conhecimento dessas características, uma vez que o projeto irá 

trabalhar com pessoas vindas dessa cultura organizacional.

A obtenção da equipe do projeto busca a aquisição de pessoas que 

atendam aos requisitos dispostos no planejamento da gestão de pessoas. 

O recrutamento dessas pessoas deverá seguir as formas usuais da empresa, 

atendendo também aos requisitos legais. Muitas vezes não se faz necessário 

o recrutamento de pessoas exclusivamente para o projeto, podendo ser 

atribuídas funções para aquelas que já fazem parte da organização e que 

aceitam participar do projeto. 
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Outras vezes, há a necessidade de pessoas exclusivas, com perfil técnico 

bastante apurado, não disponível no quadro atual da organização. É 
importante frisar que o processo de obtenção de pessoas deve ser 
bastante claro, designando indivíduos para assumirem compromissos 
durante todo o tempo previsto do projeto. Dessa forma, ou faz-se 
negociações ou contratações. 

O desenvolvimento da equipe do projeto requer uma especial atenção para 

que os envolvidos priorizem o trabalho em equipe e o progresso profissional. 

Por se tratar de pessoas, algumas especificidades devem ser consideradas, 

especialmente no que diz respeito à motivação e busca de resultados. Vamos 

tratar mais especificamente sobre equipes no próximo ponto desta aula.

A gestão da equipe do projeto deve atentar especialmente para a 

administração de conflitos que surgem ao longo de trabalhos desenvolvidos 

em equipes. Para uma gestão adequada da equipe é imprescindível o 

conhecimento e o exercício de habilidades gerenciais, bem como buscar 

constantemente a motivação do grupo. Um forte influenciador de uma equipe 

é a sua localização, que deverá adequada, favorecendo a comunicação e a 

integração dos participantes e a identificação da necessidade de treinamento 

naqueles que apresentem maior vulnerabilidade em determinadas tarefas.

Para a dissolução da equipe, é essencial que o gerenciador tenha habilidades 

gerenciais. Muitas pessoas que findaram suas tarefas deverão retornar às 

suas posições anteriores na empresa, outras poderão ser efetivadas em áreas 

específicas que o projeto criou, uma vez que muitos projetos tornam-se 

parte cotidiana da empresa, agora como uma linha de produção ou como 

um serviço a ser continuamente oferecido. Por fim, haverá também casos 

de dispensa de pessoal, o que deverá ser conduzido com muito critério e 

cuidado, de maneira que não venha a prejudicar a formação de futuras 

equipes para os novos projetos.

9.2 Equipes de trabalho
Você sabe diferenciar um grupo de pessoas e uma equipe? Com certeza você 

sabe na prática essa diferença, já que algumas vezes você se sente parte de 

uma equipe, outras vezes apenas em um agrupamento, sem uma conotação 

de cooperação entre as pessoas ali presentes ou sem um propósito claro para 

todos. Pois bem, uma equipe apresenta justamente esse diferencial. 
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Em uma equipe existe claramente a ideia de reunião de pessoas com 

propósitos determinados, apresentando um comprometimento coletivo com 

os objetivos propostos. É como se cada um fizesse parte de uma corrente, e 

a força e a aderência é que mantêm os elos da corrente unidos.

Figura 9.2: Trabalho em equipe
Fonte: Imagem cortesia de Adamr/FreeDigitalPhotos.net

Houve uma evolução muito grande na formação de equipes. Outrora, 

as equipes eram formadas exclusivamente por pessoas com as 

mesmas especialidades. Atualmente, busca-se formação de equipes 

multidisciplinares, multifuncionais, interdepartamentalizadas, em que os 

conhecimentos podem ser repartidos, com intercâmbio de informações e 

cooperação entre as diversas funções. Isso enriquece muito o trabalho e 

fortalece os resultados.

Outra evolução das equipes é o foco em trabalhos descentralizados, em 

que cada um, em algum momento do projeto, possui autoridade de 

gerenciamento, obedecendo às diretrizes de seu trabalho. Dessa forma, o 

gerente geral do projeto atua como um mediador, delegando autoridade e 

repartindo o poder de decisão entre as várias pessoas envolvidas no projeto. 

Utiliza-se, inclusive, o conceito de equipes autogerenciais, que nada mais 

é do que a atribuição de autoridade e responsabilidade para resolução de 

determinado problema por parte da equipe na qual ele está ocorrendo. Nesse 

caso, o gerente do projeto deixa de atuar como um comandante, aquele que 

dá ordens e recebe obediência, para ser um incentivador e facilitador de 

agrupamentos para resolução de problemas.

Multidisciplinar diz respeito 
à integração de várias áreas do 
conhecimento para a resolução 

de problemas.
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A principal competência do gerente de projeto é conduzir o processo, 

permitindo que os membros da equipe se integrem para a formação do 

conjunto. Ele deve entender todas as fases do desenvolvimento de equipe: 

a expectativa inicial quando da sua formação; a fase em que se manifestam 

resistências e desistências e é comum a formação de pequenos grupos, com 

restrição ao entendimento do conjunto; a fase na qual se apresentam os 

processos de entendimento e prioriza-se a coesão do grupo; e, por fim, 

a fase em que todos os participantes da equipe priorizam o desempenho, 

entendendo o projeto como processo no qual todos fazem parte de uma 

corrente definitiva para o atingimento dos objetivos.

Resumo
O gerenciamento foi tratado nesta aula dando-se ênfase ao planejamento 

da gestão de pessoas. Buscou-se apresentar especificamente a relevância do 

desenvolvimento da equipe do projeto, uma vez que a gestão dessa equipe 

é definitiva para os seus resultados. Esse gerenciamento busca dar ênfase à 

pessoa como elemento vivo e dinâmico, foco de criatividade e de resolução 

de problemas, diferente dos outros recursos presentes em um projeto.

Atividade de aprendizagem
•	 Descreva com as suas palavras qual a diferença entre um grupo de pesso-

as e uma equipe, depois reflita e identifique quando você se sentiu parte 

de uma equipe.
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Aula 10 – Gerenciamento de 
comunicação

A comunicação é, sem dúvida alguma, a base fundamental para 

que efetivamente exista uma atividade coletiva. Por isso, nesta 

aula vamos tratar desse assunto, abordando conteúdos relativos 

ao planejamento da gestão das comunicações com o objetivo 

geral de compreender cada um dos processos dessa gestão. 

A disseminação das informações e como transmiti-las para as 

diversas partes interessadas faz parte desse gerenciamento.

Não há dúvidas da importância da comunicação para o desempenho 

de um trabalho de equipe. Você concorda que muitos erros e situações 

indesejáveis poderiam ser evitados se a comunicação fosse possível ou 

utilizada abundantemente? Ao observarmos nosso dia a dia, percebemos 

que constantemente estamos solicitando e repartindo informações. 

10.1 A importância da comunicação
Quanto mais você reparte as informações, mais possibilidades de acertos 

você terá. Tratando-se de projetos, vale a máxima de Heldman. Segundo ele, 

“transmitir as informações certas às pessoas certas, no momento certo, é 

imprescindível para garantir o sucesso do projeto. Se seguir esta regra, você 

jamais exagerará em sua forma de se comunicar” (2005, p. 29). 

Muitas vezes, equivocadamente, supomos que alguém não tem nada a 

acrescentar porque não pertence àquela determinada área. Assim, perdemos 

informações ou ideias importantes que viriam a contribuir para o desempenho 

do projeto. Por isso, um dos pilares da comunicação é a disposição para ouvir. 

Os principais obstáculos para esse pilar são o autoritarismo, o sentimento de 

superioridade, a crença de que a hierarquia define o direito à opinião. 

A democratização da comunicação mostra que todos têm a contribuir, 

indiferente do nível hierárquico em que se encontram, e que é necessária a 

quebra do paradigma de que, por encontrar-se em nível hierárquico inferior, 

aquele indivíduo não apresenta contribuição importante. 

Isso é tão verdadeiro que, atualmente, algumas empresas pagam para que 

os funcionários apresentem ideias ou exprimam as suas opiniões. Se houver 

uma cultura organizacional que favoreça a disposição para falar, ligada 
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intimamente com a disposição para ouvir, não se faz necessário chegar ao 

ponto de recompensar financeiramente um ato que deveria ser natural entre 

as pessoas.

Figura 10.1: Comunicação
Fonte: http://officeimg.vo.msecnd.net 

Schmidt afirma que “comunicar-se significa compreender e compartilhar 

informações. A maneira como as pessoas realizam essa troca influencia o 

comportamento de todos os participantes desse processo” (2011, p. 26).  

Por isso, o processo de comunicação exige ouvir o outro, entendendo que 

uma pessoa é diferente da outra, confirmar se o que está sendo ouvido é 

aquilo que o outro está querendo dizer e dar um retorno, uma resposta. Veja 

que esse processo é sempre ouvir-falar-ouvir-falar-ouvir. Parece fácil, não? O 

gerenciamento de comunicação vem justamente resolver alguns entraves 

que podem aparecer nesse processo, garantindo que todas as informações 

geradas pelo projeto sejam repartidas entre os clientes internos e externos 

e que existam registros dessas comunicações para futuros conhecimentos 

organizacionais.

10.2 Gestão das comunicações
Para Valeriano (2005, p. 227), “comunicações é um conjunto de técnicas 

que trata da geração, coleta, armazenamento, recuperação, disseminação 

e descarte da informação”. O autor enumera alguns itens que fazem parte 

desse processo e os define. Informação é todo conhecimento adquirido 
por meio da interpretação, exame, ponderação e organização de 
dados. Dado é um elemento utilizado para obtenção de informações e 
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que se baseia ou é relativo a algum fato ocorrido. Documento é o nome 

que se dá a qualquer meio escrito ou impresso que contém informações. 

Documentação é todo agrupamento organizado de documentos.

Figura 10.2: Gerenciamento de comunicações
Fonte: http://officeimg.vo.msecnd.net/ 

O gerenciamento de comunicações exige um planejamento, levando em 

conta a tecnologia das comunicações disponível e necessária para o projeto. 

É evidente que atualmente diversos mecanismos agilizam a comunicação, 

como os meios eletrônicos, por exemplo. Para o bom uso da tecnologia 

disponível, deverá ser levada em conta a natureza, complexidade, abrangência 

geográfica e necessidade de difusão do projeto. 

A comunicação sempre é feita entre pessoas. Mesmo sendo imprescindível 

a utilização dos meios eletrônicos, lembre-se que do outro lado da máquina 

existe uma pessoa que se expressa.

A gestão da comunicação requer uma estrutura em que seja possível a coleta 

de informações. De posse dessas informações, devem-se criar dispositivos 

de arquivamento, com possibilidade de atualizações e modificações. A 

partir desse arquivo é que se realiza a disseminação das informações. Para 

essa disseminação deve-se escolher as melhores formas de se atingir os 

interessados. Por isso é importante analisar e escolher um formato adequado, 

o nível de detalhamento do conteúdo a ser repartido, bem como a forma 

de redação que deverá ser inteligível para todas as pessoas que se pretende 

atingir. Você deve estar certo de que uma comunicação para a diretoria deve 

atender a alguns requisitos diferentes que uma comunicação para a equipe 

de produção envolvida no projeto.
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Outro ponto importante é a frequência com que deverá acontecer a 

disseminação das informações. Veja que estamos falando de comunicação 

formal do projeto (aquela que está documentada, escrita). Ao longo de todo 

o processo você realizará comunicações informais. Não é possível a realização 

de um projeto somente com a comunicação formal. Porém, não deixe tudo 
na informalidade. Veja que não existe projeto sem a comunicação 
formal. Por isso, é importante a existência de um cronograma ou 
prazos limites para a propagação de cada tipo de informações. Deve-

se também criar um método de acesso a essas informações, obedecendo a 

períodos estabelecidos. Normalmente, são feitas reuniões ou círculos para 

que os participantes acessem as informações disponíveis.

Porém, não basta somente a disseminação das informações. É preciso 

garantir que o recebedor das informações as tenha compreendido. Por isso 

mecanismos devem ser criados para identificar se o processo de informações 

está realmente funcionando. Mesmo quando utilizamos bancos de dados 

eletrônicos, softwares, intranet, internet, videoconferências ou outros 

modelos, há que se permitir possibilidades de feedback.

Todos os envolvidos no projeto esperam e necessitam de informações sobre o 

desempenho. Essas informações têm como objetivo principal colocar todos a 

par do andamento do projeto e como as atividades e os recursos estão sendo 

utilizados para atingir os objetivos propostos. 

As informações sobre o desempenho podem ser feitas de forma 

individual e de forma coletiva, o que permite que cada indivíduo verifique 

a importância da sua participação e perceba o quanto ela é definitiva 

para o grupo.

O desempenho do grupo é, logicamente, a junção das competências e 

dos desempenhos individuais. Muito mais do que apenas apresentar um 

relatório de desempenho, o gerente de comunicação deve apresentar um 

canal aberto de diálogo que permita a identificação de necessidades para 

aprimoramento e melhoria dos desempenhos, tanto individuais como dos 

grupos. Novamente aqui se torna latente a necessidade das habilidades 
gerenciais em comunicação. Lembre-se da máxima da comunicação: 
ouvir-falar-ouvir.

Feedback: ferramenta que 
permite estabelecer uma relação 

de troca com o outro, que 
comunica comportamentos e 

atitudes positivas e possibilita, 
se bem utilizada, redução de 
distorções na comunicação e 

crescimento mútuo. (SCHMIDT, 
2011, p. 40)
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A comunicação deve ser abrangente, de maneira que todas as partes 

interessadas recebam relatórios de desempenho, que podem ser informativos, 

a respeito da situação do projeto; relatos, constando os progressos e 

a produção das equipes; e prognósticos, apresentando os progressos 

esperados ou delineando o futuro.

Verifica-se, então, que com o emprego de alguns recursos e métodos de 

comunicação é possível manter todas as partes interessadas informadas 

sobre o projeto. Muito mais que apenas uma troca de informações, o 

gerenciamento de comunicação garante que todas as informações cheguem 

aos interessados corretamente, no tempo certo, de uma maneira econômica 

e segura.

O gerenciamento de comunicação mostra a sua importância à medida 

que vem remover algumas barreiras que comumente aparecem durante a 

operacionalização de um projeto. Essa comunicação envolve todas as partes 

interessadas no projeto e deve ser registrada, para que os conhecimentos 

adquiridos ao longo de um projeto possam ser utilizados como cultura e 

experiência para os novos projetos que virão.

Resumo
Esta aula buscou alertar você sobre a importância da comunicação para o 

projeto. Vimos o quanto é definitivo utilizar recursos que permitam que as 

informações a respeito do andamento do projeto cheguem aos interessados 

de maneira e em tempo certos. Para isso, o planejamento da gestão das 

comunicações é imprescindível, utilizando formas de disseminação das in-

formações, comunicando as partes interessadas sobre todos os assuntos de 

interesse para as diversas partes envolvidas.

