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RESUMO 

 

 

A prática de gerenciamento de projetos no ambiente profissional é de suma 

importância para que as organizações atinjam seus objetivos. Observa-se assim que 

esta prática vem tendo seu reconhecimento cada vez mais significativo, pois os 

projetos são o meio no qual as organizações transformam seus serviços e produtos. 

Esta prática de gerenciamento não se refere somente a prazos e custos, envolve 

também, controles sobre escopo, integração, qualidade, risco e aquisição, e até 

controles que se encaixam fora de questões técnicas como recursos humanos e 

recursos e comunicação. Logo, alinhando estas práticas de gerenciamento ao ciclo 

de desenvolvimento de software de uma equipe de desenvolvimento, é possível 

desenvolver projetos de forma mais eficiente e eficaz com a implantação de um 

Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP). O objetivo desta monografia é 

destacar os principais conceitos de gerenciamento de projetos, através de 

referências bibliográficas, como livros, artigos e dissertações, e apresentar uma 

pesquisa exploratória da implantação de um EGP na equipe de desenvolvimento de 

software da área de Tecnologia da Informação (TI) de uma empresa frigorífica, e 

assim, compreender diversas variáveis de desenvolvimento de software que 

dificilmente seriam controladas sem uma metodologia de gerenciamento adequada. 

Palavras-chave: Projetos, gerenciamento, escopo, prazo, risco, EGP  
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ABSTRACT 

 

 

The practice of management projects on professional environment is the extremely 

importance for what the organizations reach yours targets. So, observe oneself what 

this practice has your recognition more and more meaningful, because the projects 

are the mean which the organizations transform yours services and products. This 

practice of management don`t concerned only times and costs, involve too, controls 

about scope, integration, quality, risk and acquisition, until controls what fit out of 

technical questions how human resource and communication. Soon, arranging these 

management practices with cycle development of software in team of development is 

possible to develop projects the form more efficient with implantation of a Project 

Management Office (PMO). The objective this work is to detail the principals 

concepts management projects, through of bibliography references, like books, 

articles and dissertations, and, to present a explorer search of implantation from 

PMO on team develop of software in area of Technologic of Information (TI) of a 

freezer company, and so, comprise several variables of development of software 

what difficulty would be control without a methodology of fit management. 

Key words: Projects, management, scope, time, risk, PMO  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Sabe-se que planejamento e gerenciamento de projetos são atividades que sempre 

existiram com as pessoas, devido à existência de necessidades como: construir 

pontes, ruas, cidades, máquinas e etc., e, mesmo sem existir uma metodologia para 

gerenciar estes projetos, havia sempre aqueles que eram responsáveis pelo 

planejamento do tempo, do custo, do material e, deste modo, responsáveis por 

garantir que os objetivos dos projetos fossem alcançados. 

 

Passado um tempo, as pessoas perceberam que quaisquer que fossem os projetos, 

era necessário planejar e controlar determinadas variáveis durante o andamento do 

mesmo, independente da área no qual estavam ligados. Logo, as técnicas de 

gerenciamento de projetos começaram a ser compiladas, de modo a permitir que 

fossem aplicadas ao longo do ciclo de vida de um projeto dentro de qualquer ciência. 

 

Com o aumento da importância das metodologias de gerenciamento de projetos e 

da necessidade de agrupamento e disseminação destas metodologias, surgiu o 

Project Management Institute (PMI), precursor das junções e compilações de 

técnicas de gerenciamento de projetos, que atualmente está presente em mais de 

170 países e conta com mais de 265 mil associados (PMI, 2008). 

 

O PMI estima que 10 trilhões de dólares sejam gastos anualmente no mundo dos 

projetos, o que equivale a aproximadamente 25% do Produto Interno Bruto (PIB) 

mundial e, que cerca de 16,5 milhões de profissionais estão envolvidos diretamente 

com a gerência de projetos no mundo (PMI, 2008). 

 

Estes valores destacam a importância da gerência de projetos no cenário mundial 

competitivo, que gera uma necessidade crescente com relação a projetos mais 

rápidos, a custos mais baixos, o que não é diferente na área de TI, especificamente 
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em desenvolvimento de software, cuja necessidade de gerenciamento de projetos é 

a mesma. 

 

Conforme destaca Rabechini Junior (2005), é visível a crescente demanda por 

projetos, onde se observam metodologias e técnicas de gerenciamento aos mais 

diversos setores; este cenário, por sua vez, mostra a importância dos projetos para 

as organizações e quanto mais alinhados eles estiverem com os negócios da 

organização, maior será a vantagem na competição com outras organizações. 

 

Dinsmore (2005, p. xxx) complementa que esta competição se deve a “fatores como 

globalização de mercado, fusões e aquisições e novas tecnologias emergentes que 

tornam cada vez mais a gerência de projetos um assunto da mais alta importância 

para as organizações e para sua capacidade de sobrevivência”. 

 

Adentrando a ciência de TI, observa-se que 

 
[...] o gerenciamento de software de projetos tem alcançado níveis 
consideráveis de importância nas empresas, sobretudo àquelas que 
necessitam passar por processos de transformação, organizando-se, para 
poder dar respostas eficazes e ágeis às solicitações ambientais e 
organizacionais (CARVALHO e RABECHINI, 2007, p. 48). 

 

Logo, uma metodologia adequada para gerenciar projetos vai de encontro com as 

necessidades das empresas de desenvolvimento de software, onde através de uma 

metodologia de gerenciamento de projeto, é possível criar documentos que 

controlem a eficiência das equipes durante o processo de desenvolvimento de 

software, além disso, ao final do projeto, é possível analisar pontos que ocorreram 

durante o andamento dos projetos, garantindo uma melhor performance no 

desenvolvimento de projetos futuros. 

 

Rabechini Junior (2005, p. 15) ainda complementa que os projetos de TI “... estão 

ficando cada vez mais complexos em função da grande diversidade de tecnologias 

existentes e das pressões de prazos das organizações que sofrem para colocar em 

operação novos serviços e produtos”. 
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Com a finalidade de fornecer respostas as pressões em desenvolvimento de 

software, é possível identificar a existência de um modelo, cujo objetivo está em 

descrever o ciclo de vida de um projeto de software. Esta descrição auxilia no nível 

de entendimento das partes envolvidas com o projeto, além de permitir a existência 

de controles que atrelados as práticas de gerenciamento de projetos, gerenciem 

variáveis como: custo, escopo, prazo, pessoal, risco que possam estar relacionados 

ao projeto. 

 

A existência destes controles permite que o projeto seja muito mais compreendido 

pela equipe que será responsável por desenvolvê-lo e gerenciá-lo, o que por sua 

vez, reduz os riscos e aumenta a qualidade final, pois cumpre com os objetivos 

propostos para o projeto de desenvolvimento de software: a entrega do software. 

Com o gerenciamento de projetos, é possível ainda identificar causas e fracassos, 

que impactam no cumprimento dos objetivos dos projetos independente da ciência 

para o qual eles estão sendo desenvolvidos. 

 

Carvalho e Chiossi (2001, p. 24) destacam que antes de começar a desenvolver um 

software é necessário identificar uma série de funcionalidades, objetivos, premissas, 

atividades e riscos que possam estar relacionados ao software, além das 

expectativas dos envolvidos com o mesmo. 

 

Identificado as expectativas das pessoas envolvidas nos projetos de software, passa 

ser necessário disponibilizar indicadores quanto ao andamento do mesmo, levando 

em consideração todas ou parte das variáveis existentes em um projeto. 

 

De acordo com Dinsmore (2005, p. 7), neste ponto de identificação de expectativas 

“existe sempre uma pessoa ou um grupo responsável por financiar o projeto” e que 

observarão prazos e custos, para decidirem se o projeto deve ou não continuar, 

além de controlar recursos e riscos que estarão disponíveis e envolvidos 

diretamente no cumprimente dos objetivos do projeto de desenvolvimento de 

software. 

 

A partir daí, verifica-se a importância de uma prática como o EGP, que permite 

gerenciar as variáveis que possam estar relacionadas a um projeto, como por 
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exemplo, custos, prazos, riscos, escopo sobre o que se deseja desenvolver, sem se 

esquecer de manter a qualidade sobre o produto final: o software. 

 

O EGP surge como uma unidade organizacional que centraliza e coordena o 

gerenciamento de projetos (PMI, 2004), e que nesta monografia será tratado em 

uma pesquisa exploratória sobre a implantação do mesmo nas equipes de 

desenvolvimento de software da área de TI de uma empresa frigorífica. 

 

Logo, o objetivo desta monografia é apresentar os conceitos de gerenciamento de 

projetos na área de Tecnologia da Informação (TI), especificamente, através de uma 

pesquisa exploratória sobre o histórico e o processo utilizados na implantação de um 

Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) nas equipes de desenvolvimento de 

software de uma empresa frigorífica que resultou em um controle maior sobre 

escopo, custo e prazo dos projetos internos da empresa, além de um 

aperfeiçoamento da equipes em questão que puderam observar pontos que 

impactavam na entrega de suas demandas mensais. 

 

Vale salientar que, a monografia baseia-se em referências bibliográficas que 

forneceram as informações, tanto para o desenvolvimento da fundamentação teórica 

quanto para a pesquisa exploratória; destaca-se entre as referências, o “Guia de 

Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos”, conhecido como Project 

Management BOdy of Knowledge (PMBOK), no qual grande parte das demais 

referências se originaram. 

 

A metodologia utilizada nesta monografia está inicialmente em conceituar a 

fundamentação teórica com as diversas referências existentes da ciência de 

gerenciamento de projeto e, na pesquisa exploratória, através de um questionário 

enviado por e-mail realizado com os envolvidos na implantação de um EGP na área 

de TI de uma empresa frigorífica, realizar análises sobre o histórico e o processo 

utilizados, bem como sobre os documentos fornecidos pela mesma, alinhando 

assim, a teoria a prática. 
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Esta monografia está dividida em seis capítulos: introdução, estrutura de 

gerenciamento de projetos em desenvolvimento de software, as práticas do PMI, 

Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP), pesquisa exploratória: processo de 

implantação de um EGP nas equipes de desenvolvimento de software, e conclusão. 

 

O capítulo 1 apresenta o objetivo do projeto e uma breve introdução sobre a 

evolução da metodologia de gerenciamento de projeto, seja dentro ou fora da 

ciência de TI. 

 

O capítulo 2 tem como objetivo conceituar as variáveis que existem no ciclo de vida 

de gerenciamento de projetos, alinhando-a ao modelo de processo de 

desenvolvimento de software, além de destacar, os principais envolvidos durante 

este gerenciamento. 

 

O capítulo 3 descreve as melhores práticas do PMI dentro do contexto que ele 

mesmo divide em nove áreas de conhecimento: integração, escopo, tempo, custo, 

qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos e aquisições, áreas estas que 

são controladas durante o ciclo de vida do projeto. 

 

O capítulo 4 trata exclusivamente do EGP, ou seja, destaca a importância da 

implantação de um EGP em uma organização que almeja um maior controle e 

indicadores mais consistentes sobre seus projetos, bem como os tipos de EGP 

existentes. 

 

O capítulo 5 realiza uma pesquisa exploratória sobre o processo de implantação de 

EGP nas equipes de desenvolvimento de software de uma empresa frigorífica, 

realizando um questionário com os envolvidos bem como análises sobre os modelos 

disponibilizados pela empresa no gerenciamento mensal de seus projetos. 

 

Enfim, o capítulo 6 tem o objetivo de realizar as considerações finais sobre o tema 

proposto, usando a pesquisa exploratória como garantidora de sucesso na aplicação 

de uma metodologia de gerenciamento de projetos na área de TI. 
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2. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

 

De acordo com o PMI (2004, p. 8),  

 
[...] a estrutura de gerenciamento de projetos é a aplicação de 
conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto 
a fim de atender aos seus requisitos. O gerenciamento de projetos é 
realizado através da aplicação e da integração dos seguintes processos de 
gerenciamento de projetos: iniciação, planejamento, execução, 
monitoramento e controle, e encerramento. 

 

Além disso, sendo um projeto de software, é necessário respeitar um modelo de 

processo de desenvolvimento de software, que atrelado ao ciclo de vida do projeto 

forma a estrutura de gerenciamento de projetos em desenvolvimento de software. 

 

 

2.1. O QUE É UM PROJETO? 

 

 

Conforme define o PMI (2004, p. 5), “projeto é um esforço temporário empreendido 

para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. 

 

Dinsmore (2005, p. 1), complementa que os projetos por sua vez, estão presentes 

em todas as organizações, independente do nível de gerenciamento, pois é “um 

instrumento fundamental para qualquer atividade de mudança e geração de 

produtos e serviço”. 

 

Existe também uma estrutura responsável por agrupar vários projetos gerenciados, 

denominada programa, que tem o objetivo de obter benefícios que não poderiam ser 

alcançados se cada projeto fosse gerenciado individualmente (MULCAHY, 2005). 
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Além disso, existe outro agrupamento conhecido como portfólio que se 

responsabiliza pelo conjunto de todos os projetos de uma organização, ou seja, a 

carteira de projetos da mesma (DINSMORE, 2005). 