Atividade de aprendizagem
•	 Relacione os conceitos de comunicação, informação, dado e documenta-

ção, elaborando um pequeno texto no qual se apresenta a ligação entre 

eles.

Prognóstico: uma indicação de 
uma situação que está por vir. 
Prognosticar significa predizer, 
baseando-se em sinais ou sinto-
mas. (MICHAELIS, 2013) 

Acesse o artigo “Comunicação 
na gestão de projetos”, que, de 
maneira bem simples, mostra 
a importância dessa área do 
gerenciamento. Disponível em: 
http://www.techoje.com.br/
site/techoje/categoria/detalhe_
artigo/735
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Aula 11 – Gerenciamento de riscos

Esta aula tratará do gerenciamento de riscos. Iremos analisar os 

riscos que envolvem os projetos e maneiras de administrá-los. 

Uma ferramenta muito utilizada para produzir informações sobre 

os riscos é o diagrama de Ishikawa. Veremos essa ferramenta nesta 

aula, bem como algumas respostas que poderão ser dadas frente 

aos riscos identificados. 

O processo de gerenciar os riscos de um projeto consiste em ter uma visão 

antecipada dos problemas e elaborar um planejamento, contemplando 

possíveis respostas frente aos problemas antecipados. Logicamente, deverá 

ser feita uma monitoração e controle da ocorrência desses problemas ao 

longo de toda a execução do projeto. 

11.1 Análise de riscos
Os riscos fazem parte de qualquer alternativa de investimento. Por isso, 

normalmente as pessoas esperam um maior retorno quanto mais arriscada 

for uma atividade. Veja por você mesmo. Quando sobra algum dinheiro e 

você vai guardá-lo, a sua primeira opção é um local onde esse dinheiro estará 

seguro e à sua disposição quando você precisar. Observe que você escolhe 

um local para investir que ofereça menos riscos. Nesse caso, a poupança é 

o investimento mais seguro e o mais procurado pelas pessoas que buscam a 

segurança. Porém, você deve saber que a poupança é o investimento que te 

renderá menos ao final de qualquer período. Por quê? Justamente por isso: 

ela te oferece pouco risco. 

Porém, deve-se ter claro que o risco, na verdade, faz parte da nossa vida, já 

que constantemente estamos atuando com a incerteza. A incerteza, para 

Woiler e Mathias (1996, p. 212), “é caracterizada pelo fato de que não são 

conhecidos os estados futuros que possam ocorrer e/ou suas probabilidades 

de ocorrência”. Esse ambiente incerto pode ser minimizado a partir da coleta 

de informações que permitam traçar visão de futuro e planejar mediante as 

possibilidades previstas, porém, é impossível eliminá-lo. 

Rodermel (2011, p. 88) afirma que “o planejar depende do quanto o envolvido 

no processo é capaz de refletir e formar um juízo sobre os acontecimentos e, 
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com base nessa capacidade, entender todos os desdobramentos que aqueles 

eventos podem ocasionar”. Daí a importância de envolver mais pessoas, 

já que as diversas opiniões irão ajudar a apresentar alternativas diante das 

incertezas previstas.

Figura 11.1: Gerenciamento de riscos
Fonte: Imagem cortesia de Chanpipat / FreeDigitalPhotos.net

Dizemos que existem riscos quando conhecemos o que poderá vir a suceder 

e as probabilidades dessas ocorrências. Por isso a relevância de se conhecer a 

origem do risco nos projetos. A principal fonte de risco nos projetos envolve 

o volume de informações e o volume de investimento envolvido. Observe 

que todas as informações e os recursos são projetados, isto é, representam 

uma previsão diante do que iremos fazer no futuro. Isso envolve bastante 

incerteza, não é verdade? Existem, portanto, duas fontes de riscos: uma 
externa, outra interna.  

As fontes externas de riscos são aquelas em que a empresa tem muito 

pouco ou nenhum controle, já que estão associadas a fatores externos. São 

alguns exemplos dessas fontes:

•	 A situação econômica do setor;

•	 As preferências dos consumidores;

•	 A legislação do país.

•	 As mudanças tecnológicas.

As fontes internas de riscos são aquelas em que a empresa consegue 

exercer controle, já que estão associadas a fatores internos. São alguns 

exemplos dessas fontes:
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•	 custos de produção;

•	 grau de eficiência administrativa;

•	 volume de investimentos.

Para diminuir os riscos em projetos, alguns cuidados deverão ser tomados. 

O primeiro cuidado é com relação às estimativas: busque apresentar 

estimativas mais cuidadosas. Embora, para a obtenção de estimativas mais 

precisas, em geral, é necessário mais aporte de recursos, o que se justifica 

frente aos resultados obtidos. 

Quanto mais realistas forem as estimativas, menor o grau de risco do projeto.

O segundo cuidado é quanto a experiências passadas da empresa. Se você 

analisar com cuidado, irá verificar se a tendência da empresa sempre foi 

de subestimar ou superestimar resultados. Diante da tendência encontrada, 

deve-se proceder aos ajustes necessários no projeto que está sendo 

gerenciado. Muitos gerentes utilizam três níveis de projeções: pessimista, 

médio e otimista como forma de calcular índice de análise combinados. 

Outro cuidado que se deve tomar é a criação de uma taxa de risco, na qual 

se aplica um percentual financeiro de forma a contemplar possíveis ajustes 

necessários ao longo do projeto. Aqui cabe uma análise de riscos quanto à 

natureza do projeto ou em cada etapa dele. Uma compra de equipamento, 

por exemplo, pode ser menos arriscada que uma expansão de linha de 

produção, e essa, por sua vez, pode ser menos arriscada que a criação de 

uma nova fábrica. 

Por fim, outro cuidado necessário é quanto à análise de quanto uma alteração 

em partes ou etapas pode influenciar o todo do projeto e o seu resultado 

final. 

Quanto mais relevante for determinada etapa do projeto, mais sensibilidade 

para o todo quando uma alteração for realizada nessa etapa específica.

11.2 Administrando os riscos do projeto
A identificação de riscos relativos ao projeto deve ser feita por uma equipe 

que busca informações em diversas fontes, além de estudos relativos a 
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projetos já executados tanto pela própria empresa quanto por outras. Uma 

ferramenta bastante utilizada para a organização, análise e construção de 

informações sobre os riscos do projeto é o diagrama da espinha de peixe, 

ou como é conhecido, o diagrama de Ishikawa. Essa ferramenta busca 

identificar os possíveis riscos que poderão acontecer ao longo de todo o 

projeto e seu processo de execução. Veja na figura 11.2 um exemplo desse 

diagrama.

Figura 11.2: Exemplo de diagrama de Ishikawa.
Fonte: http://commons.wikimedia.org/ 

Causa Efeito

Subcausa

Causa principal

Problema

Material Método Medida

Homem Máquina Entorno

A análise dos riscos deverá ser feita considerando cada um dos itens 

identificados no diagrama. Essa análise poderá usar um critério de classificação 

considerando os riscos como altos, baixos ou médios, sendo necessário, 

então, estratégias para enfrentá-los. As probabilidades de riscos podem ser 

expressas, segundo Maximiano (2010, p. 127), como “riscos muito prováveis 

e de baixo impacto, riscos muito prováveis e de alto impacto, riscos pouco 

prováveis e de baixo impacto, riscos pouco prováveis e de alto impacto”. 

Após essa classificação deve-se responder aos riscos. A prevenção é 

uma estratégia para evitar os riscos. Nesse caso você deverá mudar o 

caminho traçado, sendo que as alternativas devem estar contempladas 

no planejamento. Também é possível traçar uma estratégia que recusa os 

impactos dos riscos, quando esses não poderão ser evitados. Dessa forma, 

tenta-se evitar os perigos apresentados. Os riscos também poderão ser 

compartilhados quando existe a impossibilidade de neutralizá-los, de forma 

que os prejuízos sejam distribuídos entre os interessados. Assim, deve existir 
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previsão de reservas no orçamento frente aos riscos identificados. Outra 

possibilidade é a transferência do risco para terceiros, como no caso de fazer 

um seguro frente aos futuros riscos.

Todas as medidas adotadas irão impactar ou nos custos ou nos prazos do 

projeto. Daí a importância de todos os possíveis riscos estarem contemplados 

no planejamento, para que se adotem estratégias para evitá-los ou minimizá-

los, garantindo o sucesso na execução e resultados do projeto.

Resumo
Nesta aula vimos as diversas fontes de riscos para um projeto. O papel do 

gerente do projeto é proceder antecipadamente à identificação desses riscos, 

analisar e classificar a probabilidade de sua ocorrência bem como planejar as 

possíveis respostas frente a tais problemas. 

Atividade de aprendizagem
•	 Na análise dos riscos de um projeto é possível identificar quatro probabi-

lidades de sua ocorrência. Escreva quais são essas quatro possibilidades.
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Aula 12 – Gerenciamento de 
suprimentos

Nesta aula iremos estudar a gestão de suprimentos com o objetivo 

de que você reconheça cada um dos processos dessa gestão. Para 

isso, iremos trabalhar conteúdos específicos como planejamento, 

seleção e administração de fornecedores.

O gerenciamento de suprimentos também pode ser chamado de 

gerenciamento de aquisições, já que trata da obtenção, administração e 

controle de todos os recursos externos à empresa e necessários ao projeto. 

Figura 12.1: Controle de aquisições
Fonte: http://officeimg.vo.msecnd.net/ 

12.1 Gestão de suprimentos
A gerência relativa aos suprimentos é também denominada de gerenciamento 

das aquisições, justamente por ter o objetivo de acompanhar todo elemento 

externo que fornece algum produto ou serviço para o projeto. As relações 

entre o projeto e os fornecedores externos devem ser determinadas em 

documento formal. Nesta aula não iremos detalhar os aspectos legais e as 

regulamentações que regem os contratos. Com relação a esses aspectos, será 

necessário que você busque um amparo jurídico, em departamento próprio 

da empresa, quando isso for possível, ou em escritórios ou organizações 

externas.

Para saber sobre fornecimento 
no setor público busque a Lei 
n. 8.666, de 21 de julho de 
1993, trata dos diversos tipos de 
licitação. No site http://pt.scribd.
com/doc/86058369/Lei-8666-
Comentada, a aplicabilidade 
dessa lei é abordada de forma 
explicativa. 



Gerenciamento de Projetose-Tec Brasil 70

Muitos recursos para o projeto são obtidos por meio de fornecedores 

externos à empresa. São comuns as aquisições de equipamentos, softwares, 
matérias-primas e contratação de serviços de pessoas cuja disponibilidade 

e capacidade técnica não estejam disponíveis no quadro de pessoal da 

empresa.

A gestão desses recursos externos poderá ser feita pelo gerente do projeto 

ou pelo responsável da etapa em que tais recursos serão utilizados. Mesmo 

quando a segunda opção for utilizada, o gerenciamento efetivo é de 

responsabilidade do gerente geral do projeto, ficando a cargo dele tanto o 

planejamento quanto a administração desses recursos.

12.2 Etapas do gerenciamento de 
suprimentos

A primeira etapa do gerenciamento de suprimentos, como em todas as 

demais etapas de um projeto, é o seu planejamento. Esse planejamento 

parte do levantamento de todas as necessidades que serão melhor atendidas 

por fontes externas ao projeto. Além da identificação dessas necessidades, 

o planejamento deverá oferecer todos os dados concretos a esse respeito, 

como a quantidade a ser fornecida, a modalidade de fornecimento, onde e 

em que tempo deverão acontecer as entregas. 

A contratação desses recursos deve ser feita com base em documentos 

formais, atendendo à legislação, conforme o caso. Por exemplo, no caso de 

contratação de mão de obra externa, como prestadora de serviços, deverão 

ser respeitados todos os procedimentos legais vigentes. Deve-se, portanto, 

selecionar tipos de contratos adequados a cada recurso contratado. 

Ao identificar as necessidades de suprimentos externos, faz-se necessário 

o planejamento das solicitações, que inclui principalmente o preparo da 

documentação relativa ao processo. Essa documentação depende se a 

organização for pública ou privada, grande ou pequena. Os critérios deverão 

estar estabelecidos como forma de selecionar os fornecedores mais adequados 

a cada tipo de serviço ou produto a ser contratado. Alguns critérios levam 

em conta o menor preço, outros buscam a confiabilidade do fornecedor, 

outros ainda priorizam características técnicas, serviços de manutenção ou 

capacidade de fornecimento posterior ao término do projeto.

Algumas empresas possuem um cadastro relacionando às credenciais e 

qualificações de fornecedores. As solicitações podem ser direcionadas a esses 
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fornecedores, já que existe um prévio conhecimento de suas capacidades. 

Outras vezes, faz-se necessário a contratação de outros fornecedores, o que 

implica em pesquisas no mercado, significando a necessidade de um prazo 

maior para a efetivação dessa etapa. Deve ser sempre levado em conta o 

valor da contratação, o sigilo, os prazos e as necessidades apontadas no 

projeto.  

Comumente, são necessárias reuniões envolvendo fornecedores para 

esclarecer alguns pontos relevantes do projeto e estreitar relacionamentos. 

Essas reuniões podem acontecer inclusive antes da seleção dos fornecedores. 

Tais reuniões ajudam a diminuir dúvidas quanto àqueles fornecedores que 

realmente apresentam as melhores condições para atender aos critérios 

estabelecidos para a contratação. 

Após avaliação das propostas e a escolha do fornecedor, formaliza-se a seleção 

com um contrato. Um contrato, para Valeriano (2005, p. 246), é o “nome 

genérico dos documentos legais que estabelecem os compromissos entre 

as partes”. O autor ressalta que o documento contratual engloba diversos 

documentos, “como pedidos de compra, ordem de compra, memorandos, 

subcontratos, convênios, acordos, contratos propriamente ditos, etc.”

A administração dos contratos é outra etapa importante no gerenciamento 

de suprimentos. O controle dos contratos é a principal tarefa dessa etapa. 

Não se trata apenas de verificar a documentação necessária ou a correta 

elaboração do documento contratual, mas também de acompanhar como 

tais contratos estão sendo cumpridos e proceder às propostas de alterações 

quando os termos descritos nos contratos não estão atendendo aos objetivos 

do projeto. 

Muitas vezes, uma farta correspondência e troca de informações faz-se 

necessária entre o fornecedor e os envolvidos no projeto, o que deve ser 

tratado com bastante cuidado, exigindo sempre um acompanhamento e 

registros dessas comunicações.

Os pagamentos relativos aos contratos compreendem um processo que 

envolve a aprovação dos serviços ou produtos fornecidos, assim como o 

cumprimento de todas as descrições registradas na documentação contratual.