 

Logo, é possível observar que os projetos possuem quatro importantes 

características: temporário, exclusivo e progressivo, além da possibilidade de serem 

agrupados de acordo com a necessidade de cada organização. 

 

O projeto é definido como temporário, pois tem início e fim, e só pode ser concluído 

quando seus objetivos forem alcançados, entretanto, se os objetivos se tornarem 

inatingíveis ou não possuírem mais relevância, então o projeto deverá ser encerrado 

(MULCAHY, 2005). 

 

O fato de ser temporário não significa que o projeto demore pouco tempo, pelo 

contrário, existem projetos com longa duração, como é o projeto de exploração de 

marte que já dura há anos, mas isso não o torna um projeto infinito em termos de 

duração, deste modo, compreende-se que os projetos são finitos (DINSMORE, 

2005). 

 

Com relação à característica de exclusividade do projeto, é possível definir que ela 

ocorre partindo do ponto de vista que o projeto cria um único produto, serviço ou 

resultado, ou como declara Dinsmore (2005, p. 2) “... os projetos envolvem a 

realização de alguma coisa que jamais tenha sido realizado anteriormente e, 

portanto, é única.”  

 

Existe também a característica de progressivo para o projeto, que destaca que 

quanto mais ele é compreendido ao longo do seu processo de desenvolvimento, 

maior será seu nível de detalhamento e entendimento dos envolvidos. 

 

Vale salientar a existência de outro fator que interfere nas características do projeto 

que são denominadas de restrições, que são: escopo, custo e tempo, e devem 

existir em todos os projetos, independente do tamanho, tipo ou ciência que estejam 

envolvidos. A representação das restrições é realizada através de um triângulo 

equilátero (com três partes iguais), e deixa claro que juntas, estas restrições são 
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Qualidade 

responsáveis diretamente pela qualidade do projeto, conforme pode ser observado 

na Figura 1. 

 

 

                                                                    
                                                                         Tempo                          Custo 

 
  
  

 
                                                                                Escopo 

Figura 1: Restrições do projeto 
Fonte: Adaptado de Practicar, 2008, p. 10 

 

Caso um dos lados do triângulo sofra alguma alteração no seu tamanho, os demais 

lados também deverão ser revisados e alterados, de modo que permaneçam iguais 

e, conservem qualidade final do projeto.    

 

Destaca-se que a qualidade alcançada em um produto ou serviço proveniente de um 

ou vários projetos, reduz os custos de retrabalhos, deixando os envolvidos com o 

projeto satisfeitos e proporcionando um diferencial competitivo frente aos 

concorrentes (PEDROSO, 2008). 

 

Assim, compreende-se que os projetos são únicos, possuem suas particularidades e 

tem um início e fim, e, à medida que o mesmo vai atingindo seus objetivos 

progressivamente, seu nível de detalhamento aumenta, sempre levando em 

consideração suas restrições ao longo do ciclo de vida do projeto. Ainda assim, 

entende-se que os projetos podem ser agrupados com o intuito de serem 

gerenciados de modo conjunto para atender as reais necessidades da organização. 

 

 

2.1.1. Estrutura organizacional 

 

 

Os projetos estão presentes em todas as organizações e caracterizam-se por 

endereçar atividades que visam o plano estratégico de uma organização e cujas 

necessidades podem ser das mais diversas possíveis tais como: demanda de 

mercado, necessidades organizacionais, atualização tecnológica, solicitações de 
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cliente, entre outras; cabe as organizações decidir quais necessidades são 

importantes para suas estratégias e decidir o quanto os projetos estarão presentes 

em para que as mesmas alcancem seus objetivos. 

 

De acordo com Daychoum (2005, p. 22), “os projetos, por fazerem parte de uma 

organização maior, sofrem a influência direta da organização que os estabeleceu”. 

 

Deste modo, entende-se que a estrutura organizacional influência diretamente no 

gerenciamento de projetos, inclusive através de limitações de recursos, e com isso 

depende muito da forma, cultura e maturidade com que a organização gerencia seus 

próprios projetos (PRACTICAR, 2008). 

 

De acordo com o PMI (2004) é possível separar as organizações em três tipos 

quanto o gerenciamento de projeto que nelas existem: 

 

 Funcional: são organizações que não possuem cultura em gerenciamento de 

projetos e são organizadas por departamentos funcionais; 

 

 Matricial: são organizações que já possuem a figura do projeto presente no dia-a-

dia, e de acordo com a intensidade que estes estão presentes, podem ser 

classificadas como: 

 

 Fraca: possui características da organização funcional, com a existência de 

um responsável parcial, com pouca autoridade para gerenciar o projeto; 

 

 Equilibrada: possui características da organização funcional e, já existe um 

gerente de projetos em tempo integral, cujos recursos disponibilizados a ele é 

baixo; 

 

 Forte: está organização já está muito próxima da projetizada, pois possui um 

gerente de projetos em tem integral que tem autoridade e recursos maiores, 

além de possuir controle sobre orçamento e apoio das demais áreas 

administrativas da organização; 
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 Projetizada: nesta organização todas as tarefas são consideradas projetos, 

além disso, o gerente de projetos possui recursos, liberdade e autoridade 

para o que for necessário dentro da organização em relação aos projetos; 

 

 Composta: algumas organizações criam equipes de projetos para cuidar de 

projetos específicos e dependendo da criticidade deles, por exemplo, alguns 

podem ser projetizados enquanto outros podem ser funcionais ou matriciais. 

 

Na Figura 2, é possível observar o comparativo do papel do gerente de projetos 

frente aos processos de gerenciamento de projeto nas estruturas organizacionais, 

além disso, verifica-se que quanto mais funcional for a organização, mais funcional 

será o gerente, isto significa que o gerenciamento ocorrerá mais sobre quem realiza 

o serviço ou fabrica o produto, do que sobre os objetivos do projeto. 

 

 

Figura 2: Estrutura organizacional 
Fonte: PMI, 2004, p. 28 

 

 

2.2. CICLO DE VIDA DO PROJETO 

 

 

De acordo com Machado (2002, p. 21), “o ciclo de vida de um projeto serve para 

definir o início e o fim do projeto. Também define quais são as fases que o projeto irá 

executar e os produtos gerados em cada fase.” 
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O PMI (2004) ainda ressalta que existem características que podem ser observadas 

durante o ciclo de vida do projeto, tais como: 

 

 O custo e recurso humano envolvidos começam mais baixos, e se elevam de 

acordo com o andamento do projeto, até que na conclusão do projeto ocorre 

uma grande redução quanto ao custo e recurso, conforme pode ser 

observado na Figura 3; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Nível típico de custos e de pessoal do projeto ao longo do seu ciclo de vida 
Fonte: PMI, 2004, p. 21 

 

 No início do projeto existe uma probabilidade menor de conclusão com 

sucesso, pois existem mais riscos e incertezas, entretanto esta probabilidade 

tende a aumentar conforme o término do projeto vai se aproximando; 

 

 Os envolvidos no projeto podem influenciar, através de solicitações de 

mudanças, os objetivos e os custos do projeto mais no início do que no fim, 

como mostra Figura 4. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Influência das partes interessadas ao longo do tempo 
Fonte: PMI, 2004, p. 21 
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De acordo com o PMI (2004, p. 20),  

 
A transição de uma fase para a outra dentro do ciclo de vida de um projeto 
em geral envolve e normalmente é definida por alguma forma de 
transferência técnica ou entrega. As entregas de uma fase geralmente são 
revisadas, para garantir que estejam completas e exatas, e aprovadas antes 
que o trabalho seja iniciado na próxima fase. No entanto, não é incomum 
que uma fase seja iniciada antes da aprovação das entregas da fase 
anterior, quando os riscos envolvidos são considerados aceitáveis [...] 
Não existe uma única melhor maneira para definir um ciclo de vida ideal do 
projeto. Algumas organizações estabeleceram políticas que padronizam 
todos os projetos com um único ciclo de vida, enquanto outras permitem 
que a equipe de gerenciamento de projetos escolha o ciclo de vida mais 
adequado para seu próprio projeto. Além disso, as práticas comuns do setor 
freqüentemente levarão ao uso de um ciclo de vida preferencial dentro 
desse setor. 

 

Dinsmore (2005), ao adentrar no contexto do ciclo de vida, destaca que existem dois 

ciclos de vida envolvidos dento do contexto de projeto, um é o ciclo de vida do 

projeto e outro é o ciclo de vida de gerenciamento do projeto. 

 

O ciclo de vida de um projeto está ligado ao ciclo de vida do produto no qual se 

deseja chegar ao final do projeto, no caso do ciclo de vida de um projeto de 

desenvolvimento de software, espera-se como produto final, o software. O software, 

por sua vez, é representando por um ou mais modelo de processo de software, 

 

De acordo com Sommerville (2003, p. 36-37) os modelos de processo de software 

podem ser descritos como sendo “... representações abstratas de processos de 

software e onde cada modelo de processo representa um processo a partir de uma 

perspectiva particular”. 

 

 

2.2.1. Modelos de processo de software 

 

 

Os modelos de processo de software permitem que se definam os processos de 

desenvolvimento de software dentro de um ciclo de vida de um projeto de 

desenvolvimento de software; entre os modelos mais utilizados, destacam-se: 

cascata, prototipagem e espiral (BÁRBARA, RAMOS e ROSSATTO, 2007). 
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2.2.1.1 Cascata 

 

 

Este modelo, que pode ser observado na Figura 5, é utilizado quando existe um 

conhecimento e compreensão clara dos requisitos do projeto, porém, como é 

possível observar nos projetos de desenvolvimento de software, dificilmente os 

envolvidos sabem com clareza todos os requisitos no início do projeto, além disso, o 

cliente demora a visualizar o programa, pois o mesmo é gerado ao final da fase 

projeto, e caso algum erro seja detectado poderá tornar o tempo de espera ainda 

maior, pois é necessário retornar as fases anteriores (PRESSMAN, 2006). 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 5: Modelo cascata 
Fonte: Adaptado de Carvalho e Chiossi, 2001, p. 29 

 

Existem algumas atividades que são realizadas antes e durante o desenvolvimento 

do projeto dentro deste modelo e devem estar alinhadas ao processo de 

gerenciamento do projeto (BÁRBARA, RAMOS e ROSSATTO, 2007), estas 

atividades são: 

 

 Estudo de viabilidade: avalia se os custos e objetivos estão sendo cumpridos; 

 

 Documentação: descreve os resultados das fases, além de relatar qualquer 

mudança que possa haver no escopo do projeto; 
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 Verificação e validação: monitora a qualidade do produto resultante após a 

implantação do projeto; 

 

 Gerenciamento: controla o desenvolvimento do projeto, definindo as políticas 

e recursos disponíveis para que o mesmo alcance seus objetivos. 

 

 

2.2.1.2 Prototipagem 

 

 

Este modelo, que pode ser observado na Figura 6, consiste no desenvolvimento 

rápido de um software para validação dos requisitos, tendo como característica 

principal auxiliar o cliente e o desenvolvedor a entender melhor os requisitos, 

permitindo assim, a redução de riscos futuros no projeto (BÁRBARA, RAMOS e 

ROSSATTO, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Modelo de prototipagem 

Fonte: Adaptado de Pressman, 2006, p. 42. 

 

Segundo Pressman (2006), o modelo de prototipagem inicia com a comunicação, 

onde o desenvolvedor e o cliente definem os objetivos gerais do software, depois um 

protótipo é planejado rapidamente na forma de um projeto rápido, que se concentra 

na representação dos aspectos do software que estarão visíveis ao cliente, a partir 

daí, o cliente é capaz de validar se os requisitos solicitados por ele estão sendo 

atendidos. 

 

Plano rápido 

Modelagem 

Projeto rápido 

Construção  

do protótipo 

Implantação 

Entrega e 

feedback 

Comunicação 
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2.2.1.3. Espiral 

 

 

O modelo espiral, que pode ser visualizado na Figura 7, engloba as principais 

características do modelo cascata e do modelo espiral, além disso, possui um 

elemento próprio, que é a análise de riscos durante o desenvolvimento do projeto 

(CARVALHO e CHIOSSI, 2001). 

 

Pressman (2006) ainda considera este modelo como um modelo cascata, onde cada 

fase é precedida por uma análise de riscos, que prevê a eliminação de problemas 

através de um planejamento, além de uma execução feita evolucionariamente, isto 

segundo ele, faz com que se gere uma série de versões incrementais do software. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Modelo espiral 
Fonte: Carvalho e Chiossi, 2001, p. 31 

 

Ainda é possível observar que neste modelo existem duas dimensões: a radial que 

representa o custo e, a angular que representa o progresso do projeto, além disso, 

cada setor do espiral corresponde a um grupo de tarefas do desenvolvimento, 

tarefas estas, que são necessárias para definir recursos, prazos e outras 
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informações relacionadas ao projeto; as atividades deste modelo são as mesmas do 

modelo cascata, a única diferença é que à medida que os protótipos são 

disponibilizados também é realizada análise de riscos sobre o software que está 

sendo desenvolvido. 

 

 

2.3. CICLO DE VIDA DO GERENCIAMENTO DO PROJETO 

 

 

Dinsmore (2005) descreve o ciclo de vida do gerenciamento do projeto como o 

conjunto de processos que devem ser seguidos para que o projeto seja bem 

gerenciado e, deste modo, atenda os requisitos dos envolvidos; para que exista o 

gerenciamento de projeto é necessário que ocorra a integração dos processos 

gerenciais durante as fases do ciclo de vida do projeto, conforme ilustra a Figura 8: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Processos gerenciais do projeto 
Fonte: PMI, 2004, p. 40 

 

De acordo com o PMI (2004), os processos gerenciais de um projeto podem ser de: 

 

 Iniciação: onde se define e autoriza o projeto; 

 

 Planejamento: momento no qual se refina e planeja ações para que os 

objetivos e o escopo do projeto sejam alcançados, além disso, Pedroso 
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(2008) complementa que nesta fase é possível definir uma linha do tempo 

como guia para execução do projeto; 

 

 Execução: nesta fase integram-se os recursos envolvidos para executar as 

ações necessárias do projeto; 

 

 Monitoramento e controle: fase responsável por medir e monitorar o 

andamento do projeto de modo que seja possível identificar desvios ocorridos 

ou que ocorrerão em relação ao plano de gerenciamento do projeto, vale 

destacar que é neste ponto que ações corretivas podem ser realizadas para 

que permitam cumprir os objetivos do projeto; 

 

 Encerramento: esta fase se responsabiliza em formalizar a aceitação do 

produto que está sendo desenvolvido, no caso de um projeto de 

desenvolvimento de software, o próprio software deve ter sua aceitação por 

parte do cliente formalizada. 

 

Este grupo de processos de gerenciamento pode ser relacionado ao ciclo Plan-Do-

Check-Act (PDCA), que pode ser visualizado na Figura 9, onde plan corresponde ao 

planejamento do projeto, o do a execução, e o check e act correspondem ao 

monitoramento e controle do projeto, entretanto, nos processos gerenciais existe o 

processo de iniciação e encerramento, que está ligado a característica de início e fim 

que o projeto possui (MULCAHY, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Ciclo PDCA 

 Fonte: Adaptado de Pedroso, 2008, p. 42  
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Ambos os ciclos estão ligados a resultados ou entregas do projeto – o resultado ou 

projeto de uma parte do ciclo se torna a entrada para outra parte, o que ocorre a 

mais no grupo de processos de gerenciamento de projetos em relação ao ciclo 

PDCA e que os processos de monitoramento e controle devem possuir uma 

natureza integradora, o que faz com que ele controle todos os aspectos dos demais 

grupos de processos gerenciais (PMI, 2004). 

 

Segundo Dinsmore (2005, p. 4) a interação no grupo de processos de 

gerenciamento “... ocorre por meio do esforço de um ou mais indivíduos ou grupo de 

indivíduos, dependendo das necessidades do projeto. Cada projeto, em geral, ocorre 

pelo menos uma vez em cada fase do projeto”, esta interação entre os processos 

podem ser observadas na Figura 10. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Interação entre o grupo de processo de gerenciamento do projeto 
 Fonte: PMI, 2004, p. 64 

 

Durante essas interações do grupo de processo são gerados diversos documentos 

que permitem um melhor gerenciamento do projeto ao longo do seu ciclo de vida. 

 

 

2.4. INTERESSADOS NO PROJETO 

 

 

De acordo com o PMI (2004), os interessados no projeto são os indivíduos e as 

organizações ativamente envolvidos ou cujos interesses possam interferir no 

resultado, seja positivamente ou negativamente na execução e término do projeto, 

pode-se ainda denominá-los como stakeholders, conforme Figura 11. 
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Figura 11: Relação dos stakeholders do projeto 
Fonte: PMI, 2004, p. 25 

 

Os stakeholders possuem vários níveis de responsabilidades, e que podem mudar 

conforme o projeto vai sendo executado; inclusive as partes que ignoram estas 

responsabilidades de outra parte interessada podem esperar grandes problemas 

para a concretização dos objetivos do projeto (PMI, 2004). 

 

O gerente de projetos tem como responsabilidade o gerenciamento do projeto, seu 

foco não necessita ser técnico, pois o mais importante é que ele possua o 

entendimento geral e não o específico. Um fato importante, é que os demais 

interessados no projeto reconheçam a competência do gerente em sua função, logo 

o gerente de projetos, precisa também saber dizer “não” quando necessário, pois 

afinal, o sucesso do projeto está diretamente ligado ao gerenciamento por ele 

realizado (DINSMORE, 2005). 

 

De acordo com Silva (2007, p. 66),   

 

O gerente de projetos deverá organizar e administrar processos de 
planejamento, execução e controle de atividades do projeto que 
possibilitem, considerando todas as incertezas inerentes, levar o projeto à 
sua conclusão com sucesso. 

 

Já patrocinador do projeto podem ser as pessoas ou organizações que suprem os 

recursos financeiros, seja em dinheiro ou serviços, necessários para execução do 

projeto, e tem como responsabilidade aceitar formalmente o escopo do projeto, além 

de poder definir marcos e datas de entregas de determinados produtos. 

 

Existe também a equipe de gerenciamento de projetos que são as pessoas ligadas 

às atividades de gerenciamento de projetos, e que auxiliam nas atividades do 
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gerente de projetos; e, a equipe do projeto que é a equipe que desenvolve o projeto 

e, no qual grande parte do esforço do gerenciamento será direcionada, de modo a 

controlar o andamento do mesmo, até que se chegue a sua conclusão (PMI, 2004). 

 

Existem também como stakeholders, as partes interessadas no projeto, que podem 

ser divididas em várias camadas e cujas camadas, que pode ser observado na 

Figura 12, possuem interesses distintos sobre o projeto, inclusive podendo ser 

conflitantes, neste caso, cabe ao gerente de projetos gerenciar estas diferenças 

(SILVA, 2007). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Interessados no projeto 
Fonte: Silva, 2007, p. 66 

 

O PMI (2004, p. 26), ainda complementa que se existir um EGP na organização, o 

mesmo “... poderá ser uma parte interessada se tiver responsabilidade direta ou 

indireta pelo resultado do projeto”.  

 

Com tantos envolvidos e interessados nas atividades de controle e execução de 

gerenciamento de projetos durante o desenvolvimento dos mesmos, foi necessário 

um instituto que pudesse compilar e fomentar questões relacionadas a esta ciência, 

bem como dividir as atividades de gerenciamento em áreas que pudessem ser 

controladas separadamente ou em conjunto durante a execução de qualquer projeto. 
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3. MELHORES PRÁTICAS DO PMI 

 

 

3.1. O PMI E O PMBOK 

 

 

A criação de um Instituto de Gerenciamento de Projetos conhecido como Project 

Management Institute (PMI) ocorreu em 1969, por voluntários da área de gerência 

de projetos, esta criação se deu ao fato de existir muitas práticas de gerenciamento 

que eram voltadas a projetos e não estavam sobre a responsabilidade de nenhuma 

entidade, além disso, as práticas precisavam ser unificadas e padronizadas de modo 

a permitir a disseminação desta ciência (MARTINS, 2007). 

 

Em 1976, as práticas comuns foram documentadas e passaram a ser discutidas com 

maior importância, o que resultou na criação da profissão que conhecemos hoje 

como gerente de projetos (LIMA, 2005). 

 

Contudo, em 1987 as práticas e padrões explorados pelo PMI foram agrupados em 

um documento intitulado como “O conjunto de conhecimentos em gerenciamento de 

projetos”; dando continuidade as evoluções em 1996, os padrões antes discutidos, 

foram reagrupados em um novo documento denominado “Um guia do conjunto de 

conhecimentos em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK), a partir daí, o 

documento continuou evoluindo até a publicação de uma nova edição em 2001, e 

depois, como as evoluções prosseguiram, publicou-se em 2004, a terceira edição do 

guia (PMI, 2004). 

 

Atualmente, o PMI é uma entidade internacional sem fins lucrativos que congrega 

profissionais de áreas relacionadas à gerência de projetos, e apesar de ter nascido a 

partir da indústria bélica e aeroespacial americana, a gerência se expandiu, 

inicialmente para áreas de construção civil e farmacêutica e depois passou para 
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economia, política, e, hoje é possível encontrá-la em qualquer ciência, como é o 

caso da TI (MARTINS, 2007). 

 

Para Martins (2007) a missão do PMI está em promover e desenvolver a gestão de 

projetos aos seus associados, estabelecendo assim, a aceitação do gerenciamento 

de projetos como uma disciplina. 

 

Já o PMBOK pode ser definido como sendo  

 
... um guia onde se descreve a somatória de conhecimento e as melhores 
práticas dentro da profissão de gerência de projetos. É um material genérico 
que serve para todas as áreas de conhecimento, ou seja, tanto para 
construção de edifício, processo de fabricação industrial, como para a 
produção de software (MACHADO e BURNETT, 2001, p. 5). 

 

Segundo PMI (2004), a gerência de projetos precisa satisfazer uma série de 

necessidades das partes interessadas (requisitos), para isto é necessário balancear 

demandas conflitantes de escopo, tempo, custo, qualidade, recursos e riscos, de 

modo a produzir projetos com maiores chances de sucesso e com alta qualidade. 

 

O próprio guia, para atender as necessidades acima, propõe que o gerenciamento 

seja dividido em nove áreas de conhecimento: integração, escopo, tempo, custo, 

qualidade, recursos humanos, comunicações, risco e aquisição. Alguns livros, 

podem inclusive destacar a questão da ética como um ponto de melhora no 

desempenho de projetos.  

 

 

3.2. ÁREAS DE CONHECIMENTO EM GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS 

 

 

De acordo com Rezende (2006, p. 76), “o gerenciamento de projetos é organizado 

em áreas de conhecimento, onde cada área é descrita por meio de processos. 

Essencialmente, cada área de conhecimento se refere a um aspecto a ser 

considerado dentro da gestão de projeto”. 
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O PMI define nove áreas de conhecimento ou disciplinas, que podem ser 

observadas na Figura 13, para o gerenciamento de projetos, estas áreas por sua vez 

estão divididas em grupos de processos de iniciação, planejamento, execução, 

controle e encerramento. 

 

Figura 13: Áreas de conhecimento em gerenciamento de projeto 
Fonte: Baumotte e Rocha, 2007, p. 23. 

 

Vale destacar que os processos existentes em cada uma das áreas de 

conhecimento não se integram somente entre eles, e sim entre as outras áreas de 

conhecimento, estas interações entre um processo e outro são ligadas por entradas 

e saídas e pode ser observado na Figura 14, ficando claro que o resultado de um 

processo é a entrada para outro processo (LIMA, 2005). 

 

O PMI (2004, p. 103) ainda destaca que “cada processo pode envolver o esforço de 

uma ou mais pessoas ou grupo de pessoas, com base nas necessidades dos 

projetos e que cada processo ocorre pelo menos uma única vez em todos os 

projetos”. 

 

   Entrada                   Ferramentas e Técnicas       Saídas   

 

 

 
Figura 14: Interações entre os processos 

Fonte: Adaptado de Daychoum, 2005, p. 27 

 

Logo, observa-se que além da existência do ciclo de vida do projeto e do ciclo de 

vida de gerenciamento do projeto, existem as áreas de conhecimento ligadas ao 

projeto, conforme podem ser observadas na Figura 15. 
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Figura 15: Relação entre os ciclos de vida de um projeto de software e as áreas de conhecimento 
Fonte: Adaptado de Dinsmore, 2005, p. 6 

 

 

3.2.1. Gerenciamento de integração 

 

 

Esta área realiza negociações decorrentes entre conflitos que possam ocorrer ou 

alternativas que surjam e que impactem no cumprimento do objetivo do projeto. 

 

Como ressalta Dinsmore (2005, p. 17), “gerenciar é como montar um quebra-

cabeça”, isto ressalta a importância de que tudo deve estar organizado 

coerentemente e no seu devido lugar no projeto, este gerenciamento não só integra 

como também assegura a coordenação entre os distintos elementos do projeto. Os 

processos da área de gerenciamento de controle são: 

 

 Termo de abertura do projeto: comumente conhecido como Project Charter, é 

responsável por formalizar a criação do projeto, além de atribuir as 

responsabilidades ao gerente de projeto, o que segundo Dinsmore (2005, p. 

20) “... fornece ao gerente de projeto autoridade adequada para que possa 

empregar os recursos organizacionais às atividades do projeto”. 

 

 Declaração do escopo preliminar do projeto: fornece uma descrição de alto 

nível do escopo do projeto (PMI, 2004). 