Por fim, o processo de encerramento de contratos verifica se houve o 

cumprimento de todos os itens pertinentes, encerrando o compromisso 

existente. 

No site http://www.fazfacil.
com.br/escritorio/documentos_
modelos.html você encontra 
vários tipos de contratos. 
Pesquise!
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Todo o relacionamento existente entre as partes deve ser monitorado por 

registros formais, e essa documentação deve ser arquivada de modo que 

permita qualquer verificação posterior quando necessária. O encerramento 

deve ser acompanhado de um termo formal de finalização de contrato, 

atestando que todos os itens foram cumpridos pelas partes envolvidas.

Resumo
Esta aula tratou da gestão de recursos vindos de fontes externas à organização, 

em que o projeto está sendo realizado. Os conteúdos apresentados mostraram 

a necessidade do planejamento das necessidades de recursos não disponíveis 

internamente e que, portanto, precisam ser adquiridos de fornecedores 

externos. Isso implica em documentos formais específicos, que permitam ao 

gerente do projeto uma administração amparada em critérios estabelecidos 

e firmados entre as partes, de modo a garantir que o fornecimento externo 

atenda aos critérios gerais do projeto.

Atividade de aprendizagem
•	 Você pesquisou os diversos tipos de contratos? Se não fez, faça isso e 

depois relacione alguns itens que você considera imprescindíveis em um 

contrato específico para projetos. Justifique a sua escolha.



e-Tec Brasil73

Aula 13 – Gerenciamento ambiental

O conteúdo desta aula irá explorar o planejamento da gestão 

ambiental. Serão usadas algumas terminologias próprias para que 

você possa ter um prévio conhecimento sobre o assunto e sinta 

a necessidade de buscar mais subsídios para a aplicação desse 

gerenciamento.

O gerenciamento ambiental apresenta uma amplitude maior que o 

gerenciamento da qualidade, à medida que engloba não somente os 

participantes do projeto, mas a localidade geográfica, o meio ambiente e 

os diversos grupos sociais que serão afetados pelos impactos causados pela 

realização e implementação do projeto. 

13.1 Gestão ambiental
O gerenciamento ambiental foi tratado em uma edição especial do PMBOK®, 

no ano de 2007. Nessa edição, a responsabilidade social também é tratada 

como parte das áreas que envolvem o projeto. O gerenciamento ambiental 

é muito mais amplo que o gerenciamento da qualidade, uma vez que ele 

compreende não somente as pessoas envolvidas no projeto, mas também 

a comunidade, os grupos sociais e a localidade onde o projeto irá impactar. 

Esse gerenciamento preocupa-se com os efeitos ambientais do projeto, 

assim como a utilização racional dos recursos e o seu descarte, permitindo 

a minimização de impactos negativos e a potencialização amigável entre 

projeto e meio ambiente. As normas ambientais devem, portanto, ser 

praticadas e adotadas ao longo do projeto. Essa diretriz vai além do projeto, 

já que após o encerramento do projeto as diretrizes ambientais devem 

continuar fazendo parte do ciclo de vida do produto ou serviço implantado. 

O gerenciamento ambiental vai exigir um conhecimento bastante específico 

a respeito das normas da ISO, mais especificamente as normas da família 

ISO 14000, da legislação ambiental e regulamentos referentes ao meio 

ambiente. Deve ser dada uma atenção especial para a legislação local, já 

que na maioria dos municípios existe uma legislação específica sobre o tema.  

Busque informações sobre 
legislação ambiental. Você 
poderá obtê-las no site do 
Ministério do Meio Ambiente: 
http://www.mma.gov.br   e 
também no site do seu estado 
ou na prefeitura de sua cidade.

Para mais informações sobre 
normas ISO 14000, acesse o site 
http://www.brasilpnuma.org.br/
saibamais/iso14000.html
Nele você encontrará todas 
as normas da ISO 14000, que 
é bastante ampla, porém, é 
bastante pertinente conhecê-
la, já que ao longo da sua 
carreira profissional você 
poderá ter necessidade desse 
conhecimento. 



O gerenciamento ambiental, conforme Maximiano (2010, p. 33), “trata 

da análise dos impactos ambientais e sociais do projeto, do planejamento 

e execução de atividades e proteção do ambiente e da sociedade e do 

cumprimento de obrigações legais relativas à sociedade e ao ambiente”. 

Essa área do projeto é bastante significativa também porque engloba a 

avaliação dos riscos, tanto para a segurança física quanto para a saúde 

de todas as pessoas que trabalham no projeto, buscando adotar medidas 

preventivas e, quando necessário, atendimento para os possíveis acidentes.

13.2 Planejamento do gerenciamento 
ambiental 

O planejamento dessa área vem de encontro aos requisitos ambientais 

dispostos em legislação, regulamentação ou exigências específicas dos 

clientes do projeto. É uma área que tem fortes ligações com o ambiente 

externo da empresa, já que as leis, normas e regulamentações específicas 

sobre meio ambiente obedecem a diretrizes nacionais, estaduais e municipais. 

Daí a importância do conhecimento específico dessa legislação. Também é 

comum a exigência, por parte de empresas que possuem o processo de 

implantação do sistema ISO, de que o projeto insira em todas as suas partes 

os requisitos pertinentes a esse sistema. Novamente cabe ao gerente buscar 

informações ou ajuda técnica sobre a ISO de forma a poder atender tais 

requisitos. 

Ao elaborar o escopo do projeto, deve-se considerar a política 
ambiental existente, o sistema de gestão ambiental e seu manual, 
bem como os requisitos legais, normas e regulamentos. Essas mesmas 
considerações devem ser adotadas para a descrição do produto ou 
serviço do projeto.

Figura 13.1: Gestão ambiental
Fonte: Shutterstock
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O planejamento da gestão ambiental dará origem a um plano de gestão 

ambiental formado por documento, atribuindo responsabilidades ambientais 

a cada área do projeto, os procedimentos preventivos, as medidas corretivas, 

o processo de auditoria e toda a documentação e trâmites pertencentes a 

essa gestão.

O processo de auditoria tem por finalidade a verificação do desempenho 

ambiental e o correto sistema de documentação, que são obrigatórios para 

comprovações legais e necessárias para futuras comparações e aferições. 

Quando necessário, faz-se uso de ações corretivas, de forma a manter a 

conformidade do projeto, e é muito importante registros das implementações 

para que futuros projetos façam uso das lições aprendidas.

13.3 Conceitos de gestão ambiental
Alguns termos e expressões são bastante utilizados, e é importante que o 

gerente do projeto conheça e faça o correto uso desses termos. Todas as 

definições aqui adotadas estão baseadas nas normas NBR ISO 14001 e NBR 

ISO 14004.

Meio ambiente para a ISO é definido como “circunvizinhança em que uma 

organização opera, incluindo ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, 

seres humanos e suas inter-relações”. 

Para a ISO, “a circunvizinhança estende-se do interior das instalações para 

o sistema global”. Dessa forma, todas as atividades desenvolvidas devem 

considerar o seu aspecto ambiental. 

Por aspecto ambiental entende-se qualquer “elemento das atividades, 

produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio 

ambiente”. Ora, ao interagir com o meio ambiente, os elementos das 

atividades irão necessariamente causar um impacto ambiental. Impacto 

ambiental é entendido como “qualquer modificação do meio ambiente, 

adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, de atividades, 

produtos e serviços de uma organização”. 

Justamente por causar impacto é que se torna necessária uma política 
ambiental, que a ISO define como “declaração da organização, com suas 

intenções e princípios em relação a seu desempenho ambiental global, 

que prevê uma estrutura para a ação e definição de seus objetivos e metas 
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ambientais”. Ao definir essa política ambiental, a empresa compromete-se 

a cumprir seus objetivos ambientais diante das metas ambientais traçadas. 

Vamos distinguir esses dois conceitos. 

Por objetivo ambiental entende-se “o propósito ambiental global, 

decorrente da política ambiental, que uma organização se propõe a atingir, 

sendo quantificado sempre que exequível”. Já a meta ambiental apresenta 

um “requisito ambiental detalhado, quantificado sempre que exequível, 

aplicável a organização ou partes dela, resultante de objetivos ambientais, 

e que necessita ser estabelecido e atendido para que tais objetivos sejam 

atingidos”. Justamente, as metas devem ser possíveis de alcançar e estão 

vinculadas aos objetivos traçados. 

A política ambiental apresenta objetivos e metas e necessita de uma gestão. 

A gestão ambiental é definida pela ISO como “a parte do sistema de gestão 

global que inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, 

responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para 

desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política 

ambiental”. Por isso, um gerenciamento ambiental. Esta política oferece 

objetivos e metas. Atendendo a essa política ambiental realiza-se o 

planejamento, que compreende requisitos ambientais, requisitos legais e 

programas para o atingimento dos objetivos e metas ambientais.

Política ambiental
•	 Objetivos
•	 Metas

Planejamento
•	 Requisitos	ambientais
•	 Requisitos	legais
•	 Programas	para	atingir	

metas	e	objetivos

Gerenciamento ambiental

Figura 13.2: Gerenciamento ambiental.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A implementação e operação é feita com base na criação de uma estrutura, 

definindo funções e responsabilidades, fornecendo recursos tanto para a 

implantação quanto para o controle do sistema ambiental. Também fazem 

parte da realização e operacionalização os treinamentos, a comunicação, 

o manual de gestão ambiental, o controle de documentos, a existência de 

ações preventivas e o atendimento a emergências. 
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Por fim, deve existir um sistema de monitoramento e medição, de forma que 

possam ser aplicadas as ações corretivas e preventivas quando necessárias. 

Um sistema de auditoria deve ser criado de forma que o projeto atenda às 

disposições planejadas. Os registros apontados pela auditoria servem para a 

análise crítica por parte da alta administração, de forma a tornar exequível 

a política ambiental, sempre no intuito de perseguir a melhoria contínua na 

organização.

O gerenciamento ambiental é bastante amplo e necessita de uma 

complementação de conhecimentos técnicos muito importantes. Por isso, 

buscar conhecimentos específicos dessa área é uma maneira de você 

destacar-se profissionalmente. Aprofunde-se nesse assunto por meio de 

leituras técnicas e cursos complementares.

Resumo
O tema gestão ambiental foi introduzido nesta aula como uma das partes 

do gerenciamento de projeto, alertando você sobre a importância de buscar 

subsídios sobre o tema, principalmente com base na família de normas 

ISO 14000. Certamente, você vai precisar de mais aprofundamento sobre 

esse assunto, já que ele envolve diversos fatores externos, como legislação, 

normas e regulamentações. Muitas diretrizes ambientais são específicas em 

cada estado ou município, por isso você deverá buscar subsídios respeitando 

a localidade onde a organização em que você atua está inserida. 

Atividade de aprendizagem
•	 Pesquise o que preconiza a família de normas ISO 14000, dando ênfase 

para os cinco requisitos que são apresentados na ISO 14001. Anote os 

cinco requisitos de forma resumida.
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Aula 14 – O gerente de projeto

O gerente é figura essencial para o sucesso do projeto. Ele é 

o responsável por “fazer acontecer”. Daí a importância de 

analisarmos algumas habilidades necessárias para que essa figura 

desempenhe eficazmente a sua função. A função de gerente 

apresenta diversos papéis necessários para o seu desempenho. É 

sobre isso que falaremos nesta aula, e eu convido você a discutir as 

habilidades e os papéis do gerente de projeto.

Os gerentes do projeto devem ser multifuncionais, isso quer dizer que 

deverão ser capazes de desempenhar diversos papéis, correspondendo às 

demandas apresentadas. Vamos conhecer as habilidades necessárias para 

essa função? 

14.1 Habilidades do gerente de projeto
Ao gerente do projeto é dada a atribuição de administrar o projeto, podendo 

ser em caráter exclusivo, utilizando toda a sua carga horária disponível, ou 

em regime não exclusivo, dividindo essa tarefa com outras ligadas ao seu 

trabalho habitual. Quando o cargo não for exclusivo, ao final do projeto 

o gerente volta a sua posição inicial dentro dos quadros da empresa. 

Logicamente que a decisão quanto a isso depende do tamanho do projeto, 

do volume de projetos da empresa e se a empresa tem como sua razão de 

existência consultoria ou venda de projetos.

Muitas vezes, esse cargo é temporário, e pode ser ocupado por alguém 

pertencente ao quadro funcional da empresa. Outras vezes pode-se contratar 

alguém de fora do quadro interno da empresa, o que exige um contrato de 

trabalho atendendo aos requisitos legais. No caso da escolha de alguém 

interno, essa pessoa já pode ocupar um cargo de gerência, embora isso não 

seja imprescindível. 

Como afirmamos, não há necessidade de que o gerente de projeto ocupe 

um cargo gerencial na empresa. Qualquer pessoa poderá ser gerente de 

projeto, desde que apresente habilidades específicas nas diversas áreas que 

abordamos nas aulas anteriores: 



Integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, 
comunicação, riscos, suprimentos e ambiental.

Por isso tratamos de cada área especificamente. Nosso intuito foi justamente 

mostrar a você a abrangência do projeto e a necessidade de conhecê-lo para 

uma perfeita atuação na área. Para Heldman (2005, p. 35), a responsabilidade 

do gerente “consistirá em elaborar orçamentos, chefiar equipes, negociar 

recursos, comunicar-se com fornecedores e clientes, além de fornecer 

suporte ao cliente. Portanto, é necessário possuir conhecimento geral em 

todas as áreas”.

O gerente trabalha em sintonia com especialistas das diversas áreas envolvidas 

no projeto. Por isso, entender a linguagem de cada área vai tornar muito 

mais fácil o seu trabalho.

Figura 14.1: Gerente do projeto
Fonte: http://officeimg.vo.msecnd.net/ 

Algumas habilidades podem ser consideradas como essenciais para o gerente 

de projeto.

•	 A primeira é a capacidade na resolução de problemas. Isso implica 

em analisar o problema, julgar tendo uma visão global do projeto, 

capacidade de decisão, o que permite uma escolha e o comprometi-

mento com a decisão tomada.

•	 A habilidade de administrar é outro ponto relevante para o gerente. 

Nessa habilidade concentram-se o planejamento, a organização, e 

o controle; o conhecimento da organização para trabalhar em har-

monia com a sua realidade; possuir conhecimento especializado em 

áreas úteis para o projeto, buscando inclusive ajuda externa quando 

necessário.
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Por fim, podemos enumerar algumas habilidades de caráter pessoal como 

proatividade, autoconfiança, maturidade, estabilidade emocional, 
lealdade, honestidade, integridade, tolerância, abertura à mudança 
e interesse pelo trabalho que executa.

14.2 Os papéis do gerente de projeto
Alguns papéis são de destaque do gerente. Maximiano (2010, p. 245) 

considera sete como principais: planejador, organizador, administrador 
de pessoas, administrador de interfaces, administrador de tecnologia, 
implementador e formulador de métodos. Vamos discorrer sobre cada 

um desses papéis.

•	 Planejador: o planejamento é o principal papel do gerente de projeto. 

Na verdade, ele deve ser um planejador. Maximiano (2010, p. 245) sa-

lienta que “nunca é demais insistir no processo de planejamento como o 

mais importante da administração de projetos”. Por isso, a importância 

do gerente planejador. Ele deve garantir a preparação do projeto, asse-

gurando a qualidade técnica e aprovando recursos compatíveis com as 

necessidades.

Figura 14.2: Gerenciamento do projeto
Fonte: Imagem cortesia de Naypong / FreeDigitalPhotos.net

•	 A supervisão e gerenciamento do tempo é outra habilidade que deve 

estar presente no gerente. Essa habilidade engloba a delegação de 

responsabilidades, a estruturação das equipes, seu desenvolvimento, 

acompanhamento e a capacidade para a resolução de conflitos.

•	 Relações interpessoais é outra habilidade que deve estar presente no 

gerente de projeto. Ela necessariamente inclui a comunicação eficaz, 

a capacidade de influência, persuasão e negociação, bem como uma 

capacidade de comando que o caracterize como líder. 
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•	 Organizador: o gerente também deverá ser um organizador. Nesse pa-

pel, ele agirá como aquele que prevê e mobiliza os meios para a realiza-

ção dos projetos. O organizador vai dar uma atenção especial às pessoas, 

já que entende serem elas os principais definidores do projeto. Como 

organizador ele irá definir, estruturar, avaliar e incentivar as equipes do 

projeto.

•	 Administrador de pessoas: evidentemente que as equipes são for-

madas por pessoas e que elas apresentam diferenças, individualidades 

e especificidades próprias. Por isso, outra habilidade necessária é a ad-

ministração de pessoas. O gerente terá que compreender que, para gerir 

equipes, ele deverá entender a dimensão humana e comportamental dos 

membros de cada equipe.

•	 Administrador de interfaces: administrar interfaces e articular acordos 

são também atribuições do gerente de projeto. Por isso, ele deve ser um 

articulador que traz para os participantes as informações a respeito do 

andamento do projeto, os resultados conquistados, as expectativas ex-

ternas com relação ao projeto e todos os envolvimentos e desdobramen-

tos dos trabalhos a serem realizados.

•	 Administrador de tecnologia: a habilidade técnica também é uma ne-

cessidade premente do gerente. Ele deve ter domínio sobre áreas pecu-

liares do projeto, responsabilizar-se pela orientação, de modo a oferecer 

subsídios técnicos conforme a necessidade, conhecer a linguagem téc-

nica básica dos integrantes das equipes, buscar ajuda específica quando 

necessário.

•	 Implementador e formulador de métodos: o gerente é o implemen-

tador do projeto, é o responsável por sua execução. Dessa forma, ele 

deve apresentar também metodologias, procedimentos e estruturação 

adequada para o projeto ser concluído.

Muitos estudiosos defendem o papel principal do gerente como comunicador. 

Heldman (2005, p. 29) afirma que “o segredo é a comunicação”. Veja que 

todas as habilidades, realmente, exigem a prática constante da comunicação. 

Por isso, não importa em que fase o projeto se encontra: comunicar bem é 

o segredo do sucesso!
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Resumo
Apresentamos nesta aula uma série de habilidades necessárias para um 

gerente de projeto. Destacamos a importância da busca dessas habilidades 

por parte daqueles que querem gerenciar um projeto, já que esse cargo 

exige o desempenho de diversos papéis, o que o torna o implementador 

do projeto. Esses papéis também foram apresentados em partes específicas.

Atividade de aprendizagem
•	 Cite as principais habilidades necessárias para ser um gerente de projeto. 

Faça uma análise pessoal e descreva quais dessas habilidades você possui 

e quais você precisa buscar.
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Aula 15 – Etapas de um projeto: 
processo de iniciação

Quais os motivos que levam uma empresa a iniciar um projeto? 

Qual a importância do projeto para o desenvolvimento empresarial? 

Vamos tratar dessas questões nesta aula. Iremos também 

apresentar os importantes componentes dessa fase, apresentando 

alguns elementos essenciais para a concepção do projeto. 

O processo de iniciação de um projeto requer alguns cuidados formais. Esses 

cuidados têm por finalidade envolver e informar adequadamente as três 

figuras diretamente envolvidas no projeto: o patrocinador, o gerente e a sua 

equipe básica. Vamos discorrer sobre isso.

15.1 Componentes da fase de iniciação
No processo de iniciação deve-se criar o termo de abertura, que deverá con-

ter o titulo do projeto, resumo ou introdução, nome, responsabilidades e au-

toridades do gerente, necessidades do trabalho a ser realizado, descrição do 

produto, cronograma básico, estimativa de custos, necessidades de recursos, 

suporte necessário, controle e gerenciamento das informações e aprovações 

com devidas assinaturas.

Nesse processo deve ser criado o Livro Geral do Projeto, de modo a ter um 

documento no qual todas as informações do projeto sejam registradas. O 

cuidado com esse livro é o que se deve tomar com um documento formal de 

interesse jurídico para a empresa. Além de todas as informações, também 

devem ser registradas todas as alternativas para o projeto com as devidas 

estimativas de recursos necessários.

Nesse processo é criada a declaração de escopo do projeto. Nós já estuda-

mos o que é o escopo, mas vamos registrar, conforme Vargas (2009), o que 

deve conter no escopo: titulo do projeto; nome da pessoa que elaborou o 

documento; nome do patrocinador; nome e responsabilidade do gerente; 

nome dos integrantes; descrição do projeto; objetivo; justificativa; produ-

to; expectativa do cliente ou patrocinador; fatores de sucesso; restrições; 

premissas; tudo o que será abordado no projeto; principais atividades e es-

tratégias; principais entregas; orçamento básico; cronograma de entregas; 

registro de alterações; assinaturas e aprovações.



15.2 O patrocinador, o gerente e a equipe 
básica do projeto

Como vimos, os projetos nascem de necessidades e demandas. Se nada for 

feito, estaremos frente a um problema. Então, tanto as necessidades quanto 

as demandas são sempre oportunidades.

Figura 15.1: Ponto de partida
Fonte: http://officeimg.vo.msecnd.net/ 

Nesse processo inicial do projeto, também denominado processo da concep-

ção, existem três figuras que, segundo Menezes (2009, p. 70), se destacam: 

o patrocinador, o gerente e a equipe básica.

O patrocinador, normalmente, é aquele profissional da alta administração 

que desenvolve o projeto. Ele possui interesse no projeto, sua posição é es-

tratégica já que ele apoia politicamente o projeto, ajuda na sua viabilização, 

influenciando, inclusive, como facilitador na captação de recursos. Ele não 

deve ser confundido como aquele que fomenta financeiramente o projeto. 

O fomento financeiro é dado pela empresa ou pelo solicitante do projeto, no 

caso de projeto sob encomenda. 

O gerente do projeto foi tratado na aula catorze. Ele é o condutor do 

projeto. 

A equipe básica para o início do projeto é formada por especialistas, ou 

pessoas que possuam conhecimento técnico para ajudar na definição do 

escopo do projeto. Muitas dessas pessoas poderão, depois, atuar no projeto, 

outras poderão apenas participar dessa fase. Porém, é importante que as 

pessoas envolvidas na fase de iniciação apresentem diferenciais e contribu-

am assertivamente para a definição dos itens que fazem parte do escopo do 

projeto, assunto tratado na nossa quinta aula.
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No processo de iniciação são necessários alguns registros formais, que fazem 

parte do Livro Geral do Projeto. Esse livro é importante à medida que infor-

ma as três figuras diretas do projeto: o patrocinador, o gerente e a equipe 

básica. Daí a necessidade de uma atenção especial a essa etapa do projeto.

Resumo
Nesta aula tratamos da primeira etapa de um projeto: o processo de ini-

ciação. Vimos que o projeto pode nascer frente a diversos fatores, como a 

necessidade da empresa, a demanda de mercado, a solicitação de cliente, a 

exigência jurídica, o avanço tecnológico e a necessidade social. Estudamos 

também alguns componentes dessa fase e a importância da criação do ter-

mo de abertura, do livro geral e do escopo do projeto.

Atividade de aprendizagem
•	 Cite exemplos de pelo menos três necessidades ou demandas que geram 

um projeto.

Veja um modelo do termo de 
abertura de projeto em: http://
julianakolb.com/2011/01/14/
modelo-termo-de-abertura-de-
um-projeto-ta/ 
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Aula 16 – Etapas de um projeto: 
processo de planejamento

Nesta aula vamos apresentar uma importante ferramenta para o 

planejamento: a estrutura analítica do projeto. Além de importante, 

essa é uma ferramenta de fácil implementação. 

Nós já vimos a importância do escopo do projeto. Isso foi visto na nossa 

quinta aula. Agora é hora de aprendermos a representar visualmente o 

escopo do projeto. Bom estudo.

16.1 A estrutura analítica de projetos
A estrutura analítica de projetos, conhecida pela sigla EAP, é uma ferramenta 

muito utilizada para destacar todos os componentes e atividades que fazem 

parte do projeto e que permitem a sua efetivação. O destaque de tais atividades 

e componentes é feito de forma gráfica. Dessa forma, fica visível todo o 

detalhamento do projeto, inclusive a inter-relação e a hierarquização entre 

todos os elementos, impedindo que esqueçamos atividades e componentes 

importantes do projeto. Vamos ver um exemplo dessa representação gráfica 

de um projeto de um novo site:

Figura 16.1: Estrutura analítica de projeto.
Fonte: http://www.oficinadanet.com.br/  
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Como vimos na figura 16.1, a EAP consiste em detalhar todo o projeto, 

como se fosse um organograma. Veja que todas as etapas atendem a 

uma hierarquia de importância e dividem-se em componentes principais, 

subcomponentes, que também são divididos por ordem até chegarmos aos 

pacotes de serviços, a última fase de cada nível. 

O número de níveis é variável, já que depende das especificidades e exigências 

de cada projeto. Também o detalhamento de cada componente do gráfico 

fica a cargo de seus formuladores, já que ele deve facilitar o gerenciamento. 

Muitas vezes é utilizada uma codificação para facilitar o entendimento de 

determinados temas ou alocação de recursos em cada nível. O importante, 

porém, é que ele deve ser inteligível para os envolvidos no projeto. Todos os 

elementos-chave do projeto deverão receber uma cópia. 

A EAP é também um instrumento de integração.

Segundo Menezes (2009), diversas vantagens estão ligadas à utilização da 

EAP. Vamos tratar de algumas delas.

O nível de detalhamento representado na EAP vai atender exatamente a 

ordem hierárquica apresentada. Dessa forma, o nível mais alto no gráfico 

pode ser mais abrangente e, quanto mais baixo, mais específico. A EAP, com 

essas especificações, vai disciplinar as atividades. Isso permite que todos os 

envolvidos tenham visão geral e específica do projeto, evitando, inclusive, 

esquecimento de aspectos importantes.

Como o gráfico apresenta uma imagem do projeto, a comunicação fica mais 

fácil. Logicamente que o escopo do projeto é imprescindível. As descrições 

devem estar registradas. Mas o apelo visual é sempre uma forma fácil e 

aceita de apresentar uma longa lista de atividades.

A EAP permite que todos tenham plena consciência do tempo estimado 

para cada atividade. Algumas atividades são bastante conhecidas pelos 

envolvidos e eles conseguem estimar de modo mais assertivo o tempo, 

outras apresentam um grau de dificuldade maior. Diante do gráfico é possível 

ajustar essas estimativas. Também estarão claras as atribuições de tarefas, 

assim como a identificação de riscos nos determinados níveis e os custos 

relativos a cada detalhamento das atividades.

A EAP auxilia na identificação das diversas ligações entre os diversos 

componentes do projeto. A isso chamamos de interfaces. Diante dessas 

Veja no site http://elirodrigues.
com/gestao-de-projetos/como-

fazer-uma-eap-wbs/ dicas e 
modelo de EAP.
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interfaces é possível vincular prazos de execução e entregas dos serviços e 

produtos. A montagem da rede de atividades fica facilitada com o uso do 

gráfico, assim como a programação e o controle dos recursos necessários para 

cada fase. Não se corre o risco de captar recursos antes do prazo necessário, 

assim como não faltam recursos quando estiverem sendo requeridos.

A estrutura analítica de projeto apresenta-se como um excelente 

instrumento de marketing. Como ela apresenta visualmente o projeto e o 

seu desdobramento, ela poderá ser utilizada para a apresentação do projeto 

aos clientes ou interessados, bem como projeta uma imagem de organização 

e controle, o que favorece o gerente do projeto junto aos integrantes e 

interessados.

Para uma perfeita construção da EAP, faz-se necessário estudos 

pormenorizados das áreas específicas pertencentes ao gerenciamento de 

projetos. Para essa construção você fará uso de áreas que já estudamos em 

aulas anteriores. Quando falamos da duração das atividades no projeto, 

estamos nos reportando ao gerenciamento de tempo. Nós vimos isso na 

aula seis. Já a análise de riscos foi estuda na aula onze. Os custos foram 

abordados na aula sete.

Veja que são áreas que você deverá se aprofundar um pouco mais, já que 

apresentam algumas necessidades e ferramentas que você precisa conhecer, 

mesmo que tenha algum especialista com você. Como gerente de projetos 

você precisa conhecer a linguagem de cada área específica, já que vai discutir 

o projeto com esses especialistas. Isso também foi afirmado e salientado na 

aula catorze, aquela específica sobre o gerente de projetos, lembra-se?

Figura 16.2: Planejamento e resultados.
Fonte: Imagem cortesia de Danilo Rizzuti / FreeDigitalPhotos.net
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Para a criação da rede de atividades – além de todas as atividades estarem 

relacionadas na EAP, elas devem estar interligadas, de forma que mostrem as 

suas interdependências – é necessário que se utilize de formas representativas 

para o entendimento dessas ligações. Podem ser utilizadas setas ou linhas 

de orientação, círculos, quadrados ou retângulos, cada qual representando 

significados específicos no gráfico de representação.

Existem diversos métodos de representação em redes, alguns antigos, como 

o método americano, outros mais recentes, como o método francês, mas 

todos possuem especificidades na sua construção, por isso vale a pena você 

buscar subsídios a esse respeito. 

Resumo
O processo de planejamento do projeto é uma etapa que envolve as diversas 

áreas de gerenciamento, como o gerenciamento de escopo, de tempo, de 

custos e de riscos. A estrutura analítica de projetos é a principal ferramenta 

utilizada nessa fase, já que, com ela, apresentamos de forma visual todos os 

componentes e atividades necessárias para a execução do projeto.