 

 Desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto: seu objetivo é 

integrar e coordenar todos os planos de projetos que possam existir para o 
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projeto no seu desenvolvimento e, que ao final, documentos mais 

consistentes sejam gerados (LIMA, 2005); 

 

 Execução do plano de gerenciamento do projeto: seu objetivo é executar as 

atividades ligadas ao plano de gerenciamento; 

 

 Monitorar e controlar o trabalho do projeto: para o PMI (2004, p. 78), neste 

processo ocorre o “monitoramento e controle dos processos usados para 

iniciar, planejar, executar e encerrar um projeto para atender seus objetivos 

de desempenho definidos no plano de gerenciamento de projeto”; 

 

 Controle integrado de mudanças: controla todas as mudanças que são 

necessárias para o projeto; 

 

 Encerrar o projeto: este processo tem o objetivo de encerrar formalmente o 

projeto, vale destacar que, o processo de encerrar o projeto coordena 

atividades para documentar as entregas do projeto, formalizando a aceitação 

do produto gerado aos interessados, inclusive, podem existir análises sobre 

possíveis causas que possam ter resultado na finalização antecipada do 

projeto quando o mesmo é abortado (PMI, 2004). 

 

A frente desta área de integração esta a figura conhecida como gerente de projeto, 

entretanto, pode existir outra figura, externa a organização e que procure ser o 

facilitador junto à gerência e a equipe do projeto que é conhecida como 

patrocinador. 

 

Entretanto, Lima (2005) comenta que existe o risco do patrocinador procurar 

favorecer sua área em relação as outras, deste modo, como solução a este 

favorecimento, as empresas têm criado comitês, compostos pela média gerência ou 

coordenadores, com o mesmo papel do patrocinador, esta responsabilidade passa 

ser extremamente importante quando o projeto implica em mudanças significativas 

na organização.  
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3.2.2. Gerenciamento de escopo 

 

 

Esta área contempla o que a equipe do projeto deverá ou não realizar para que o 

projeto alcance seus objetivos. Lima (2005) resume que este gerenciamento trata 

basicamente do que está dentro ou fora do escopo do projeto. Os principais 

processos do gerenciamento de escopo são: 

 

 Planejamento de escopo: este processo cria um documento de como o 

escopo do projeto será definido, verificado e controlado; 

 

 Definição de escopo: neste processo será detalhado todo o escopo do 

projeto, e, é neste ponto que o nível de detalhamento dos documentos Project 

Charter e Definição preliminar do escopo serão realizados; 

 

 Criar Estrutura Analítica do Projeto (EAP): também conhecida como Work 

Breakdown Structure (WBS) é uma história em quadrinhos do escopo do 

projeto (PRACTICAR, 2008). 

 

A WBS é usada nos projetos para definir escopo de trabalho dos projetos em 

termos de entregáveis, que no caso de desenvolvimento de software, podem 

ser um protótipo ou um software, além disso, estes entregáveis também são 

decompostos em mais componentes, por sua vez, esta decomposição1 

precisa ser balanceada de modo que represente apropriadas camadas de 

detalhe, o que facilita a comunicação entre o gerente de projetos e os demais 

stakeholders (PMI, 2006). 

 

Este instrumento serve para visualizar as partes menores contidas dentro de 

um projeto, o que segundo ele, acaba ajudando a criar um entendimento 

comum sobre o projeto (PFEIFFER, 2007). 

                                            
1
 “A decomposição é a subdivisão das entregas do projeto em componentes menores e mais 
facilmente gerenciáveis, até que o trabalho e as entregas estejam definidos até o nível de pacote de 
trabalho. O nível de pacote de trabalho é o nível mais baixo na EAP e é o ponto no qual o custo e o 
cronograma do trabalho podem ser estimados de forma confiável. O nível de detalhe dos pacotes 
de trabalho irá variar de acordo com o tamanho e complexidade do projeto” (PMI, 2004, p. 114). 
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Normalmente a WBS possui três níveis, que podem ser observado na Figura 

16, sendo o nível 0, o pacote com o nome do projeto, depois o nível 1 ocorre 

a definição do ciclo de vida do software, no caso, iniciação, planejamento, 

execução, controle e encerramento, e por fim o nível 2 onde se encontram os 

pacotes de trabalho. 

 

 
Figura 16: Exemplo de uma Estrutura da WBS 

Fonte: PMI, 2004, p. 116 

 

 Verificação do escopo: conforme descreve o PMI (2004, p. 103) este processo 

é a “formalização da aceitação das entregas do projeto terminadas”. 

 

 Controle do escopo: processo que realiza o controle das mudanças que 

podem ocorrer no escopo do projeto. 

 

Daychoum (2005, p. 34) ainda destaca que   

 
[...] uma adequada definição do escopo é um aspecto crítico para o sucesso 
do projeto. Quando existe uma definição pobre do escopo, pode ser 
esperado um custo final do projeto mais alto por causa de inevitáveis 
mudanças que quebram o ritmo do projeto, causam retrabalho, 
comprometem o prazo e diminuem a produtividade e moral da força de 
trabalho. 

  

 

3.2.3. Gerenciamento de tempo 

 

 

De todos os recursos com os quais a humanidade tem que se debater em 
suas atividades cotidianas, o “tempo” é um dos principais e apresenta uma 
característica única: inexorabilidade. Por certo, tempo gasto é tempo 
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perdido, não é possível recuperar. Dessa forma, o correto Gerenciamento 
do Tempo assume uma importância vital na implantação dos 
empreendimentos (DINSMORE, 2005, p. 69). 

 

Logo, é possível observar que esta área de conhecimento é formada pelos 

processos que procuram garantir que o projeto seja realizado no prazo especificado, 

o que por sua vez tem como responsabilidade a definição e estimativa da duração 

de atividades, e que são controladas no cronograma. Os principais processos são: 

 

 Definição das atividades: este processo define as atividades que serão 

realizadas no cronograma para que se alcance os resultados esperados do 

projeto; 

 

 Sequenciamento das atividades: identifica e documenta as dependências e 

interações entre as atividades (LIMA, 2005), este sequenciamento possui 

quatro tipos de relações de precedência, que segundo o PMI (2004) são: 

 

 Término para início: o início de uma atividade sucessora depende do 

término da predecessora; 

 

 Término para término: o término da atividade sucessora tem 

dependência com o término da atividade que é predecessora; 

 

 Início para início: o início da atividade sucessora depende do início da 

atividade predecessora; 

 

 Início para término: o término da atividade sucessora depende da 

iniciação da atividade predecessora. 

 

 Estimativa de recurso e atividade: este processo realiza a estimativa dos 

recursos necessários para realizar cada uma das atividades definidas para o 

projeto; 

 

 Estimativa de duração da atividade: estimativa de tempo de cada atividade 

definida para o projeto; 
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 Desenvolvimento do cronograma: desenvolve-se o cronograma com as 

sequências das atividades, suas durações e os recursos necessários para 

desenvolver o projeto, levando em consideração todas as relações de 

precedência que foram definidas no sequenciamento de atividades. 

 

Destaca-se neste processo o diagrama conhecido como diagrama de rede, 

cuja responsabilidade está em calcular o caminho crítico do projeto a ser 

definido no cronograma, conforme pode ser observado na Figura 17. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 17: Caminho crítico do projeto no diagrama de rede 
Fonte: Adaptado de Practicar, 2008, p. 34 

 

Com relação ao cronograma, o PMI (2004, p. 146) complementa que existem 

softwares que auxiliam na sua elaboração e, que “esses produtos 

automatizam o cálculo da análise matemática do caminho crítico de ida e de 

volta e do nivelamento de recursos e permitem, dessa forma, uma análise 

rápida das diversas alternativas do cronograma.” 

 

Dentro os gráficos gerados a partir de ferramentas para desenvolvimento de 

cronogramas (PRACTICAR, 2008), destacam-se três: 

 

 Gráfico de marcos: apresenta as entregas dos projetos definidos pelos 

marcos, conforme pode ser observado na Figura 18. 

 

 

Figura 18: Gráfico de marcos 
Fonte: PMI, 2004, p. 150 
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 Gráfico de Barras Lógico: demonstra em detalhes todas as atividades 

do projeto, com seus caminhos críticos e dentro de uma escala de 

tempo, conforme Figura 19; 

 

 

Figura 19: Gráfico de barras lógico 
Fonte: PMI, 2004, p. 150 

 

 Gráfico de barras: tem uma visão mais gerencial e apresenta um 

resumo do cronograma, com suas atividades do projeto sumarizadas, 

conforme Figura 20;  

 

 
Figura 20: Gráfico de barras 

Fonte: PMI, 2004, p. 150 

 

 Controle do cronograma: neste processo é realizado o controle de todas as 

mudanças que possam ocorrer no projeto. 
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3.2.4. Gerenciamento de custo 

 

 

O objetivo desta área de conhecimento é planejar, estimar, orçar e controlar custos 

para que o projeto seja completado dentro do custo aprovado (REZENDE, 2006), e 

como complementa Lima (2005, p. 33), “controlar não significa apenas monitorar os 

custos e registrá-los, mas sim analisá-los e agir antes que seja tarde”. Os processos 

existentes nesta área são: 

 

 Estimativa de custos: neste processo desenvolve-se uma estimativa de custos 

sobre os recursos utilizados para desenvolver as atividades do projeto; 

 

 Orçamentação: neste processo é desenvolvido um orçamento de todos os 

recursos do projeto, deste modo, é estabelecida uma linha de base de custo 

total do projeto, o que por sua vez, pode ser usado para a medição de 

desempenho do mesmo;  

 

Esta linha de base pode inclusive ser usada para definir se existe uma 

necessidade de financiamento do projeto, deste modo, compara-se a linha de 

base de custo, que é a soma dos custos estimados por período, com a linha 

de base de custo do projeto (PMI, 2004), conforme pode ser observado na 

Figura 21. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21: Necessidade de financiamento do projeto 
Fonte: PMI, 2004, p. 170 

 

 Controle de custos: este processo tem como objetivo controlar todas as 

variações de custos sobre o orçamento do projeto. 
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Gerenciar custos dos projetos é importante independente do tamanho da 

organização, mesmo sabendo que o impacto pode ser menor em uma organização 

maior, uma vez que ela é capaz de distribuir o prejuízo entre seus demais projetos 

correntes (LIMA, 2005). 

 

Dinsmore (2005, p. 91) ainda ressalta que 

 
O desempenho dos custos do projeto deve ser monitorado e medido 
regularmente para identificar as variações do plano. Estes desvios são 
analisados, dentro dos processos de controle, nas diversas áreas de 
conhecimento. Á medida que são identificados desvios significativos 
(aqueles que colocam em risco os objetivos do projeto), realizam-se ajustes 
ao plano através da repetição dos processos de planejamento que sejam 
adequados àquele caso. 

  

Por exemplo, caso ocorra a ultrapassagem de um custo em uma atividade que havia 

sido previsto no orçamento, haverá necessidade de ajustes nos recursos humanos, 

Dinsmore (2005, p. 91) ainda complementa que neste processo o “... controlar 

também inclui tomar ações corretivas, antecipando-se aos problemas”. 

 

Como técnica de análise de desempenho do projeto, utiliza-se a Análise de Valor 

Agregado (EVA), cuja função está em encontrar a origem de alguma variação do 

que foi planejado e, assim, ações preventivas e corretivas possam ser tomadas. 

Destaca-se também que esta é a única técnica que pode ser capaz de avaliar 

escopo, custo e tempo do projeto. 

 

De acordo com Practicar (2008), todos os cálculos da técnica EVA levam como base 

as seguintes variáveis: 

 

 Valor Planejado (PV): é o custo ou o tempo planejado para o desenvolvimento 

da atividade ou projeto; 

 

 Valor Agregado (EV): é o custo ou o tempo planejado para o trabalho que foi 

realizado; esta variável nem sempre é um valor mensurável ou tangível, então 

é comum utilizar as seguintes técnicas: 
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 0-50-100: assim que a atividade ou o projeto for iniciado, atribui-se 50% 

do realizado, e ao seu término, os restantes 50% são atribuídos, logo, 

aqueles projetos que tiverem o seu valor em 0% significa que não 

possuem custos ou tempo gasto até o momento para o projeto; 

 

  0-100: nesta situação, o custo ou tempo será alocado em 100% na 

conclusão da atividade ou projeto, e se permanecer em 0% significa 

que houve custos ou tempo gasto até o momento para o projeto; 

 

 Custo Real (AC): é o custo ou o tempo que foi efetivamente utilizado para 

desenvolver a atividade ou o projeto. 

 

É importante ressaltar que existem outros cálculos que podem ser desenvolvidos 

com a técnica EVA, mas todos eles utilizam como base as variáveis acima. 

 

Lima (2005, p. 32), ainda salienta que  

 
Os projetos variam de tamanho, e assim, também o tipo de informação para 
produzir estimativas de custos. As estimativas também variam com relação 
à precisão e a fase em que estão sendo produzidas. A primeira estimativa é 
uma análise de ordem de magnitude e tem uma taxa de precisão de mais 
ou menos 35%. Neste caso se utiliza experiência passada, escalas de 
fatores e curvas paramétricas. A próxima estimativa é a por aproximação, 
que é feita sem todos os detalhes e tem uma taxa de precisão de mais ou 
menos 15%. A última e definitiva estimativa é feita com base em dados 
detalhados, propostas de fornecedores, especificações e preços por 
unidade, e tem uma taxa de precisão de mais ou menos 5%. 