Atividade de aprendizagem
•	 O que é a estrutura analítica de projeto e quais as principais identifica-

ções que ela oferece para os envolvidos no projeto?

O livro Pesquisa operacional, 
de Mauricio Pereira dos Santos, 
apresenta os diversos modelos 

de representação em redes, como 
o método francês e o método 

americano. O livro está disponível 
no link: http://pt.scribd.com/

doc/52195239/15/Representacao-
gra%EF%AC%81ca-da-Rede
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Aula 17 – Etapas de um projeto: 
processo de execução

Nesta aula iremos abordar os processos de execução, bem como 

tratar das ações que fazem parte da execução direta do projeto. 

Essas ações serão explicitadas como um passo a passo, para que 

você, ao final desta aula, tenha uma visão das atividades próprias 

da fase de execução.

O processo de execução envolve alguns processos relevantes para que se 

atinjam os objetivos do projeto. Vamos começar?

17.1 A execução do projeto
Agora é hora de fazer o projeto acontecer. Esse é o processo de execução, hora 

de fazer com que todo o processo de planejamento efetivamente venha a se 

tornar realidade. É um processo em que são constantes as pressões, já que 

teremos que fazer na prática aquilo que antes foi apenas conceitualmente 

concebido. Aqui é realizado o esforço braçal, as atividades são desenvolvidas 

de forma a se obter o resultado proposto. Menezes (2009, p. 189) alerta 

para a importância de alguns processos auxiliares que, neste momento, se 

tornam cruciais para o sucesso das ações do projeto. O autor enumera seis 

processos: verificação do escopo, garantia da qualidade, distribuição 
da informação, solicitações de materiais, seleção de fornecedores e 
administração de contratos.

A verificação do escopo diz respeito ao processo de acompanhamento, 

durante toda a execução do projeto, se todos os trabalhos e recursos 

estão sendo mantidos e utilizados conforme as definições previamente 

estabelecidas. A garantia da qualidade assegura os padrões em que o projeto 

deve ser executado. Todos os envolvidos devem atuar ativamente para que 

as especificações do produto ou serviço sejam atendidas. Isso significa que o 

esforço de cada parte irá garantir a qualidade total do projeto. 

As informações do projeto devem estar disponíveis a todos os envolvidos 

no tempo em que forem necessárias. Esse é o intuito da distribuição da 

informação. Por isso, lá na fase do planejamento, deverão estar contempladas 

as informações a serem distribuídas, a periodicidade e de que forma elas 

serão repassadas. Também faz parte desse processo a criação de mecanismos 
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para garantir o feedback. Nós já estudamos isso na nossa décima aula. Se 
necessário, reveja a aula sobre o gerenciamento de comunicação.

•	 As solicitações de material envolvem a angariação de todos os recur-

sos materiais necessários para garantir a realização das atividades e a 

construção do produto proposto no projeto. Isso envolve uma relação de 

materiais e serviços que precisam ser orçados e analisados com base em 

requisitos estabelecidos. 

•	 A seleção dos fornecedores vai considerar critérios que, conforme o caso, 

pode ser preço, capacidade de produção, competência técnica, qualida-

de da assistência ou outros parâmetros anteriormente acordados pela 

equipe do projeto. Um contrato deverá ser firmado estabelecendo-se os 

critérios a serem atendidos pelas partes. 

•	 A administração de contratos vai garantir, por meio de diversas ações, 

que todos os critérios firmados sejam atendidos e, caso haja qualquer 

dificuldade, cabe a essa administração buscar medidas para resolver os 

problemas apresentados.

17.2 As ações do processo de execução do 
projeto

Diversas ações fazem parte da execução do projeto. Vamos relacionar as 

atividades que são a base do projeto, isto é, são ações principais, que podem 

dar origem a diversas outras e detalhar sobre cada uma delas para que você 

tenha uma clara visão da influência direta que elas exercem sobre o projeto.

São oito as ações principais: verificação do escopo, comunicação entre 
os membros do projeto, desenvolvimento da equipe, provisão dos 
recursos necessários ao projeto, detalhamento do planejamento, 

assegurar a qualidade, distribuição das informações e procedimentos 
de controle.

A primeira ação é a verificação do escopo do projeto. Por que essa é a 

primeira ação? Porque através do estudo do escopo é que se obtém todo 

o conhecimento sobre os conteúdos e a abrangência dos trabalhos a serem 

realizados. Depois de se ter o conhecimento sobre o projeto, busca-se a 

divisão desse conhecimento com as outras pessoas envolvidas. 
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O segundo passo é, portanto, o processo de comunicação entre os 
membros do projeto, dando ênfase com o pessoal envolvido na execução. 

Muitas vezes é preciso desenvolver a equipe de execução. O papel do gerente 

de projetos, na figura de líder, é justamente este: detectar as necessidades 

e valorizar as habilidades pessoais de forma que haja uma potencialização 

dos talentos para a execução dos trabalhos programados. Esse papel deve 

ser exercido não somente na formação da equipe, mas ao longo de toda 

a execução, já que várias demandas irão aparecer ao longo do processo. 

Cabe ao gerente oferecer condições para o desenvolvimento e realização 

profissional das pessoas juntamente com o atingimento dos objetivos do 

projeto. 

Outra ação, então, para a execução é o desenvolvimento da equipe que 

irá realizar as atividades necessárias para garantir a efetivação do projeto. 

Além dos cuidados necessários com a equipe interna do projeto, o passo 

seguinte diz respeito à provisão de recursos que são necessários ao 
projeto e que serão providenciados por fornecedores externos ao projeto. 

Esse passo compreende todos os procedimentos relativos às solicitações de 

recursos, como cotações, análise de propostas, relação de materiais e serviços 

como, por exemplo, o acompanhamento para garantir que o fornecimento 

atenda aos requisitos, o que envolve a administração dos contratos firmados 

e, por fim, administre um adequado armazenamento, quando isso se fizer 

necessário.

A mobilização das equipes, dos equipamentos e dos materiais é o passo 

que mostra a ação para disponibilizar no início de cada atividade os recursos 

para que os trabalhos sejam executados. Para que a realização dos trabalhos 

aconteça em conformidade com o planejado, o próximo passo é detalhar 
o planejamento, o que pode ser feito em forma de diagrama, com já 

estudamos em nossa aula anterior. Nesse caso apresentamos a estrutura 

analítica do projeto – EAP. 

A partir dessa EAP é que deve haver a execução das atividades previstas. Podem 

aparecer, durante a execução, algumas disfunções ou desconformidades. 

Daí a necessidade de criar mecanismos para assegurar a qualidade e um 

monitoramento contínuo do uso dos recursos. Quanto ao passo específico 

de assegurar a qualidade, deve-se utilizar metodologia e ferramentas 

próprias para que isso aconteça. O monitoramento do uso de recursos, por 

sua vez, é um passo que também exige instrumentos que deem conta dessa 

ação. 
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Já falamos sobre a importância da distribuição das informações entre 

as pessoas que estão executando as tarefas. Vamos também afirmar a 

importância em distribuir as informações com as outras pessoas que têm 

interesse no projeto. Este é um passo bastante relevante: manter informados 

sobre o andamento dos projetos todos aqueles que apresentam interesse, 

como diretores, patrocinadores e clientes, por exemplo.

Quando houver qualquer disfunção operacional no projeto, ou seja, quando 

os resultados apresentarem algumas deficiências frente ao planejamento, 

faz-se necessário gerar alternativas de ação que coloquem o projeto na 

direção daquilo que foi planejado. Esse é um passo que diz respeito aos 

procedimentos de controle. Não raramente é preciso reprogramar 

algumas atividades que coloquem o projeto no caminho direcionado para os 

resultados esperados. Esse é outro passo que vem de encontro ao primeiro: 

detecta-se um problema que faz com que o projeto se desvie dos propósitos, 

realiza-se uma reprogramação de modo a colocar as atividades no caminho 

programado.

As informações disponíveis servem para monitoração e controle. Lembre-se: 

todo o esforço da equipe deve ser direcionado para os resultados.

Resumo
Os seis processos que fazem parte do processo de execução do projeto 

foram abordados nesta aula. Também foram apresentadas as ações que 

fazem parte da execução direta. Essas ações foram listadas em forma de um 

passo a passo, oferecendo uma visão das atividades que fazem parte da fase 

de execução de um projeto.

Atividade de aprendizagem
•	 Enumere as ações que fazem parte do processo de execução de um pro-

jeto.
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Aula 18 – Etapas de um projeto: 
processo de monitoramento e 
controle

Nesta aula trataremos do processo de monitoramento e controle. 

As atividades referentes a esse processo são necessárias para que 

o projeto seja executado e apresente os resultados constantes no 

seu planejamento. Muitas mudanças acontecem e são necessárias 

ao longo do projeto. Veremos quais as principais causas dessas 

mudanças e como devemos agir para que efetivamente controlemos 

e acompanhemos tais mudanças. 

Muitos projetos, ao longo de sua execução, necessitam de reavaliações, 

adaptações e mudanças. O processo de monitoramento e controle vem, 

justamente, de encontro às necessidades que vão se apresentando ao longo 

dos procedimentos. O importante é que o projeto consiga se adaptar às 

mudanças exigidas e atinja os objetivos esperados.

18.1 Monitoramento, controle e 
resultados de um projeto

Ao longo do projeto, certamente vão aparecer situações que exigem 

reavaliação e mudança. Embora o planejamento tenha sido feito com todo o 

cuidado, dificilmente um projeto consegue manter-se fiel ao plano original do 

início ao fechamento. Portanto, é natural a necessidade de realizar mudanças, 

exigindo que você lide com elas de forma flexível, sempre comunicando 

adequadamente aos envolvidos e, também, quando for necessário, dizendo 

não a algumas solicitações. Um detalhe importante deve ser salientado. 

Somente é possível o monitoramento e controle no projeto em que 
houve planejamento. Em qualquer atividade, incluindo aqui um projeto, 

em que não há um planejamento, torna-se impossível um acompanhamento 

e um controle, já que não existem parâmetros para exigência e comparação.

O processo de monitoramento e controle, segundo Heldman (2005, p. 226), 

trabalha justamente com a “administração de mudanças”. As mudanças 

são uma realidade, administrá-las é função do monitoramento e controle. 

Nessa fase é feito todo o acompanhamento do projeto. As medições e 

inspecionamentos, os comparativos entre o planejado e o realizado, os 

recursos orçados e os recursos utilizados, tudo isso faz parte do controle 

do projeto. Portanto, é aqui que aparecem necessidades e demandas que 

precisam ser atendidas.
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Mas, por que aparecem mudanças ao longo do projeto se foi feito o 

planejamento adequado?

Ora, apesar de o planejamento ter sido feito de maneira criteriosa e prevendo 

diversas situações adversas, para Heldman (2005), as mudanças ocorrem por 

diversas razões. Uma das razões são as solicitações feitas durante o projeto 

pelos clientes ou pelos stakeholders. Essas solicitações de mudanças podem 

ser relativas ao prazo de entrega ou uma alteração no produto ou serviço 

encomendado, por exemplo. 

Com o avanço das atividades do projeto, muitas atividades podem ser feitas de 

maneira diferente ou combinando com outras de forma mais eficaz. Surgem 

então mudanças provenientes das solicitações dos próprios integrantes da 

equipe do projeto. Outras vezes, alguns integrantes importantes deixam de 

fazer parte da equipe. Quando isso acontece, busca-se um substituto que 

pode estar disponível na própria empresa ou no mercado, outras vezes essa 

pessoa precisa ser preparada para a função, o que exige tempo, ocasionando 

uma alteração no cronograma do projeto. 

Outra mudança muitas vezes necessária vem do corte de orçamento. Isso 

exige alteração no escopo, na alocação dos recursos, nas diretrizes de 

qualidade e no cronograma. Muitas mudanças organizacionais como junção 

ou reorganização de linhas de produção, fechamento ou enxugamento de 

unidades de negócios afetam diretamente o projeto. Uma mudança no 

quadro de direção ou gerência da unidade organizacional pode levar até ao 

encerramento do projeto. 

Existem também as mudanças vindas da constatação de inconformidades 

com os requisitos exigidos no projeto. Essas inconformidades são detectadas 

em medições e inspeções ao longo do monitoramento e controle. Essas 

correções demandarão tempo e recursos, alterando as condições planejadas. 

Por fim, ocorrem aquelas mudanças denominadas indiretas. São mudanças 

que exigem uma atenção especial do gerente do projeto, já que, muitas vezes, 

os integrantes do projeto realizam alterações sem a devida documentação 

ou comunicação. Sempre que houver uma alteração que melhore o 

desempenho, ela deverá ser encorajada, porém, deverá ser comunicada e 

documentada, uma vez que isso poderá impactar outras etapas e atividades 

do projeto, inclusive alterando orçamento e cronograma. Outras mudanças 

indiretas poderão ser resultado de implantações necessárias ao longo do 

projeto, como resposta a fatos e riscos que irão aparecendo.

Stakeholders: qualquer 
pessoa ou organização que 

tenha interesse ou seja afetado 
pelo projeto. São as partes 
interessadas que sofrem o 

impacto do funcionamento e do 
resultado de um projeto.
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Vimos, então, que as mudanças vão ocorrer. O importante é lidar 

adequadamente com elas. Não esconda nada da equipe. Seja honesto 

ao explicar porque estão ocorrendo modificações. Ao esconder fatos e 

consequências, você corre o risco de perder a credibilidade junto à equipe 

de trabalho. Por isso, comunique a mudança, o motivo de sua ocorrência e 

o real impacto dela sobre o projeto. 

A honestidade é o melhor caminho para esclarecer as mudanças para a 

equipe. 

18.2 As ações do processo de 
monitoramento e controle

Todo o processo de monitoramento e controle permeia as demais fases 

de um projeto. Já no processo de iniciação há que se ter em mente a 

necessidade de acompanhamento. O processo de planejamento e controle 

deve disponibilizar dados não somente para a execução, mas também para 

o monitoramento e controle. Dessa forma, o papel do controlador não é 

o de surpreender as pessoas que trabalham no projeto, mas acompanhá-

las e oferecer subsídios quando essas estiverem incorrendo em desvios do 

planejamento inicial. 

Outro aspecto importante e que deve sempre ser lembrado é o de que todos 

os envolvidos devem saber o que se espera deles e quais os resultados que o 

projeto deverá apresentar. Diante dessa ciência, ficará muito mais simples o 

trabalho de monitoramento e controle.

Alguns mecanismos de controle devem ser implementados. É aconselhável, 

segundo Menezes (2009, p. 205), a criação de regras gerais no âmbito 
técnico, no âmbito orçamentário e no âmbito da programação. 

Para o autor, no âmbito técnico é importante que: 

•	 uma única pessoa controle os requisitos do projeto; 

•	 cada atividade seja controlada por uma única pessoa; 

•	 a existência de auditoria constante, como forma de comparar o que 

foi planejado e o que está sendo feito; 
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•	 todos os desvios devem ser discutidos com o gerente do projeto. 

No âmbito orçamentário, cada responsável pela atividade deverá:

•	 controlar o orçamento relativo a essa atividade; 

•	 os recursos alocados devem ser feitos de acordo com a realidade;

•	 toda anormalidade deve ser negociada com o gerente do projeto. 

No âmbito da programação, deverão ser atendidas as seguintes 

premissas: 

•	 os responsáveis pelas atividades deverão ser envolvidos, de forma 

que todos tenham acesso aos dados e à programação; 

•	 todos os prazos devem ser realistas e factíveis; 

•	 qualquer alteração deverá ser negociada com o gerente do projeto.

Como fica claro nos mecanismos de controle, a figura do gerente do projeto 

é de suma importância, uma vez que ele é que irá conduzir o processo. Dessa 

forma, suas atribuições, por serem inúmeras, devem ser compartilhadas 

com outras pessoas que o ajudarão na tomada de decisão e no controle do 

projeto. 

No acompanhamento de desempenho é importante contar com um grupo 

de apontadores ou especialistas que estejam envolvidos, também, em outras 

atividades do projeto. Na análise dos dados vindos de campo, é aconselhável 

contar com a ajuda de outros gerentes ou dos especialistas do projeto. As 

reuniões de avaliação devem ser conduzidas pelo gerente do projeto, porém, 

é imprescindível também a participação dos outros gerentes das áreas do 

projeto e dos especialistas. Veja, então, que o gerente nunca está sozinho. 

Um projeto é sempre um trabalho de equipe.

Mudanças sempre irão aparecer ao longo dos projetos. O importante é a 

criação de mecanismos que permitam o monitoramento e controle dessas 

mudanças, de maneira que se assegurem os resultados esperados. 



e-Tec BrasilAula 18 – Etapas de um projeto: processo de monitoramento e controle 101

Resumo
Nesta aula conhecemos os mecanismos que permitem o monitoramento e 

controle de mudanças. Esses devem ser implementados ao longo de todos 

os processos do projeto, tendo em mente que controlar é verificar se aquilo 

que está sendo feito está em conformidade com aquilo que se iria fazer. Essa 

verificação tem a intenção de garantir o sucesso do projeto, que é medido 

pela eficiente alocação dos recursos e pelos resultados apresentados.

Atividade de aprendizagem
•	 Relacione as principais razões para que ocorram mudanças nos projetos.
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Aula 19 – Etapas de um projeto: 
processo de encerramento

Nesta aula veremos que o processo de encerramento de um projeto 

envolve os pagamentos de pendências junto aos fornecedores, o 

fechamento dos livros, o registro documentado dos resultados 

finais e a avaliação final do projeto. Todo esse processo deve ser 

feito com calma, uma vez que toda essa documentação servirá 

para subsidiar os novos projetos que virão pela frente. Então vamos 

lá: encerrando um projeto.

O fechamento de um projeto é o momento em que devemos olhar para 

trás e examinar todo o projeto, conscientes do que ocorreu de forma 

positiva e o que houve de negativo. Essa consciência do que aconteceu nos 

ajudará em projetos futuros, já que as boas práticas serão utilizadas e os 

pontos negativos e os erros serão evitados. Por isso, o projeto exige todo 

um acompanhamento em registros, de maneira formal, para que possamos 

buscar as informações do que houve e como agimos frente a cada evento.

19.1 O encerramento do projeto
O encerramento do projeto não deve ser feito apressadamente e 

desordenadamente, coisa muito comum de acontecer, já que a essa altura 

a maioria da equipe foi desmobilizada, o foco muda para outras prioridades 

da empresa e um abandono natural vai acontecendo em relação ao projeto 

concluído. No entanto, o gerente do projeto deverá proceder às formalidades 

necessárias para que efetivamente seja dado o ponto final ao projeto.

O primeiro passo é realizar o encerramento de contrato com terceiros. 

Quando existir mão de obra terceirizada, os contratos deverão ser analisados 

e todas as cláusulas firmadas deverão ter sido atendidas. Um documento 

formal de rescisão contratual deverá ser firmado, deixando claro não haver 

pendências entre as partes. Por isso é importante haver um documento de 

encerramento formal contemplando os recursos, os trabalhos realizados e 

os pagamentos feitos.

Quanto à mão de obra interna, aquela existente na própria empresa e que 

foi alocada especialmente para o projeto, deverá ser motivo de preocupação 

quanto ao remanejamento, de modo que, ou os funcionários voltam aos 



seus cargos iniciais ou eles serão utilizados em novas tarefas relativas à 

continuação de atividades, agora como parte operacional da empresa e não 

mais como ao antigo projeto. O importante é que essa condução seja feita 

de modo bastante transparente, já que no processo de planejamento deverá 

estar contemplada a recolocação e a metodologia como essa será feita.

Também deverá ser efetuado o encerramento administrativo. Para Menezes 

(2009, p. 215), fazem parte desse encerramento “as atividades de 

fechamento do projeto internamente, dentro da própria organização que o 

desenvolveu”.

Ao longo de todo o projeto, ao findar cada fase, um relatório de conclusões 

deverá ser feito, justamente para que não se percam informações que depois 

servirão para outros projetos e atividades da empresa. Também, um relatório 

deverá ser produzido ao final do projeto. Esse relatório utilizará os outros 

relatórios produzidos no intuito de consultar a documentação de medida 
de desempenho, a documentação do produto do projeto e a memória 
do projeto. 

A documentação relativa à medida de desempenho é aquela que registra 

toda a documentação surgida em razão do acompanhamento de cada fase 

do projeto. 

A documentação relativa ao produto do projeto é aquela que mostra os 

planos, as especificações, os desenhos, os arquivos eletrônicos e toda a 

documentação técnica do produto ou serviço, fruto final do projeto. 

A memória do projeto são todos os relatórios que retratam o passo a 

passo do projeto. Também faz parte da memória do projeto todas as análises 

relativas ao sucesso e todas as constatações a respeito das dificuldades 

encontradas, assim como o registro das reuniões e as lições aprendidas pela 

equipe do projeto.

É nesses relatórios que estão as técnicas utilizadas para desenvolver, as 

técnicas para executar, os dados relativos ao orçamento e como foi o seu 

comportamento ao longo do processo, quais foram os ajustes e de que forma 

foram efetuados. Assim, considerando Menezes (2009), a documentação 

final do projeto deverá apresentar avaliação tanto dos documentos que 

acompanharam todo o projeto, como do sistema de gerenciamento do 

projeto. Deverá mostrar todas as interações realizadas, as reuniões e seus 

resultados, bem como as ações e suas consequências. Também precisará 
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apresentar os resultados do projeto, exibindo os custos e o comparativo 

entre o orçado e o efetivado. 

Toda a gestão dos riscos deve igualmente ser exposta, mostrando os 

investimentos e benefícios ocorridos nessa área. É importante manifestar 

todo o processo de formação das equipes de trabalho, os relacionamentos, 

comprometimentos e evolução. Já no âmbito técnico, o documento final 

deverá dispor todas as ações, processos e aperfeiçoamentos que contribuíram 

com o projeto, bem como o know-how desenvolvido. Todos os documentos 

legais e que foram necessários para o projeto também deverão estar nesse 

processo de encerramento de um projeto.

Esse relatório final servirá também para que o produto ou serviço gerado seja 

aceito pelo cliente do projeto. Por isso, é importante que nessa documentação 

de encerramento exista um espaço destinado a assinaturas de aceitação.

Vamos reforçar uma ideia importante do relatório final. Ele deve apresentar 

uma visão geral e de alto nível do projeto. Deve expor seus sucessos e 

problemas, registrar os prazos e as principais entregas, assim com a aceitação 

desses resultados. Esse é um documento público, deve, portanto, ser honesto, 

mas não a ponto de causar constrangimento aos envolvidos. Por isso, alguns 

dados ou situações que se mostraram difíceis, por motivo de alguém bem 

específico, deverá ser informado confidencialmente ao patrocinador ou aos 

executivos apropriados. Assim também deverá ser o procedimento diante 

dos embates políticos e outros detalhes que poderão ocasionar coação.

Após a assinatura de aceitação, uma notificação deverá ser gerada, 

informando do término do projeto e distribuída aos interessados.

Lembre-se de que todos os documentos, inclusive o de aceitação e a 

notificação, deverão ser arquivados. Faça um caderno específico para o 

projeto, contendo toda a documentação, do início ao encerramento.

Por fim, busque opiniões sobre o projeto. Crie questionário específico para 

medir satisfação ou faça entrevista, tanto com os participantes como com 

os clientes do projeto. Entreviste também o patrocinador e os executivos da 

empresa na qual o projeto foi realizado. Todas essas informações ajudarão 

você nos projetos futuros, além de criar um canal de comunicação muito 

salutar. Heldman (2005, p. 257) ensina que “embora cada projeto exista 

para criar um produto ou serviço único e dois projetos nunca sejam iguais, 

Know-how: é um termo em inglês 
que significa saber como. É o 
conhecimento que mostra de que 
maneira se executa alguma tarefa. 
O termo é empregado para indicar 
uma técnica, um conhecimento ou 
uma competência desenvolvida por 
uma pessoa ou uma empresa. 

Veja um modelo de relatório 
final de projeto. Acesse <http://
www.dsr.inpe.br/projetofurnas/
doc/RelFProj029.pdf>.

e-Tec BrasilAula 19 – Etapas de um projeto: processo de encerramento 105



os processos que você utilizou para gerenciar os projetos serão semelhantes 

e sempre haverá espaço para melhorias”.

Resumo
O processo de encerramento de um projeto exige cuidados relativos à 

documentação e registros, envolvendo especificidades quando se trata de 

contratos com terceiros e cuidados quanto trata-se de administração interna. 

Esse processo exige a elaboração de relatório final contemplando as metas e 

detalhando principais marcos, entregas e processos envolvidos. Esse registro, 

além de importante, serve como um documento público, servindo como 

material de aceitação e consulta do projeto.

Atividade de aprendizagem
•	 Quais as informações que um relatório final de projeto deve apresentar? 

Descreva resumidamente as principais.
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Aula 20 – Guia da IPMA: ICB

Esta é nossa última aula. Ao logo de todo o nosso aprendizado e 

discussão sobre o gerenciamento de projetos usamos a estrutura 

do PMBOK®, entendendo que esse guia não funciona como um 

roteiro para ser seguido indiscriminadamente, etapa a etapa, 

e sim como um auxiliar no sentido de escolher diversas práticas 

que sejam mais apropriadas ao projeto que estamos trabalhando. 

Nesta última aula iremos abordar o guia ICB, que foi publicado 

pela IPMA. 

Vamos conhecer, além do PMBOK®, o guia ICB, publicado pela IPMA? 

Nosso intuito é que você conheça também esse material, entendendo que 

essas duas instituições buscam disseminar o conhecimento e as práticas de 

gerência de projetos e uniformizar esse conhecimento entre os profissionais.

20.1 As competências do ICB
Em 1965 foi criada a International Management Association (IPMA), com sede 

na Holanda. Seu principal objetivo é funcionar como fórum para discussão e 

disseminação de práticas para o desenvolvimento e atuação dos profissionais 

interessados no gerenciamento de projetos. Sua atuação é muito difundida 

nos países europeus e a sede atual é na Suíça. No Brasil, sua representante é 

a Associação Brasileira de Gerenciamento de Projetos (ABGP). 

Em 1996 foi publicado o ICB, sigla para o IPMA Competence Baseline, 

apresentando uma lista de critérios para a certificação profissional dos 

administradores de projetos. São apresentadas três categorias que contém 

as competências necessárias para um adequado gerenciamento de projetos: 

as técnicas, as contextuais e as comportamentais.

•	 As competências técnicas são aquelas ligadas mais estreitamente ao 

gerenciamento do tempo e dos custos do projeto. Maximiano (2010, p. 

34) especifica, dentre outras, as seguintes abrangências dessa categoria: 

“requisitos e objetivos do projeto, escopo e entregáveis, prazos e fases, 

compras e contratos”. 

Entre no site do IPMA através do 
endereço: 
http://www.ipma.ch/

Para informações em português, 
acesse a ABGP: http://www.abgp.
org.br/ e https://sites.google.com/a/
ipmabrasil.org/ipmabr/
Esse site apresenta o guia completo. 
É importante que você tenha contato 
com esse guia, já que ao trabalhar 
com projetos você poderá utilizar as 
práticas que são compartilhadas por 
gerenciadores de todo o mundo.



•	 As competências contextuais referem-se às aptidões que os membros 

das equipes precisam para lidar com a realidade na qual o projeto está 

inserido. Nesse caso, deve ser considerada a hierarquia organizacional 

e como ela funciona, a influência das leis sobre o desenvolvimento das 

atividades, os produtos e a tecnologia, o gerenciamento ambiental en-

globando saúde, segurança e meio ambiente, bem como a organização 

permanente de métodos e processos, programa e portfólios para o de-

senvolvimento do projeto.

•	 As competências comportamentais são aquelas relativas a um con-

junto de atitudes que devem ser apresentadas tanto pelo gerente quanto 

pelos membros das equipes, ao longo do desenvolvimento dos traba-

lhos. Segundo o IPMA, as competências comportamentais tratam de as-

pectos de liderança, comprometimento, motivação, autocontrole. Em se 

tratando do gerente do projeto, essa competência identifica elementos 

ligados à capacidade de motivar as equipes, o autocontrole em situações 

complexas, a orientação para a obtenção de resultados, a eficiência no 

emprego de recursos, a habilidade de argumentação, a disposição de 

negociar a solução de conflitos, a confiança, a consideração de valores e 

a ética dos profissionais. 

20.2 Referencial brasileiro de 
competências em gerenciamento de 
projetos

A ABGP publicou, em 2004, o manual Referencial brasileiro de competências 
em gerenciamento de projetos (RBC). Esse manual descreve todos os 

processos que servem como base para a avaliação dos conhecimentos 

técnicos de todos os interessados em obter a certificação como gerente de 

projeto. 

Os objetivos do programa de certificação são garantir que os profissionais 

de gerenciamento apresentem um corpo de conhecimentos técnicos, 

experiência na área e habilidades pessoais reconhecidas internacionalmente, 

já que serão validadas pelo IPMA; incentivar qualificação dos profissionais 

envolvidos; contribuir para a educação, fomentando a disseminação de 

conhecimentos e práticas no Brasil.