 

 

3.2.5. Gerenciamento de qualidade 

 

 

Está área de conhecimento se responsabiliza em garantir que o projeto irá satisfazer 

todos os requisitos dos stakeholders, ela aborda tanto a qualidade no gerenciamento 

do projeto quanto no produto criado pelo projeto (PMI, 2004) 

 

Mulcahy (2005, p. 237) complementa que o “... gerenciamento de qualidade inclui 

criar e seguir políticas e procedimentos para satisfazer as necessidades definidas”. 
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Neste contexto, parte-se da premissa de que o gerente de projetos deve levantar 

todas as necessidades e expectativas dos stakeholders em relação ao projeto, 

realizando suas devidas documentações, de modo a formalizar e validar todas as 

solicitações com os envolvidos, e por fim, se comprometer em entregar tudo o que 

foi formalmente objetivado no projeto dentro do prazo acordado. 

 

Para Dinsmore (2005, p. 117) “... um projeto com qualidade é aquele concluído em 

conformidade aos requisitos, especificações (o projeto deve produzir o que foi 

definido) e adequação ao uso (deve satisfazer às reais necessidades dos clientes)”. 

 

É importante destacar que o não cumprimento dos requisitos de qualidade, que são 

as exigências dos stakeholders, independente da dimensão, pode trazer 

conseqüências para algumas ou parte dos interessados no projeto (PMI, 2004). 

 

Existem três processos dentre desta área de conhecimento que são: 

 

 Planejamento da qualidade: segundo o PMI (2004, p. 179), este processo 

realiza a “... identificação dos padrões de qualidade relevantes para o projeto 

e como satisfazê-los”; 

 

 Garantia da qualidade: para Lima (2005) este processo “suporta avaliações 

periódicas da performance do projeto para garantir a satisfação dos padrões 

relevantes de qualidade”; 

 

 Controle da qualidade: monitora os resultados do projeto, verificando e 

determinando o cumprimento de padrões pré-determinados para o mesmo, de 

modo que seja possível identificar e eliminar causas que interferem no não 

cumprimento dos objetivos do projeto. 

 

Dinsmore (2005) destaca que esta área de conhecimento, com seus conceitos, são 

compatíveis com normas e procedimentos da International Organization 

Standardization (ISO), que tem o objetivo de assegurar, com relação a qualidade, 

que uma organização está seguindo seus próprios padrões de qualidade. 
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Contudo, o PMI (2004) salienta que esta área de conhecimento reconhece a 

importância de certos fatores que auxiliam no gerenciamento de qualidade, tais 

como: satisfação do cliente, que avalia e gerencia as expectativas dos mesmos; 

prevenção sobre inspeção, onde se entende que o custo da prevenção é menor do 

que o custo de correção; responsabilidade da gerência, cujo objetivo é prover 

recursos para que todos participem e busquem o sucesso do projeto; e, por fim a 

melhoria contínua, cujo ciclo PDCA pode ser a base, além de iniciativas como outros 

modelos que buscam a excelência em qualidade, como o Capability Maturity Model 

Integration (CMMI). 

 

 

3.2.6. Gerenciamento de recursos humanos 

 

 

[...] a arte de lidar com recursos humanos e criar estratégias aderentes às 
organizações e às necessidades dos empregados não é um tarefa simples 
ou que possa ser assimilada com um breve treinamento. Exige constante 
pesquisa, sensibilidade a toda prova, muita vivência do dia-a-dia e, acima 
de tudo, a utilização do bom senso (DINSMORE, 2005, p. 143). 

 

Esta área de conhecimento tem o objetivo de garantir uma melhor utilização dos 

stakeholders, uma tarefa árdua, e que é de fundamental importância para uma 

organização, e na maioria dos casos, o maior patrimônio que ela possui: as pessoas. 

Os principais processos desta área são: 

 

 Planejamento de recursos humanos: neste processo são identificados e 

definidos os papéis de cada indivíduo ligado ao projeto, com suas devidas 

responsabilidades e subordinações; 

 

 Contratar ou mobilizar a equipe do projeto: neste ponto são recrutadas as 

pessoas que irão trabalhar no projeto (LIMA, 2003); 

 

 Desenvolver a equipe do projeto: segundo o PMI (2004, p. 199), este 

processo realiza a “melhoria de competências e interação de membros da 

equipe para aprimorar o desempenho do projeto”; 
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 Gerenciar a equipe do projeto: neste processo gerencia-se o desempenho 

dos indivíduos durante o andamento do projeto até sua conclusão, e é neste 

processo que, feedbacks são realizados a fim de solucionar quaisquer 

conflitos que possam ocorrer entre os envolvidos no projeto. 

 

Lima (2003, p. 35-36) ainda descreve que 

 
[...] em um projeto existem diversas barreiras ao desenvolvimento do time: 
interesses, visões e prioridades diferentes, conflitos de papéis, objetivos do 
projeto não muito claro para todos, ambiente dinâmico, competição entre 
membros, organização não muito clara, critérios utilizados no processo de 
seleção dos membros, credibilidade do gerente do projeto, ausência de 
comprometimento de todos os membros, problemas de comunicação. 

 

Assim, é importante compreender, que a identificação prévia ou presente destas 

barreiras de conflitos, diminuem o impacto negativo que possa ocorrer aos objetivos 

do projeto, ressaltando que, cabe ao gerente de projeto controlar os conflitos para 

que o reequilíbrio seja alcançado. 

 

Para Dinsmore (2005, p. 148), 

 
[...] a moderna abordagem relacionada à resolução de conflitos considera 
que estes são inevitáveis conseqüências das interações entre as pessoas e 
que, dependendo da sua intensidade e da maneira como forem tratados, 
podem ser benefícios ao ambiente do projeto. De maneira geral, a sua 
resolução deve levar em conta a causa-raiz que lhes deu origem, e os 
mesmos devem ser solucionados diretamente pelos envolvidos. Se 
necessário, o gerente do projeto pode agir como facilitador neste processo. 

 

Dentre as ferramentas utilizadas nesta área de conhecimento e que auxilia o gerente 

de projeto, destaca-se a matriz de responsabilidades, conforme pode ser observado 

na Figura 22, cujo objetivo está em demonstrar todos os grupos de pessoas 

envolvidas na forma de uma matriz, definindo a responsabilidade de cada um deles 

no projeto. 
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Figura 22: Matriz de responsabilidades 
Fonte: Adaptado de Practicar, 2008, p. 46 

 

 

3.2.7. Gerenciamento de comunicação 

 

 

De acordo com o PMI (2004, p. 221),  

 
O gerenciamento de comunicação do projeto é a área de conhecimento que 
emprega os processos necessários para garantir a geração, coleta, 
distribuição, armazenamento, recuperação e destinação final das 
informações sobre o projeto de forma oportuna e adequada. Os processos 
de gerenciamento das comunicações do projeto fornecem as ligações 
críticas entre pessoas e informações que são necessárias para 
comunicações bem-sucedidas. Os gerentes de projetos podem gastar um 
tempo excessivo na comunicação com a equipe do projeto, partes 
interessadas, cliente e patrocinador. Todos os envolvidos no projeto devem 
entender como as comunicações afetam o projeto como um todo. 

 

Nos dias atuais, a comunicação eficiente passa a ser um dos maiores problemas 

que uma organização pode ter, seja pela falta ou pelo excesso, uma vez que as 

informações chegam dos mais diversos meios e de forma cada vez mais rápida, e 

gerir uma comunicação em meio ao caos de informação não é uma tarefa simples 

(PRACTICAR, 2008). 

 

Por exemplo, um gerente de projetos demanda grande parte do seu tempo com 

comunicação, avaliando valores, colendo e fornecendo feedback aos stakeholders, e 

em paralelo resolvendo conflitos que possam existir, uma vez que o gerente está 

gerenciando os recursos humanos envolvidos no projeto, por isto, é muito 
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importante, que todos os que estão envolvidos entendam que a comunicação afetam 

o projeto como um todo. 

 

Os processos que pertencem ao gerenciamento de comunicação são: 

 

 Planejamento das comunicações: neste ponto são determinadas todas as 

possíveis informações que serão utilizadas para comunicação com os 

stakeholders ao longo do ciclo de vida do projeto; 

 

 Distribuição das informações: este processo torna disponível todas as 

informações definidas no processo de planejamento das comunicações; 

 

 Relatório de desempenho: para Dinsmore (2005, p. 166), este processo 

realiza a coleta e “a divulgação de informações sobre o desempenho. Isso 

inclui o relatório de andamento do projeto, a medição do progresso e as 

previsões”; 

 

 Gerenciar as partes interessadas: este processo gerencia as informações que 

satisfazem os requisitos dos stakeholders (PMI, 2004). 

 

Sintetizando o planejamento de comunicação se responsabiliza em responder as 

seguintes perguntas: o que é preciso passar de informação? (What); para quem será 

esta informação? (Who); qual o período que estas informações serão repassadas 

aos respectivos interessados? (When); por que há necessidade de enviar esta 

informação? (Why); onde a informação será armazenada? (Where); e, como será 

enviada? (How), estrutura esta, conhecida como 5WH. (PRACTICAR, 2008). 

 

Dentre os tipos de informação de comunicação que podem ocorrer em um plano de 

comunicação interno de uma organização destacam-se: 

 

 Status Report: documento que tem a responsabilidade de descrever as 

atividades que foram realizadas na semana anterior, além de planejar passos 
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futuros para as atividades que sejam identificadas possíveis distorções do 

que foi planejado inicialmente para o projeto; 

 

 Change Request: relatório com todas as solicitações de mudanças que 

ocorrem no projeto e que foram aprovados pelo comitê ou gerente de 

projetos; 

 

 Progress Report: relatório que apura os progressos nas atividades dos 

projetos. 

 

Tanto PMI (2004) quanto Dinsmore (2005) ressaltam o incentivo de reuniões de kick-

off, cuja função está em destacar aos participantes, as expectativas quanto ao 

projeto e, o que se espera com relação ao papel que cada um exercerá durante a 

realização do mesmo. 

 

Dinsmore (2005, p. 167) ainda destaca que  

 
[...] o fato é que não importa o quanto a tecnologia avance, projetos são e 
serão executados por pessoas, e dependerão muito delas para que sejam 
implementados com sucesso. Saber lidar com os desafios da comunicação 
impostos em cada empreendimento é um fator crítico de sucesso não só 
para o projeto, mas também para sua vida profissional. 

 

Este fator crítico de comunicação pode ser um recurso para melhorar o desempenho 

dos projetos, segundo Pfeiffer (2007, p. 15), a “dificuldade de lidar com pessoas e 

equipes aparece com muita freqüência como fator crítico de sucesso”, 

principalmente num ambiente de crescimento de soluções informatizadas de 

gerenciamento de projeto, onde a comunicação acaba ficando restrita aos e-mails, 

fóruns e portais. 

 

Fica claro que a comunicação direta entre as pessoas passa a ser algo como um 

facilitador no entendimento de idéias que são ou serão transformadas por pessoas, 

através de projetos, em uma realidade.  
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3.2.8. Gerenciamento de risco 

 

 

A área de gerenciamento de risco agrupa os processos que identificam e realizam a 

análise de riscos que podem ocorrer no projeto, além disso, nesta área também, 

encontram-se respostas aos riscos do projeto (REZENDE, 2006). 

 

Verifica-se que está área tem o objetivo de maximizar pontos positivos e minimizar 

conseqüências de pontos negativos, contribuindo para que o projeto alcance seus 

objetivos. 

 

Alguns estudiosos ainda citam que 90% dos problemas poderiam ser solucionados 

se existisse um uso efetivo de técnicas de gerenciamento de risco, o que por sua 

vez, contribuiria positivamente para realização do projeto (MULCAHY, 2005).  Os 

processos pertencentes a esta área são: 

 

 Planejamento do gerenciamento de riscos: este processo decide o que será 

abordado, planejado e executado para realizar o gerenciamento de risco do 

projeto; um planejamento correto e cuidadoso maximiza o sucesso nos 

demais processos desta área de conhecimento; 

 

Neste planejamento é desenvolvida uma matriz de probabilidade e impacto, 

conforme a Figura 23, que define os riscos de acordo com o impacto aos 

objetivos do projeto e, que permite realizar a análise qualitativa de riscos. 

 

 

Figura 23: Matriz de probabilidade e impacto dos riscos 
Fonte: PMI, 2004, p. 245 
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 Identificação de riscos: determina quais riscos podem afetar o projeto; 

 

 Análise qualitativa de riscos: realiza-se a priorização dos riscos para 

identificar possíveis probabilidades de ocorrência e seus respectivos impactos 

no cumprimento dos objetivos do projeto; 

 

 Análise quantitativa de riscos: neste processo, medi-se a probabilidade e 

estimativas que suas implicações podem causar nos objetivos do projeto; 

 

 Planejamento de respostas a riscos: desenvolvem-se procedimentos e 

técnicas que possam ser executados ou fornecidos como respostas aos 

riscos do projeto; 

 

 Monitoramento e controle de riscos: este processo realiza o acompanhamento 

dos riscos correntes ao longo do ciclo de vida do projeto, além disso, 

aproveita para identificar novos riscos e avaliar a eficiência do plano de 

gerenciamento de riscos. 

 

 

3.2.9. Gerenciamento de aquisição 

 

 

Segundo Rezende (2006, p. 77), esta área de conhecimento “contempla os 

processos para adquirir bens e serviços de fora da organização provedora do 

projeto”, além disso, os processos são discutidos sobre o ponto de vista do 

comprador na relação com o fornecedor (DINSMORE, 2005) e, visam identificar 

quais necessidades do projeto podem ser mais bem atendidas pela compra ou 

aquisição do produto ou serviço. 

 

No gerenciamento de aquisições está incluído o controle de contratos emitidos na 

relação comprador-fornecedor, além da administração de obrigações contratuais 

estabelecidas para equipe do projeto (PMI, 2004). Os processos desta área de 

gerenciamento são: 
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 Planejar compras e aquisições: neste processo é determinado o que e 

quando comprar; 

 

 Planejar contratações: processo que identifica os possíveis fornecedores; 

 

 Solicitar respostas de fornecedores: neste processo são obtidas informações 

sobre os produtos em relação aos fornecedores, tais como: cotação, preço, 

desconto, prazo; informações estas, que auxiliarão na escolha dos possíveis 

fornecedores; 

 

 Selecionar fornecedores: com base nas informações identificadas de cada 

fornecedor, são escolhidos possíveis fornecedores, de modo que seja 

solicitado, na negociação, um contrato por escrito a cada um deles; 

 

 Administração de contrato: este processo gerencia a relação com os 

fornecedores através dos contratos (LIMA, 2003); ou, de acordo com o PMI 

(2004, p. 267), este processo tem a responsabilidade de “... gerenciamento do 

contrato e da relação entre o comprador e o fornecedor...”; 

 

 Encerramento do contrato: este processo realiza o fechamento dos contratos, 

inclusive solucionando itens de contratos em aberto. 
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4. ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (EGP)  

 

 

De acordo com Lima (2008, p. 1),  

 
As empresas elaboram seu planejamento estratégico no intuito de manter 
ou criar um novo posicionamento de mercado, estabelecendo metas e 
desafios que uma vez atingidos permitirão alcançar seus objetivos 
estratégicos. Uma das formas mais utilizadas pelas empresas para executar 
o seu planejamento estratégico é transformando seus objetivos, metas e 
estratégias em projetos. 

 

Logo, observa-se a enorme importância e responsabilidade que os projetos exercem 

sobre as organizações e, quanto melhor estes forem gerenciados, maior será o 

cumprimento do planejamento estratégico da organização. 

  

Assim, buscando um melhor gerenciamento de projetos muitas organizações têm 

implantado o Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP), termo proveniente do 

inglês Project Management Office (PMO) que pode ser definido como uma unidade 

dentro da organização que se responsabiliza por todos os projetos. 

 

O PMI (2004, p. 17) define que o EGP “... se concentra no planejamento, na 

priorização e na execução coordenada de projetos e subprojetos vinculados aos 

objetivos gerais dos negócios da matriz ou do cliente”. 

 

Conforme complementa Dinsmore (2005, p. 8), o objetivo do escritório está em 

fornecer orientação e suporte aos gerentes de projetos para que os projetos por eles 

gerenciados sejam realizados de acordo com o que foi planejado. 

 

Dentre as funções que podem ser desempenhados pelo EGP dentro de uma 

organização, destacam-se: 

 

 Suporte administrativo: cuja responsabilidade está principalmente em auxiliar 

no desenvolvimento e manutenção de cronogramas e produção de relatórios; 
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Neste caso, o EGP realiza constantes levantamentos para analisar a 

performance dos projetos apoiando assim o gerente de projetos. Por 

exemplo, comparando performance de projetos realizados com os que estão 

em andamento e, encontrando desvios que possam afetar a conclusão do 

projeto. 

 

Já os relatórios devem descriminar todo o portfólio da organização, 

separando os projetos conforme seus estados, por exemplo, projetos 

concluídos, em andamento ou pendentes. 

 

De acordo com Mansur (2007), nesta função de “emissor de relatórios” 

questões de performance, métricas, tendências dos projetos devem ser 

consolidadas se os relatórios forem apresentados para a alta gerência, de 

modo que eles conheçam o valor agregado dos projetos. 

 

 Padrões e métodos: cuja responsabilidade está no desenvolvimento de 

padrões para serem seguidos no desenvolvimento de projetos, bem como 

avaliação de riscos e alocação de recursos. 

 

Mansur (2007) ainda destaca que, quanto mais o EGP estiver posicionado 

nos nível estratégico da empresa, maior será sua responsabilidade em validar 

e verificar que os projetos foram desenvolvidos conforme os padrões e 

métodos criados para organização. 

 

Com isto, entende-se que uma constante avaliação entre metas e escopo do 

projeto, além de atividades definidas no desenvolvimento do projeto podem 

ser fatores que permitam alcançar maior qualidade final sobre os projetos 

desenvolvidos na organização. 

 

 Consultoria: suporte a desenvolvimento de propostas, auxílio na inicialização 

e retomada de projetos, aconselhamento da alta gerência, o que de acordo 

com Dinsmore (2005, p. 9) destaca mais a ainda a importância da alta 

administração estar comprometida com EGP; 
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Segundo Mansur (2007, p. 22), o fato do escritório de projetos trabalhar em 

parceria com o gerente de projetos, faz com que o escritório responda quem 

são as pessoas que estão necessitando de informações e onde elas serão 

utilizadas. 

 

Ressalta-se também, que na implantação de um EGP uma das suas 

responsabilidades está em treinar os gerentes de projetos, ensinando novas 

habilidades de gerenciamento, bem como, apoiar avaliações que demostrem 

as economias geradas pelo gerenciamento de projetos; 

 

 Treinamento: treinamento das equipes envolvidas com os projetos dentro a 

organização, destacando a importância da utilização dos métodos e 

procedimentos, bem como dos padrões definidos no desenvolvimento de 

projetos; além da identificação de fornecedores que possam agregar maior 

bagagem técnica as equipes envolvidas no EGP. 

 

Para Mansur (2007, p. 25), o EGP, por ser o responsável das práticas de 

gerenciamento, “implica em atividades de expansão e extensão de processos 

atuais, criação de novos treinamentos e otimização e valorização dos 

processos e modelos”. 

 

 Comunicação: neste ponto, o EGP, responsabiliza-se no desenvolvimento de 

mecanismos que permitam distribuir atas de reuniões, memorando e 

relatórios. 

 

Um EGP pode existir em uma organização de diversas maneiras, podendo ser 

desde uma unidade, como comentado acima, como um grupo de pessoas que 

apóiam o desenvolvimento de projetos específicos, ou até mesmo um grupo virtual 

ou uma espécie de portal da internet que apóiam diferentes equipes de projetos. 
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4.1. HISTÓRICO DO EGP 

 

 

O EGP teve início na década de 60, principalmente na indústria de construção civil, 

de onde se originou a própria ciência de gerência de projeto. Na época, sua 

realidade era se responsabilizar por toda cadeia de projeto, e seu foco era suportar 

apenas o gerente de projetos no acompanhamento dos projetos. Já aqueles que 

faziam parte do gerenciamento de projetos eram especialistas na ciência de 

gerenciamento de projetos e estavam apoiados por ferramentas automatizadas que 

os auxiliavam em suas tarefas (MANSUR, 2007). 

 

Na década de 60, 70 e 80 os governos eram os principais contratantes das obras de 

construção civil e, assim dos maiores projetos que estavam ligados a esta indústria, 

entretanto, com as crises econômicas ocorridas na década de 80 fizeram com que 

os mesmos governos deixassem de fazer grandes investimentos, e logo, a economia 

viu-se necessária dar continuidade nos projetos de uma maneira que a produtividade 

aumentasse e os custos fossem reduzidos. 

 

Segundo Mansur (2007, p. 1), “a necessidade de aumento de produtividade fez com 

que empresas atravessassem diversas ondas de reorganização gerencial, e o 

escritório de projetos acabou sendo a estrutura organizacional que melhor 

endereçou as necessidades de ganhos de produtividade”. 

 

Com o conceito de produtividade vinculado ao EGP, na década de 80, as 

organizações que realizavam diversos projetos, identificaram que tanto a ciência de 

gerência de projetos quanto esta unidade organizacional poderiam ser incorporada 

na sua estrutura. 

 

Enfim, na década de 90, o EGP passou a incorporar toda a estrutura de 

gerenciamento de projetos, e um importante consolidador desta estrutura foi o 

chamado bug do milênio, que fez com que as empresas fizessem grandes 

investimentos, principalmente na área de TI e, realizassem grandes esforços 

organizados e estruturados de modo que seus projetos conseguissem assegurar o 
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sucesso quando concluídos. Segundo Lima (2008), foi nesta década também que o 

EGP passou a se expandir para outras indústrias e a receber novas atribuições, 

como padronizações de metodologias e treinamentos. 

 

A partir daí, o que foi definido em grandes partes, para garantir a passagem do 

milênio de forma organizada, passou a ser visto, como um enorme agregador de 

valores aos projetos realizados pela organização. 

 

Isto porque, com a implantação do EGP foi possível definir um grupo de pessoas ou 

uma unidade administrativa dentro da organização que se responsabilizava por 

gerenciar, controlar o desenvolvimento de projetos, além de se responsabilizar em 

desenvolver e dar manutenção em padrões e métodos, bem como criação de 

templates2 que permitiam ter um controle mais eficiente e eficaz sobre os projetos da 

organização. 

 

 

4.2. MODELOS DE EGP 

 

 

Existem diversos modelos de EGP, por exemplo, algumas empresas utilizam-no 

como forma de gerenciar todo o portfólio de projetos, outras, preferem utilizá-lo 

como um sumarizador de informações referentes a todos os projetos da 

organização. 

 

De acordo com Lima (2008, p. 20), “a implantação de um escritório de 

gerenciamento de projetos é uma tarefa complexa e que envolve riscos. Como o 

EGP varia significativamente de uma organização para outra, sua implantação exige 

ser customizada para empresa onde será implantado”. 

 

                                            
2
 De acordo com PMI (2004, p. 369), template é “um documento parcialmente completo em um 
formato predefinido que fornece uma estrutura definida para coletar, organizar e apresentar 
informações e dados. Os modelos geralmente se baseiam em documentos criados durante projetos 
anteriores. Os modelos podem reduzir o esforço necessário para realizar um trabalho e aumentar a 
consistência dos resultados. 
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O que faz com que um modelo seja usado em detrimento ao outro está relacionado 

ao seu posicionamento estratégico dentro da organização.  

 

Para Mansur (2007, p. 15),  

 
Independente do modelo adotado, a implantação inicial do escritório de 
projetos deve ser realizada através de uma definição formal. A definição 
formal mostra de forma transparente o que a empresa entende como o 
papel e atribuições do escritório de projetos e quais são seus os motivos e 
expectativas para a sua implantação. 

 

Além disso, a função do EGP pode variar de acordo com a estrutura organizacional 

da empresa, podendo ser desde uma assessoria que realiza recomendações e 

procedimento de projetos, até uma concessora formal de desenvolvimento de 

projeto pela alta gerência (PMI, 2004, p. 32). 

 

É importante destacar que a implantação de um EGP não gera resultados pré-

definidos. Os resultados ficam atrelados as responsabilidades atribuídas ao EGP 

bem como o seu objetivo em solucionar problemas que ocorrem com o 

gerenciamento de projetos na organização. Logo, os resultados, benefícios e 

vantagens do EGP estão relacionados com a capacidade em que o mesmo 

solucionará os problemas com o gerenciamento de projetos dentro da organização 

(LIMA, 2008). 

 

Dentre os modelos existentes de EGP, destacam-se: 

 

 Escritório corporativo de projetos: observa-se na Figura 24, que neste EGP, o 

mesmo fica instalado entre as altas administrações, e os projetos neste caso, 

estão vinculados ao plano estratégico do negócio da organização. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 24: Escritório corporativo de projetos 
Fonte: Mansur, 2007, p. 16 
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 Escritório divisional de projetos: observa-se na Figura 25, que neste EGP, o 

mesmo encontra-se instalado dentro de uma divisão específica da 

organização, e se se responsabiliza por questões de projetos ligadas somente 

aquela divisão; 

 

 

Figura 25: Escritório divisional de projetos 
Fonte: Mansur, 2007, p. 17 

 

 Escritório setorial de projetos: já neste EGP, observa-se na Figura 26, que o 

mesmo está posicionado dentro de um setor da organização, e 

responsabiliza-se por parte de uma divisão; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26: Escritório setorial de projetos 
Fonte: Mansur, 2007, p. 18 

 

 Escritório departamental de projetos: neste EGP, que pode ser observado na 

Figura 27, é possível observar que o mesmo se responsabiliza por um 

departamento dentro da organização. 
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Figura 27: Escritório departamental de projetos 
Fonte: Mansur, 2007, p. 18 

 

É importante observar que quanto menor for o nível do EGP em relação ao nível 

hierárquico da empresa, mais atribuições operacionais o mesmo possuirá e seu 

nível de detalhe em relação aos projetos também tenderá ser maior. Entretanto, 

quanto mais próximo da alta gerência o mesmo estiver inserido, o EGP tenderá a ter 

atribuições mais gerenciais, lidando com informações mais sumarizadas e 

respondendo questões ligadas ao plano estratégico da organização, este plano por 

sua vez, destaca para a organização o que deve ser feito para o crescimento dos 

seus negócios. 