Os profissionais que participam do processo se beneficiam à medida que 

obtém reconhecimento internacional e têm certeza de que estão atendendo 

Portfólio: é uma lista, coleção 
ou relação de trabalhos já 

realizados por uma empresa 
ou um profissional. Serve tanto 

para apresentar como para 
conquistar novos trabalhos. Pode 
ser considerado, também, como 

todo material acumulado pelo 
incremento de um conjunto de 
ações de sucesso que visaram 
um melhor resultado de uma 
pesquisa ou de um trabalho. 
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aos melhores requisitos. As empresas porque são municiadas por 

profissionais habilitados e competentes, e os clientes porque têm a garantia 

de que os projetos fornecidos apresentam qualidade e utilização eficiente 

dos recursos.

O endereço indicado para pesquisa apresenta o Referencial brasileiro de 
certificação em gerenciamento de projetos É um texto importante para 

quem busca a certificação profissional para o gerenciamento de projetos.

Resumo
Nesta nossa última aula apresentamos para você a IPMA e sua publicação, 

o ICB, apresentando as três competências relativas aos critérios para a 

certificação profissional dos que atuam no gerenciamento de projetos. 

Também apresentamos o Referencial brasileiro de certificação em 
gerenciamento de projetos, publicado pela ABGP, despertando em você a 

necessidade de buscar subsídios para especializar-se na área em questão. 

Todo esse material pretende instigar você a se aprofundar no tema, de modo 

que você tenha essa área como uma possibilidade de realização profissional.

Atividade de aprendizagem
•	 Cite as principais competências do ICB, descrevendo alguns tópicos rela-

tivos a cada uma delas.

Municiar: garantir ou conseguir 
munição; garantir o essencial e 
necessário; abastecer.

Aprofunde seus estudos sobre o 
gerenciamento de projetos em 
http://www.cefetes.br/gwadoc-
pub/Treinamentos/Curso%20
de%20Gerenciamento%20
de%20projeto/material%20
de%20apoio/PMBOK/RBC_
ABGP_IPMA_mar04.pdf 
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Atividades autointrutivas

1.  Considerando a definição de projeto, marque (V) para verdadeiro 
e (F) para falso.

(   ) É uma atividade temporária.

(   ) Pode durar dias, meses ou anos.  

(   ) Deve ter início, meio e fim programados. 

(   ) É um empreendimento que não faz parte da rotina da empresa.

(   ) É uma atividade repetitiva, aquela que é contínua, que sempre fazemos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) F, F, F, F, V

b) V, V, F, F, V

c) V, V, V, V, F

d) F, F, V, V, F

e) V, V, F, V, F

2.  Considerando a administração de um projeto, marque (V) para 
verdadeiro e (F) para falso.

(   ) Um projeto deve ter objetivo e meta bem definidos.

(   ) Um projeto exige a alocação de recursos específicos para todas as áreas 

envolvidas por ele.

(   ) Um projeto deve considerar os prazos, custos, pessoal, material e equi-

pamentos com bastante flexibilidade e liberdade. 

(   ) Um projeto contempla atividades lógicas e interligadas, de maneira que 

exige acompanhamento e controle durante a sua execução.

(   ) Mesmo quando se utiliza modernos equipamentos de acompanhamen-

to e gestão, as pessoas são os recursos mais importantes para o sucesso 

de um projeto. 
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) V, V, F, F, F

b) F, F, F, V, V

c) V, V, V, F, F

d) V, V, F, V, V

e) F, V, F, V, F

3. Assinale a opção que apresenta o exemplo de um projeto motiva-
do pela necessidade social.

a) Criação de um sistema de controle de resíduos industriais como alterna-

tiva de reaproveitamento energético. 

b) Campanha de conscientização pública para prevenção da dengue.

c) Lançamento de um tecido sintético de alta resistência.

d) Campanha publicitária para um site de relacionamentos.

e) Instalação de uma nova planta industrial.

4. Considerando as fases do ciclo de vida de um projeto, assinale a 
alternativa que corresponde à sequência desse ciclo corretamente.

a) Inspiração, desenvolvimento, concepção, desenho, entrega. 

b) Desenvolvimento, inspiração, concepção, desenho, entrega.

c) Inspiração, desenho, concepção, desenvolvimento, entrega. 

d) Inicialização, planejamento, execução, monitoramento e controle, encer-

ramento.

5. Assinale a alternativa que apresenta os três níveis de administra-
ção de um projeto.

a) Superior, médio e inferior.

b) Interno, externo e ambiental.

c) Diretoria, gerência e operacional.
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d) Pessoal, interpessoal e impessoal.

e) Estratégico, organizacional e operacional.

6. Para o processo de planejamento de um projeto utiliza-se a análi-
se de ambiente. A respeito dessa ferramenta, é CORRETO afirmar 
que

a) a análise do ambiente é a ação de identificação de oportunidades, ame-

aças, forças e fraquezas que comprometem a empresa na realização de 

sua missão.

b) a análise de ambiente busca ambiente empresarial e não o ramo de ne-

gócios, os objetivos da empresa, taxa de crescimento, concorrência e 

expansão.

c) na análise do ambiente as oportunidades e ameaças são situações inter-

nas à empresa. 

d) na análise de ambiente as forças e fraquezas são situações externas à 

empresa.

e) a análise de ambiente prioriza o ambiente interno da empresa.

7. Assinale, dentre as atividades a seguir, aquela que NÃO faz parte 
do nível organizacional de um projeto.

a) Conceber sistemas para o apoio e o controle.

b) Definir os indicadores para acompanhamento e controle. 

c) Adaptar a estrutura e os recursos da empresa diante das necessidades 

dos projetos.

d) Definir sistemas e critérios para o gerenciamento dos diversos programas 

envolvidos

e) Utilizar processos, técnicas e ferramentas apropriadas para atender às 

especificidades de um projeto.
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8. Segundo o Guia do PMBOK®, o gerenciamento de projetos é for-
mado por cinco grupos de processos interligados. Assinale a alter-
nativa que corresponde aos cinco grupos.

a) Iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento.

b) Aquisições, comunicações, recursos humanos, integração e qualidade.

c) Iniciação, planejamento, aquisições, qualidade e encerramento.

d) Integração, escopo, tempo, custos e qualidade.

e) Escopo, tempo, custos, riscos e aquisições.

9. O gerenciamento de projetos é formado por cinco grupos de pro-
cessos (fases). A seguir, corresponda a fase com a sua definição.

I Fase de iniciação 

II Fase do planejamento

III Fase de execução 

IV Fase do controle

V Fase de encerramento

(   ) Nesta fase está efetivamente o ato de encerrar o projeto ou fase dele.

(   ) Nesta fase encontra-se o desenvolvimento do termo de abertura do 

projeto. 

(   ) Nesta fase está o processo de orientar e gerenciar a execução do pro-

jeto. 

(   ) Nesta fase estão o monitoramento e o controle do trabalho e a realiza-

ção do controle integrado de mudanças. 

(   ) Nesta fase está o desenvolvimento do plano de gerenciamento do pro-

jeto. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) V, I, III, IV, II

b) I, II, III, V, IV

c) III, II, IV, I, V

d) I, II, III, IV, V

e) V, II, IV, I, III
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10. A respeito do termo de abertura do projeto, assinale a alternativa 
CORRETA.

a) É um documento que apresenta as condições do projeto e deve ser res-

trito aos clientes externos, ou seja, às partes interessadas em comprar um 

projeto. É um documento que apresenta o projeto a futuros compradores 

em potencial. 

b) Deve ser um documento que apresenta as intenções do projeto, sem, no 

entanto, apresentar um cronograma básico do projeto, já que é muito 

arriscado apresentar datas neste primeiro momento.

c) É um documento formal, isto é, ele deve ser firmado por escrito, auto-

rizando um projeto ou uma fase, e é de interesse tanto para os clientes 

internos quanto os externos do projeto. 

d) Deve apresentar o projeto de forma geral, sem estimativas de custos ou 

necessidades iniciais de recursos.

e) O termo de abertura é um documento sigiloso e deve ser disponibilizado 

apenas para o nível de gerência do projeto.

11. Assinale dentre as alternativas a seguir aquela que NÃO define o 
que é o escopo de um projeto.

a) O escopo do projeto refere-se ao propósito, à intenção do projeto.

b) O escopo do projeto é um manual para execução e encerramento do 

projeto.

c) O escopo do projeto é o produto ou conjunto de produtos que o projeto 

deve entregar. 

d) O escopo do projeto é um mapa de intenções no qual está o tempo, os 

recursos, os custos, os riscos, as responsabilidades, por exemplo.

e) O escopo do projeto é todo o trabalho que necessita ser desenvolvido 

para que aconteça a entrega do produto pretendido, atendendo todas as 

especificações e funções elencadas. 
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12.  É correto afirmar que os passos para o desenvolvimento do esco-
po de um projeto seguem a seguinte ordem:

a) solicitação do projeto, desenvolvimento do projeto, execução do projeto.

b) apresentação do projeto, qualificação do projeto, encerramento do pro-

jeto.

c) planejamento dos recursos, identificação dos riscos, execução dos pla-

nos.

d) documentação de abertura, autorização de execução, desenvolvimento 

de ações. 

e) identificação da necessidade, definição dos objetivos do projeto, apre-

sentação de forma resumida da abrangência do projeto. 

13. Assinale a alternativa correspondente à definição de cronograma.

a) Gráfico demonstrativo do início e do término das diversas fases de um 

processo operacional, dentro das faixas de tempo previamente determi-

nadas.

b) Representação das principais funções organizacionais e suas interfaces 

na empresa.

c) Gráfico de apresentação das funções e suas relações internas em uma 

empresa.

d) Representação dos cargos e seus diversos níveis em uma empresa.

e) Mapa dos cargos e sua hierarquia em uma organização.

14.  Considerando o gerenciamento do tempo, marque (V) para verda-
deiro e (F) para falso.

(   ) Elaboração de um documento de apoio ao projeto, em que todos os 

prazos devem estar relacionados com o seu respectivo responsável, as-

sim como todos os procedimentos que devem ser tomados para geren-

ciar os prazos estipulados.

(   ) Realização do monitoramento contínuo do andamento do projeto, tan-

to para o controle dos prazos quanto para a adequação de prazos que 

se fizerem necessários ao longo do desenvolvimento das atividades.
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(   ) Realização da análise sequencial das atividades, considerando a dura-

ção de cada uma, os recursos indispensáveis e as restrições que podem 

se apresentar ao longo do desenvolvimento dos trabalhos.

(   ) As atividades devem ser elencadas com os recursos necessários e tam-

bém com os períodos de trabalho que serão precisos para terminar as 

tarefas especificadas.

(   ) Elaboração de um documento com os parâmetros de qualidade do pro-

jeto e medidas para o seu monitoramento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) F, F, V, V, V

b) V, V, V, V, F

c) F, V, F, V, V

d) F, F, V, V, V

e) V, V, F, F, V

15.  O gerenciamento de custos visa assegurar que o projeto seja con-
cluído com observância de seu orçamento. A respeito do orçamen-
to, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.

(   ) O orçamento atua como uma previsão de gastos, e como previsões 

estão sujeitas a erros, torna-se impossível tomar o orçamento como um 

mecanismo de controle. 

(   ) O orçamento é um plano de gastos para se realizar determinadas ações 

com o intuito de alcançar os objetivos traçados.

(   ) O orçamento busca e disponibiliza os recursos necessários para a con-

cretização do projeto.

(   ) O orçamento permite uma comparação entre o que deveria e o que 

está sendo gasto. 

(   ) O orçamento é feito considerando os custos previstos em cada uma das 

atividades.
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) V, F, F, F, V

b) F, V, F, V, F

c) F, V, V, V, V

d) V, V, F, F, F

e) F, F, V, V, V

16. Quais dos itens a seguir, fazem parte dos recursos principais utili-
zados para a realização do projeto? 

I   ( ) Mão de obra

II  ( ) Material de limpeza

III  ( ) Serviços de terceiros

IV ( ) Material permanente

V  ( ) Material de consumo

Assinale a alternativa correta:

a)  I, II, III

b)  II, III, IV

c)  II, IV, V

d)  I, II, III, IV

e)  I, III, IV, V

17.  Considerando o gerenciamento de custos e a alocação de recur-
sos, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.

(   ) No recurso “serviços de terceiros” estão agrupados todos os itens ne-

cessários ao projeto e que são realizados por empresa contratada espe-

cialmente para isto.

(   ) No recurso “material permanente” estão os bens, equipamentos e ins-

talações necessárias. Esses itens podem ser adquiridos, alugados ou 

construídos. 

e-Tec Brasil 122 Gerenciamento de Projetos



(   ) No recurso “material de consumo” estão os materiais de uso e que 

tendem a desaparecer na composição do produto.

(   ) No recurso “mão de obra” estão os funcionários envolvidos. Eles pode-

rão ser próprios ou eventuais contratados.

(   ) No recurso “material de consumo” estão os galpões e maquinário ad-

quiridos ou alugados de terceiros.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) F, F, V, V, F

b) V, V, V, V, F

c) F, V, F, V, F

d) V, V, F, F, V

e) F, F, V, V, V

18.  Assinale somente a definição que se apresenta CORRETA confor-
me nosso estudo do gerenciamento da qualidade (aula 8).

a) Não conformidade: atendimento a um requisito. 

b) Conformidade: não atendimento a um requisito.

c) Ação preventiva: ação para eliminar uma não conformidade identificada.

d) Requisito: necessidade ou expectativa e é expressa geralmente de forma 

implícita ou obrigatória.

e) Correção: eliminar a causa de uma potencial não conformidade ou outra 

situação potencialmente indesejável.

19.  Sobre o gerenciamento da qualidade, assinale a alternativa cor-
reta:

a) Reparo: eliminar a causa de uma potencial não conformidade ou outra 

situação potencialmente indesejável.

b) Retrabalho: eliminar a causa de uma não conformidade identificada ou 

outra situação indesejável.

c) Ação preventiva: ação sobre o produto não conforme a fim de torná-lo 

aceitável para o uso pretendido.
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d) Ação corretiva: ação sobre o produto não conforme para torná-lo con-

forme aos requisitos.

e) Conformidade: atendimento a um requisito. 

20.  Considerando o conceito de qualidade, marque (V) para verdadei-
ro e (F) para falso.

(   ) O conceito de defeito zero exige que seja desenvolvido um sistema no 

qual as falhas no processo sejam inexistentes e exista isenção de defei-

tos no produto ou serviço oferecido.

(   ) A melhoria contínua na busca da garantia da qualidade do produto ou 

serviço oferecido pelo projeto torna-se indispensável. Essa é a busca de 

aprimoramentos constantes.

(   ) Deverá existir um sistema que garanta que o produto ou serviço seja 

entregue corretamente para o próximo elo da corrente do projeto.

(   ) O gerenciamento de qualidade deverá preparar e aplicar sistemas de 

retrabalho como parte integrante do projeto.