 

Se não bastasse o nível hierárquico onde o EGP está inserido, este também pode 

ser subdividido em três tipos, conforme definição de Carvalho e Rabechini (2007): 

estação meteorológica, torre de controle e esquadrão de combate. 

 

Segundo os autores Carvalho e Rabechini (2007, p. 57), quando existe uma 

ineficiência por parte da empresa causada pela confusão da elaboração de diversos 

relatórios por parte dos gerentes de projetos é comum a implantação de um EGP do 

tipo estação meteorológica que apenas acompanhe e gere relatório sobre o 

andamento dos projetos, mas não realize nenhuma influência. 

 

Já o tipo torre de controle, ocorre quando a empresa apresenta metodologias caras 

e quem nem sempre são utilizadas, além de problemas com treinamento de pessoal 
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e uma compreensão mínima sobre a ciência de gerenciamento de projeto, assim o 

EGP passa aos gerentes de projetos as suas responsabilidades e cada um realiza 

seu controle particular sobre os projetos. 

 

E por último surge o tipo de EGP esquadrão de combate, que sugere que as 

organizações que utilizam este tipo, necessitam de desenvolvimento de projetos a 

todo o momento, capacitando seu pessoal em gerenciamento de projetos, bem 

como atribuindo uma forte participação do gerente de projetos na tomada de decisão 

sobre os mesmos. 
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5. PESQUISA EXPLORATÓRIA: IMPLANTAÇÃO DE UM EGP NAS 

EQUIPES DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DA EMPRESA X 

 

 

5.1. HISTÓRICO DA EMPRESA ESTUDADA 

 

 

A empresa frigorífica X,3 maior produtora e exportadora de carnes bovina do mundo 

com acesso a todos os mercados mundiais e com unidades no Brasil, Argentina, 

Estados Unidos, Austrália e Itália com cerca de 50.000 funcionários e, em grande 

processo de crescimento organizacional no seu ramo, sentiu necessidade, com o 

grande aumento da demanda de projetos internos de TI, devido ao crescimento da 

quantidade de funcionários com suas novas aquisições, reestruturar suas políticas 

de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software, o que permitiria 

fornecer com mais transparência aos clientes e aos responsáveis pelos projetos 

melhores controles sobre os prazos, os riscos e os escopos de seus projetos 

desenvolvidos para seus próprios funcionários. 

 

Além do mais, a própria área de TI identificou que seus controles internos sobre os 

projetos, que eram realizados por planilhas dispersas na área e sem padrões, 

juntamente com reuniões mensais, não atendiam mais as expectativas da alta 

gerência, como também não forneciam parâmetros de melhoria futura dos projetos. 

 

Assim, identificou-se que a melhor solução para esta reestruturação nas políticas de 

gerenciamento de projetos seria a implantação de um Escritório de Gerenciamento 

de Projetos, composto pelos coordenadores das equipes de desenvolvimento de 

                                            
3
 A empresa em questão pediu sigilo quanto ao seu nome e solicitou que os valores nos templates, 
quando utilizados, sejam alterados. Fica claro que, mesmo com os valores alterados, é possível 
analisar e entender os controles realizados pela implantação do EGP dentro de qualquer empresa. 
Referências ao nome da empresa serão substituídas pela letra “X”. 
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software da empresa, reestruturação esta que se iniciou em julho de 2008 e teve sua 

implantação finalizada em dezembro do mesmo ano. 

 

Aos coordenadores da equipe de desenvolvimento de software da empresa em 

questão coube a responsabilidade inicial de definir e desenvolver templates que 

pudessem auxiliar no gerenciamento semanal e mensal dos projetos desenvolvidos 

por suas equipes. 

 

Além disso, com os templates homologados na área de TI da empresa, os 

coordenadores se responsabilizaram em utilizar e fiscalizar o uso destes 

documentos no controle de seus projetos, bem como mantê-los atualizados em 

relação às boas práticas de gerenciamento de projetos. 

 

 

5.2. OBJETIVO DA PESQUISA 

 

 

A presente pesquisa exploratória tem o objetivo de analisar o processo de 

implantação de um EGP nas equipes de desenvolvimento de software da empresa 

X, que teve o objetivo de padronizar a estimativa de prazo dos projetos, 

desenvolvendo templates e um check list que auxiliassem na tarefa semanal e 

mensal de gerenciamento de projetos, estando assim, aderente as boas práticas de 

gerenciamento de projeto do mercado. 

 

 

5.3. METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

 

A metodologia aplicada para realizar esta pesquisa exploratória foi um questionário 

enviado por e-mail aos coordenadores das equipes de desenvolvimento de software 

da empresa X no início do mês de janeiro de 2009, e que foram respondidos por e-

mail até o final do mesmo mês. 
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Com isto, durante o mês de fevereiro e março, as informações coletadas foram 

compiladas para esta monografia, permitindo assim como resultado, um melhor 

entendimento sobre o histórico e o processo utilizado para a implantação do EGP na 

empresa pesquisada. 

 

Além disso, a empresa e os coordenadores se propuseram a fornecer o check list e 

os templates utilizados por eles no gerenciamento semanal e mensal de seus 

projetos, desde que os dados neles apresentados fossem alterados. 

 

 

5.4. QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA 

 

 

Coube aos coordenadores responder a pesquisa realizada, pois os mesmos são 

responsáveis por realizar o gerenciamento de projetos na empresa pesquisada, bem 

como, manter os templates e documentos utilizados ao longo da prática desta 

disciplina na empresa. Além disso, os coordenadores acabaram sendo os principais 

atores envolvidos antes, durante e depois do processo de implantação do EGP, por 

isto, os mais cotados para responderem o questionário enviado por e-mail. 

 

O questionário enviado, que pode ser observado na Figura 28, é composto por duas 

partes: a primeira parte (dissertativa) visou maiores esclarecimentos sobre o 

histórico e o processo utilizados na implantação do EGP e, a segunda parte 

(alternativa) teve o intuito de identificar o grau de maturidade em gerenciamento de 

projetos antes e depois da implantação do EGP (para isto, notas de 0 a 5 foram 

atribuídas pelos coordenadores a cada uma das questões). 

 

O questionário foi preenchido e retornado por 12 coordenados das áreas de 

desenvolvimento de software da empresa em questão, áreas estas que são: 

logística, comercial, indústria, financeiro, administrativo, BI, parametrização, RH, 

web, integração, banco de dados e arquitetura. Vale observar que cada uma das 

áreas são compostas por mais quatro analistas/ desenvolvedores. 
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Com as respostas do questionário foi possível identificar que o processo de 

implantação de EGP na empresa X foi dividido em quatro fases: 

 

 Fase 1: Identificação do ambiente atual; 

 Fase 2: Escolha das alternativas; 

 Fase 3: Detalhamento das alternativas escolhidas; 

 Fase 4: Criação dos templates e procedimentos. 

 

Questionário 

1. Dissertativo 

Por que a necessidade da implantação de um EGP dentro da empresa? 

Existia, antes da implantação do EGP, algum controle sobre os projetos? Qual(is)? 

Quais as premissas consideradas para a implantação de um EGP? 

Existiu a necessidade de mudança em algum processo na empresa para a implantação? 

Qual foi o tempo para a implantação do EGP? 

A implantação foi separada por fases? Se sim, quais foram? 

Quais áreas de conhecimento são abordadas pelo EGP implantado na empresa? E por quê? 

O EGP implantado produziu algum material para uso comum? Se sim, qual(is) é(são) ele(s) e como usá-lo(s)? 

Foi possível observar melhora no gerenciamento dos projetos com a implantação do EGP? 

2. Alternativo 

Com relação à 
implantação do EGP 

Antes Depois 

Você tinha/tem um padrão de estimativa de tempo?     

Você realizava/realiza gerenciamento de riscos?     

Você fazia/faz um controle de cronograma?     

Você definia/define um plano de projeto?     

Você definia/define premissas para o projeto?     

Você definia/define riscos para o projeto?     

Você alinhava/alinha com o cliente os requisitos antes de começar a desenvolver?     

Você envolvia/envolve a equipe antes de definir soluções?     

Você possuía/possui algum parâmetro para melhoria de projetos futuros?     

Você controlava/controla o escopo do projeto?     

Você realizava/realiza reuniões com sua equipe?     

Você possuía/possui algum template que auxiliava/auxilie na gestão de projetos?     

Você avaliava/avalia desvios que ocorriam/ocorrem nos projetos?     

Sua equipe estava/está consciente dos prazos dos projetos?     

Você possuía/possui metas para os projetos?     

Você possuía/possui indicadores de performance dos projetos?     

Você relacionava/relaciona projetos e usuários envolvidos?     

Você possuía/possui dados consolidados dos projetos?     

Sua equipe estava/está consciente de quais tarefas deviam/devem ser realizadas?     

Figura 28: Questionário enviado por e-mail aos coordenadores 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.4.1. Fase 1: Identificação do ambiente atual 

 

 

Através do questionário observou-se que a implantação do EGP na empresa X 

iniciou-se com o levantamento da metodologia existente de gerenciamento de 

projetos das equipes de desenvolvimento de software da empresa, com o intuito de 

determinar o grau de maturidade da área de TI em gerenciar seus próprios projetos. 

 

De acordo com Lima (2008, p. 86), entende-se que a maturidade em gestão de 

projetos da empresa tem uma influência muita grande na implantação de um EGP e, 

deste modo, “a identificação desta maturidade é uma importante informação que 

sinaliza onde a empresa está situada e quais são as ações necessárias a se tomar 

ao longo caminho para se obter a excelência em gestão de projetos”. 

 

Contudo, os valores do levantamento da maturidade de gerenciamento de projetos 

não foram fornecidos pela empresa, mas através do questionário alternativo enviado 

por e-mail aos coordenadores, chegou-se ao seguinte gráfico que pode ser 

observado na Figura 29: 

 

 

Figura 29: Nível de maturidade em gerenciamento de projetos antes e depois da implantação do EGP 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

A Figura 29 representa o nível de gerenciamento de projetos antes e depois da 

implantação do EGP na empresa X, ficando claro que os níveis de gerenciamento de 

projeto antes da implantação do EGP eram muito baixos, chegando a 17%, 

entretanto, com a implantação do mesmo observou-se uma grande melhora na 
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percepção por parte dos coordenadores em relação aos níveis de gerenciamento de 

dos projetos desenvolvidos na empresa, chegando ao nível de 90% de satisfação. 

 

Além da maturidade em gerenciamento de projetos, o questionário dissertativo, 

permitiu identificar as seguintes premissas definidas para a implantação do EGP: 

 

 Obrigatoriedade de lançamento de horas gastas em projetos diariamente 

pelos analistas/desenvolvedores no sistema da empresa; 

 

 Definição de um ciclo de vida dos projetos de desenvolvimento de software 

com a realidade da empresa; 

 

 Padronização da estimativa de prazo dos projetos; 

 

 Uniformização das diversas visões entre coordenadores sobre o andamento 

dos projetos; 

 

 Estar aderente as boas práticas de gerenciamento de projeto. 

 

 

5.4.2. Fase 2: Escolha das alternativas 

 

 

Apesar de todas as áreas de conhecimento da ciência de gerenciamento de projetos 

serem importantes, a empresa optou como piloto na implantação do EGP, restringir 

a três áreas de conhecimento. A partir daí, a empresa realizou um levantamento 

com os coordenados sobre quais seriam as três áreas mais importantes para o 

piloto, conforme pode ser observado na Figura 30. 
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Figura 30: Votos por área de conhecimento 
Fonte: Empresa X 

 

É importante destacar que a área de conhecimento “custo” não foi utilizada como 

alternativa pela empresa, pois, segundo ela, os valores pagos aos profissionais de TI 

são fixos, uma vez que os sistemas desenvolvidos são para seus próprios 

funcionários.  

 

Através da Figura 30, é possível concluir que dentre as expectativas dos 

coordenadores, o interesse maior se concentrava nas áreas de escopo, prazo e 

risco e, que se os controles de gerenciamento das três áreas mais votadas fossem 

atingidos, indiretamente, a quarta área de conhecimento mais votada, no caso a 

qualidade, também seria atingida. 

 

Nesta fase, a empresa também definiu um ciclo de vida para seus projetos que 

estivesse alinhado ao modelo de processo de desenvolvimento de software espiral 

utilizado pelos seus desenvolvedores, conforme pode ser observado na Figura 31. 