(   ) Fazer corretamente na primeira vez vai evitar retrabalho e os custos 

serão muito menores.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) F, F, F, V, V

b) V, V, F, F, V

c) F, V, F, V, F

d) V, F, F, F, V

e) V, V, V, F, V

21. Assinale a seguir a alternativa que compreende o processo de ge-
renciamento da qualidade:

a) Controle da qualidade, controle dos recursos e controle ambiental.

b) Garantia da qualidade, controle de recursos e estimativa de custos.

c) Planejamento da qualidade, garantia da qualidade e controle da quali-

dade.

d) Planejamento da qualidade, Identificação dos riscos e seleção de forne-

cedores.
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e) Planejamento da qualidade, planejamento da gestão de pessoas e Plane-

jamento da gestão de comunicações. 

22. Assinale abaixo a alternativa que NÃO corresponde ao gerencia-
mento de recursos humanos:

a) Planejamento da gestão de pessoas.

b) Sequenciamento das atividades.

c) Dissolução da equipe do projeto.

d) Obtenção da equipe do projeto.

e) Gestão da equipe do projeto.

23. No gerenciamento de recursos humanos identificam-se os tipos 
requeridos ao longo das fases do projeto. Observe as afirmações 
a seguir:

(   ) Na fase de execução exige-se a figura do comandante, do chefe, dos 

gerentes e dos controladores

(   ) Na fase de dissolução, buscam-se pessoas dispostas a novos desafios e 

prontas para novos projetos.

(   ) Na fase de planejamento a demanda é por pessoas analíticas, planeja-

doras, técnicas e integradoras. 

(   ) Na fase de finalização, são necessárias pessoas finalizadoras, facilitado-

ras e instrutoras.

(   ) Na fase de iniciação são necessárias pessoas empreendedoras, inovado-

ras e criativas. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

a) F, F, V, V, V

b) V, V, F, F, F

c) V, F, V, V, V

d) V, F, V, F, F

e) F, F, V, V, F
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24. Assinale qual dos itens a seguir NÃO faz parte do gerenciamento 
de comunicação.

a) Comunicações com as partes interessadas.

b) Planejamento da gestão da comunicação.

c) Informações sobre o desempenho.

d) Disseminação das informações.

e) Administração de contratos.

25. Considerando a gestão da comunicação, marque (V) para verda-
deiro e (F) para falso.

(   ) Informação é todo conhecimento adquirido por meio da interpretação, 

exame, ponderação e organização de dados. 

(   ) Dado é um elemento utilizado para obtenção de informações e que se 

baseia ou é relativo a algum fato ocorrido. 

(   ) Documento é o nome que se dá a qualquer meio escrito ou impresso 

que contém informações. 

(   ) Comunicação é o processo de documentação e descarte das informa-

ções.

(   ) Documentação é todo agrupamento organizado de documentos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) V, V, V, F, V

b) V, F, F, V, V

c) F, V, F, V, V

d) V, V, F, F, F

e) V, F, F, F, V

26. Assinale qual dos itens a seguir NÃO faz parte do gerenciamento 
de riscos.

a) Desenvolvimento da equipe do projeto.

b) Planejamento da gestão de riscos.

c) Planejamento de respostas a riscos.
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d) Identificação dos riscos.

e) Controle de riscos.

27. Identifique qual das alternativas a seguir NÃO é uma fonte exter-
na de risco.

a) Grau de eficiência administrativa.

b) Preferências dos consumidores

c) Situação econômica do setor.

d) Mudanças tecnológicas.

e) Legislação do país.

28. Identifique qual das alternativas seguintes não é uma fonte inter-
na de risco.

a) Grau de eficiência administrativa.

b) Estrutura populacional do país. 

c) Treinamento dos funcionários.

d) Volume de investimentos.

e) Custos de produção.

29. Identifique uma ferramenta bastante utilizada para a organização, 
análise e construção de informações sobre os riscos do projeto.

a) Diagrama de Ishikawa.

b) Gráfico de Pareto.

c) Gráfico de Gantt.

d) Programa 5 s.

e) Matriz BCG.
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30. Analise as estratégias a seguir e marque quais fazem parte do ge-
renciamento de riscos:

I   ( ) Estratégia de prevenção

II  ( ) Estratégia de riscos compatilhados.

III  ( ) Estratégia de disseminação de riscos.

IV ( ) Estratégia de recusa aos impactos dos riscos.

V  ( ) Estratégia de transferência do risco para terceiros.

 Assinale a alternativa correta:

a) I; II.

b) I, II ; III.

c) I, II, III ; IV.

d) I, II, IV; V.

e) I, II, III; IV.

31. Assinale qual dos itens seguintes NÃO pertence ao gerenciamento 
de suprimentos.

a) Gestão da equipe interna do projeto.

b) Planejamento das solicitações.

c) Administração de contratos.

d) Encerramento de contratos.

e) Seleção de fornecedores.

32. Escolha entre as alternativas a seguir aquela que se apresenta 
CORRETA em relação aos preços e aos tipos de contratos.

a) No contrato de preço fixo, o produto ou serviço é contratado com um 

preço previamente estabelecido. 

b) No contrato de preço fixo existe a necessidade de discriminar valores 

relativos aos custos variáveis do projeto.

c) No contrato de preço fixo existe um custo real do produto ou serviço 

mais valores adicionais a titulo de bonificação.
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d) No contrato de preço fixo, o produto ou serviço é contratado mediante 

uma variável de valores para proteger alterações de mercado. 

e) No contrato de preço fixo contemplam-se prazos, qualidade, redução de 

custos ou outros prêmios ligados ao andamento do projeto. 

33. Considerando os critérios para selecionar os fornecedores mais 
adequados a cada tipo de serviço ou produto, marque (V) para 
verdadeiro e (F) para falso. 

(   ) Menor preço e confiabilidade do fornecedor.

(   ) Confiabilidade do fornecedor e serviços de manutenção. 

(   ) Menor preço e características técnicas do material a ser fornecido.

(   ) Características técnicas do fornecedor e capacidade de fornecimento 

posterior ao término do projeto.

(   ) Capacidade de fornecimento durante o projeto e inadaptação aos pa-

drões de qualidade exigidos ao longo do processo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) F, V, F, V, F

b) V, V, F, F, F

c) V, F, V, V, V

d) F, F, F, V, V

e) V, V, V, V, F

34.  No gerenciamento de suprimentos, a administração dos contratos 
é outra etapa muito importante. Considerando as atividades que 
fazem parte da administração dos contratos, marque (V) para ver-
dadeiro e (F) para falso.

(   ) Acompanhamento do cumprimento dos contratos.

(   ) Verificação da documentação necessária e a correta elaboração do do-

cumento contratual. 

(   ) Elaboração de relatório relativo ao desempenho e da duração das ativi-

dades mediante o cronograma do projeto.

(   ) Elaboração das propostas de alterações quando os termos descritos nos 

contratos não estão atendendo aos objetivos do projeto. 

(   ) Correspondência e troca de informações entre o fornecedor e os en-

volvidos no projeto com acompanhamento e registros dessas relações.
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) V, F, V, F, V

b) V, V, F, F, F

c) V, F, F, V, V

d) V, V, F, V, V

e) V, F, F, F, V

35. Assinale qual das habilidades a seguir NÃO pode ser considerada 
como essencial para o gerente de projeto.

a) Habilidade na resolução dos problemas.

b) Habilidade de administrar.

c) Habilidades manuais e didáticas.

d) Habilidade de supervisão e gerenciamento do tempo.

e) Habilidade nas relações interpessoais.

36. Identifique qual das habilidades seguintes NÃO pode ser conside-
rada como essencial para o gerente de projeto. 

I  ( ) Capacidade na resolução de problemas.

II  ( ) Habilidade de administrar.

III  ( ) Supervisão e gerenciamento do tempo.

IV  ( ) Relações interpessoais.

V  ( ) Habilidades físicas.

Assinale a alternativa correta:

a) II, III, V.

b) I, II, III, V.

c) I, II, III, IV.

d) II, III, IV, V.

e) I, III, IV, V.
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37.  Assinale qual dos papéis a seguir NÃO se apresenta como de rele-
vância para um gerente de projetos.

a) Planejador.

b) Formulador de métodos.

c) Administrador de pessoas.

d) Administrador de interfaces.

e) Especialista em desenho técnico.

38. No processo inicial do projeto, também chamado de processo da 
concepção, existem três figuras de destaque. Assinale qual alter-
nativa corresponde às três figuras corretamente.

a) O diretor, o executor e o gerente.

b) O cliente, o fornecedor e o executor.

c) O patrocinador, o gerente e a equipe básica.

d) O fornecedor, o gerente e o diretor da empresa.

e) O fornecedor, o cliente externo e a equipe do projeto.

39. Assinale qual das alternativas a seguir NÃO faz parte do processo 
de iniciação de um projeto.

a) Termo de abertura.

b) Livro geral do projeto.

c) Aprovação do projeto.

d) Declaração de escopo.

e) Termo de encerramento. 
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40. Considerando a estrutura analítica de projetos, marque (V) para 
verdadeiro e (F) para falso.

(   ) A estrutura analítica de projetos é conhecida pela sigla EAP.

(   ) A estrutura analítica de projetos destaca as atividades e componentes 

do projeto de forma gráfica.

(   ) A estrutura analítica de projetos é uma ferramenta utilizada para proje-

tos de grande porte devido à complexidade de sua elaboração.

(   ) A estrutura analítica de projetos torna visível todo o detalhamento do 

projeto, inclusive a inter-relação e a hierarquização entre todos os ele-

mentos.

(   ) A estrutura analítica de projetos é uma ferramenta muito utilizada para 

destacar todos os componentes e atividades que fazem parte do proje-

to e que permitem a sua efetivação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) V, F, V, V, F

b) V, F, V, V, V

c) V, V, F, V, V

d) V, F, F, F, F

e) V, V, V, F, F

41. O ICB apresenta uma lista de critérios para a certificação profis-
sional dos administradores de projetos. Assinale a alternativa que 
apresenta corretamente as três categorias que contém as compe-
tências necessárias para um adequado gerenciamento de projetos. 

a) Liderança, participação e motivação.

b) Gerenciamento, execução e controle.

c) Pessoais, impessoais e interpessoais.

d) Técnicas, contextuais e comportamentais.

e) Qualificação, especialização e operacionalização.
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42. A Associação Brasileira de Gerenciamento de Projetos publicou, 
em 2004, o manual Referencial Brasileiro de Competências em Ge-
renciamento de Projetos (RBC). Assinale a alternativa que identifi-
ca corretamente esse manual.

a) Esse manual descreve todos os processos que servem como base para a 

avaliação dos conhecimentos técnicos de todos os interessados em obter 

a certificação como gerente de projeto. 

b) Esse manual descreve todas as funções e suas relações hierárquicas, bem 

como apresenta um resumo das atribuições funcionais de cada pessoa 

envolvida no projeto.

c) Esse manual apresenta diversos exemplos e casos de sucessos em pro-

jetos, como meio de difundir conhecimentos sobre o gerenciamento e 

execução de projetos.

d) Esse manual apresenta o organograma necessário e obrigatório para o 

desenvolvimento de um projeto.

e) Esse manual apresenta todas as normas ISO obrigatórias para a certifica-

ção de qualidade do projeto.

43. Assinale a alternativa que NÂO pertence à fase de encerramento 
de um projeto.

a) Finalizar o livro do projeto.

b) Encerrar os contratos pendentes.

c) Desmobilizar a equipe do projeto.

d) Realizar o encerramento administrativo.

e) Determinar a duração das atividades do projeto.

44. Considerando os dados que um relatório final de projetos deve 
conter, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.

(   ) Deve expor seus sucessos e problemas.

(   ) Deve apresentar uma visão geral e de alto nível do projeto. 

(   ) Deve registrar os prazos e as principais entregas, assim com a aceitação 

desses resultados.

(   ) Deve apresentar dados de forma honesta, mas não a ponto de causar 

constrangimento aos envolvidos. 

(   ) Deve expor todos os detalhes, tanto de condução quanto de resolução, 

de embates políticos e coações existentes durante o projeto.
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) V, V, V, V, F

b) V, F, V, V, F

c) V, V, F, V, F

d) V, F, F, F, V

e) V, F, F, F, F

45. O gerenciamento ambiental exige conhecimento de termos de 
gestão ambiental. Assinale dentre os conceitos a seguir o que de-
fine meio ambiente.

a) Declaração da organização, com suas intenções e princípios, em relação 

a seu desempenho ambiental global, que prevê uma estrutura para a 

ação e definição de seus objetivos e metas ambientais.

b) Circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, água, 

solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações.

c) Qualquer modificação, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em 

parte, de atividades, produtos e serviços de uma organização.

d) Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que 

pode interagir com outros elementos.

e) Todos os elementos internos que afetam os meios em que se situa uma 

organização.

46. Dentre as características a seguir, assinale qual NÃO caracteriza 
um projeto.

a) Empreendimento repetitivo.

b) Conduzido por pessoas.

c) Objetivo claro e definido.

d) Temporariedade.

e) Individualidade.
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47. Assinale qual dos gerenciamentos seguintes NÃO faz parte das 
áreas que compõem um projeto.

a) Gerenciamento de integração.

b) Gerenciamento de tempo.

c) Gerenciamento de descarte. 

d) Gerenciamento de custos.

e) Gerenciamento de riscos.

48. Considerando o mapa mental do gerenciamento da integração, 
assinale a alternativa CORRETA. 

a) Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto está na fase de plane-

jamento.

b) Monitorar e controlar o trabalho do projeto está na fase de encerramen-

to.

c) Desenvolver o termo de abertura do projeto está na fase de execução.

d) Orientar e gerenciar a execução do projeto está na fase de iniciação.

e) Encerrar o projeto ou fases dele está na fase de controle.

49. Considerando as fases do ciclo de vida do projeto, é CORRETO 
afirmar que:

a) o monitoramento e controle do projeto é mais atuante na concepção do 

projeto.

b) o monitoramento e controle do projeto é mais atuante na fase de inicia-

ção.

c) o monitoramento e controle do projeto é mais atuante na fase de exe-

cução.

d) o monitoramento e controle do projeto é mais atuante na fase de encer-

ramento.

e) o monitoramento e controle do projeto é mais atuante na fase de plane-

jamento.
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50. Considerando as características importantes para selecionar um 
gerente de projetos, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.

(   ) Autoconfiança, maturidade e estabilidade emocional.

(   ) Tempo de empresa, disponibilidade e aparência física. 

(   ) Comunicação oral, capacidade de decisão, influência e negociação.

(   ) Julgamento e senso prático, controle e conhecimento organizacional.

(   ) Interesse pelo trabalho, delegação de responsabilidades e resolução de 

conflitos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) V, V, F, F, V

b) V, F, F, V, F

c) V, F, F, V, V

d) V, F, V, F, V

e) V, F, V, V, V
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