 

 

Figura 31: Ciclo de vida dos projetos de TI na empresa X 
Fonte: Empresa X 
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Com informações do questionário dissertativo juntamente com a Figura 31 fornecida 

pela empresa X, foi possível compreender e descrever a existência de sete fases 

relacionadas ao ciclo de vida dos projetos de TI da empresa em questão: 

 

 Definição das demandas: momento onde o coordenador de cada equipe 

identifica todos os possíveis projetos que serão realizados no mês; 

 

 Planejamento dos projetos: fase no qual os projetos que serão desenvolvidos 

no mês serão planejados; 

 

 Análise: atividade no qual o analista de sistemas é responsável por analisar e 

propor uma solução ao problema apresentado no projeto; 

 

 Desenvolvimento e teste: onde é realizado o desenvolvimento e teste do 

sistema que foi analisado na fase anterior; 

 

 Entregáveis: nesta fase realiza a entrega efetiva do sistema desenvolvido ao 

cliente do projeto, no caso desta pesquisa, são os próprios funcionários da 

empresa; 

 

 Encerramento: nesta fase cada coordenador tem a opção de fazer análises 

sobre o encerramento de cada projeto, avaliando pontos positivos e negativos 

relacionados ao desenvolvimento de cada um dos seus projetos; 

 

 Gerenciamento de projetos: fase presente em cada mudança de fase no ciclo 

de vida, onde é possível fazer coletas de dados que permitam identificar 

possíveis desvios no cumprimento do escopo, risco e prazo planejados para 

cada projeto; fase esta, que é o foco desta pesquisa exploratória. 
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5.4.3. Fase 3: Detalhamento das alternativas escolhidas 

 

 

Com as áreas de conhecimento definidas através de uma pesquisa interna realizada 

pela própria empresa, de acordo com os coordenadores, foi necessário um 

detalhamento dos objetivos que se esperava de cada uma delas. Logo, chegou-se 

aos seguintes definições: 

 

 Escopo: o objetivo desta área estava em ter o controle sobre o conteúdo dos 

projetos que seriam realizados pela equipe de desenvolvimento, discutindo 

com antecedência qual inviabilidade e, antecipando problemas que poderiam 

existir no desenvolvimento dos projetos; 

 

 Prazo: com o controle sobre o escopo e o conhecimento do grau de 

complexidade de cada um dos projetos que seriam desenvolvidos ao longo do 

mês pela equipe de desenvolvimento, seria possível identificar padrões de 

prazos dos projetos e, assim, utilizá-los para encontrar o tempo que seria 

consumido por cada um dos projetos; 

 

 Risco: com o controle do escopo sendo realizado, também seria controlado os 

riscos que poderiam surgir no andamento dos projetos, os riscos por sua vez, 

deveriam ser pontuados através de definições de peso e ressaltarem a 

intensidade que os mesmos impactariam no cumprimento do planejado para 

cada um dos projetos. 

 

 

5.4.4. Fase 4: Criação dos templates e procedimentos 

 

 

Com o detalhamento do que se espera de cada uma das áreas de conhecimento, a 

empresa X desenvolveu um check list, que pode ser observado na Figura 32, com o 

objetivo de auxiliar os coordenadores no acompanhamento semanal e mensal dos 

projetos de cada equipe de desenvolvimento de software. 
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Check List Objetivo Utilização 
Envolvidos 
(Executa/ 
Participa) 

Estimativa de 
tempo para 

desenvolver/ 
executar 

Existe 
template? 

Plano de 
Projeto 

Fornecer uma visão dos principais 
elementos que conduzirão os possíveis 
projetos que serão realizados na 
empresa a todas as partes 
interessadas, os projetos contidos 
neste documento são selecionados 
pelo coordenador em conjunto com os 
clientes, que podem inclusive priorizá-
los quando necessário. 

Início do mês 
Coordenador/ 

Cliente 
2 dias/mês 

Plano de 
Projeto 

Kick-off 

Reunião que pode ser denominado 
com o "pontapé inicial" na discussão 
entre os envolvidos tecnicamente no 
projeto. Nesta reunião é apresentado 
aos desenvolvedores o plano de 
projeto que foi desenvolvido pelo 
coordenador. Também é possível 
identificar novas premissas e riscos que 
podem inviabilizar os projetos,  

Início do mês 
Coordenador/ 

Desenvolvedor 
2 horas/mês Não 

Estimativa 
de Esforço 

Descrever o tempo que será gasto para 
realizar cada um dos projetos que 
foram aprovados no kick-off, bem como 
a porcentagem de incidência que um 
risco poderá causar para cada um dos 
projetos, é importante avaliar que 
alguns parâmetros para os cálculos de 
estimativa de esforço se baseiam em 
boas práticas do mercado e 
experiências da empresa. 

Início do mês Coordenador 3 horas/mês 
Estimativa 
de Esforço 

Crono-
grama 

Ordenar as sequências das atividades, 
durações e os recursos que estarão 
envolvidos nos projetos. É importante 
observar que um e-mail é enviado para 
cada desenvolvedor da equipe com o 
Gráfico de Barras Lógico sobre seus 
projetos. 

Início do mês Coordenador 2 hora/mês Não 

Coleta de 
Medição 

Coletar as horas e os respectivos 
projetos em que as mesmas foram 
gastas por parte dos desenvolvedores 
e. As horas lançadas pelos 
desenvolvedores são captadas via 
consulta ao sistema da empresa e, 
retornam o nome do desenvolvedor, os 
projetos, as atividades e as horas 
lançadas semanalmente. 

Semanalmente Coordenador 2 horas/semana 
Coleta de 
medição 

Encer-
ramento 

Mostrar a equipe a performance de 
entregas de projetos, realizando 
melhorias quando necessário, ou 
aproveitando bons resultados em 
projetos futuros. 

Final do mês 
Coordenador/ 

Desenvolvedor 
1 hora Não 

Figura 32: Check list mensal de gerenciamento de projeto 
Fonte: Empresa X 

 
 

Observa-se que o check list fornecido pela empresa X utiliza e resulta em três 

templates que serão descritos a seguir, conforme informações fornecidas no 

questionário dissertativo de cada coordenador: 
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5.4.4.1. Plano de Projeto 

 

 

Figura 33: Plano de projeto 
Fonte: Empresa X 

 

Conforme pode ser observado na Figura 33, o plano de projeto é um documento 

texto constituído por uma sigla de três letras, que define qual equipe o plano se 

refere, seguido do ano e mês, o objetivo deste template é controlar o escopo do 

projeto, bem como fornecer informações sucintas a todas as partes interessadas. 

 

Há também neste documento uma tabela que define o histórico de alterações que 

foram realizadas no documento. 
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A partir daí, inicia-se a descrição dos projetos que serão realizados no mês, primeiro 

com o código e o título do projeto, depois qual o tipo do mesmo, podendo ser 

evolutivo, quando é uma funcionalidade e/ou programa novo, ou corretivo, quando é 

proveniente de uma correção em um programa já existente no sistema. 

 

Existe ainda a descrição do problema que o projeto irá solucionar; a solução prévia 

que foi aprovada com o cliente; as premissas; os riscos que podem impactar o 

projeto; os stakeholders, que são as pessoas que estarão envolvidas com o projeto; 

as tarefas, que definem a ordem das atividades que se espera que sejam 

executadas para que o objetivo do projeto seja alcançado, e por fim, alguma 

observação que possa existir relacionado ao projeto. 

 

 

5.4.4.2. Estimativa de esforço 

 

 

A estimativa de esforço é um template composto por duas planilhas que tem o 

objetivo de planejar o prazo e o risco que estarão envolvidos no projeto.4 

 

 Planilha de complexidade: esta planilha, fornecida pela empresa X, tem o 

objetivo de identificar o tamanho da complexidade em realizar o projeto, 

conforme pode ser observado na Figura 34. 

 

Entende-se que esta planilha é utilizada para cada um dos projetos que 

deverão ser desenvolvidos na empresa pela área de desenvolvimento de 

software; as perguntas por sua vez possuem pesos e, quando as respostas 

das perguntas são afirmativas então um valor um (“1”) é atribuído. 

 

 

 

 

                                            
4
 De acordo com os coordenadores, os parâmetros para os cálculos nas planilhas que compõem a 
estimativa de esforço baseiam-se na experiência das equipes de desenvolvimento de software da 
empresa X alinhadas a valores de boas práticas de mercado.  
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Critério Peso 
Projetos 

5020 5048 

O escopo não é completamente conhecido? 5     

Exige tempo de pesquisa e documentação mais completa para entendimento? 4     

O sistema exige a parametrização em diversas tabelas? 5     

Existem regras de cálculo que tem suas fórmulas parametrizadas? 5   1 

A tarefa exige muito cálculo? 4   1 

Existe muito código a ser escrito? 4     

Utiliza componentes customizados ou de terceiros? 4 1   

Há conversão/validação necessária para gravação da transação? 1     

Cria Execução de Jobs? 2     

Utiliza Linked Server? 2     

São manipulados dados de mais de quatro tabelas? 4   1 

São manipulados dados de no máximo quatro tabelas? 3     

São manipulados dados de no máximo duas tabelas? 2     

São manipulados dados de somente uma tabela? 1 1   

Exige integração com outros sistemas? 5   1 

Cria Web Services? 1     

Exige customizações de design? 5     

Exige o desenvolvimento de rotinas em JavaScript? 2     

Cria nova tela? 1     

Não existem exemplos de código que podem orientar a implementação? 4     

Os exemplos existentes podem ser usados pontualmente, porém não auxiliam muito? 3 1   

A atividade exige pesquisa da melhor forma de implementação? 3   1 

Existem pequenas adaptações em rotinas prontas e que não são de domínio do 
desenvolvedor? 

2 1   

O desenvolvedor não conhece todas as tarefas necessárias para sua implementação? 1     

Cria Windows Services? 5     

O sistema deve rodar em mais de uma plataforma? 5     

Programação sem framework? 4 1 1 

Total Desenvolvimento   14 25 

Figura 34: Planilha de complexidade 
Fonte: Empresa X 

 

Preenchido a planilha de complexidade para cada projeto definido no plano 

de projeto, os valores são somados em relação ao seu peso e, com isto é 

possível obter a complexidade do projeto e as respectivas horas de análise e 

desenvolvimento que cada projeto irá demandar, levando em consideração a 

legenda que pode ser observada na Figura 35: 

 

Complexidade Sigla 
Total de Complexidade Horas 

Mínimo Máximo Desenvolvimento Análise 

Muito Complexa MC 49 87 120,00 36,00 

Complexa C 25 48 90,00 27,00 

Média M 13 24 40,00 12,00 

Simples S 7 12 8,00 2,40 

Muito Simples MS 1 6 2,00 0,60 

Figura 35: Planilha de Horas x Complexidade 
Fonte: Empresa X 

 

O grau de complexidade define quantas horas o projeto demandará para 

análise e desenvolvimento (o que se refere também a atividade de teste), 
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observa-se também que a análise é calculada com base em 30% do tempo 

gasto no desenvolvimento. 

 

No exemplo do quadro anterior teríamos o projeto 5020 sendo um projeto 

médio, que demandaria 40 horas de desenvolvimento e 12 horas de análise; 

e, o projeto 5048 seria um projeto complexo que demandaria 90 horas de 

desenvolvimento e 27 horas de análise. 

 

 Planilha de riscos: esta planilha tem o objetivo de identificar os possíveis 

riscos que podem afetar o cumprimento dos objetivos do projeto, conforme 

pode ser observado na Figura 36: 

 

Descrição do Risco Peso 
Projetos 

5020 5048 

A equipe de TI não participou ativamente do levantamento do projeto? 5% 1   

Tecnologia não é totalmente dominada? 15%   1 

Podem existir pequenas mudanças no escopo? 5% 1   

Podem existir mudanças no escopo? 10%     

Podem ocorrer grandes mudanças no escopo? 15%   1 

Primeiro projeto com o cliente? 5% 1   

Existem integrações com outros sistemas? 5%     

Equipe será mista: usuários e técnicos? 5%     

Existem pequenas mudanças no padrão de desenvolvimento? 5%     

Existem mudanças no padrão de desenvolvimento? 10%   1 

Existem muitas mudanças no padrão de desenvolvimento? 15%     

Dependência de outras áreas da TI (Infra-Telecom)? 20%     

Outros (definidos no plano de projeto) 5%     

Total Risco   15% 45% 

Figura 36: Planilha de riscos 
Fonte: Empresa X 

 

A porcentagem total resultante dos riscos de cada projeto representa o 

quanto da análise e desenvolvimento será impactado no prazo do projeto, 

caso o risco venha a ocorrer. 

 

Por exemplo, 15% do tempo da análise e 15% do tempo de desenvolvimento 

do projeto 5020, respectivamente 6 e 4 horas seriam perdidas por conta dos 

riscos que poderiam afetar o projeto. Deste modo, os coordenadores de TI da 

empresa X, por padrão, reservam a soma destas horas de riscos 

encontradas, como horas emergenciais para o projeto, ou seja, se todos os 

riscos avaliados para o projeto ocorrerem, entende-se que, no caso do projeto 
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5020, em 10 horas tudo será normalizado sem afetar as horas planejadas 

para o desenvolvimento do projeto.  

 

Ao final da avaliação das duas planilhas e com as horas de análise, 

desenvolvimento e demanda emergencial de cada projeto de cada desenvolvedor é 

possível montar o cronograma de cada desenvolvedor, respeitando a quantidade de 

8 horas de trabalho diária durante os dias úteis do mês, e com isto, sendo possível 

identificar quantos projetos poderão ser realizados no mês. 

 

Conforme destacam os coordenadores que responderam o questionário, sempre 

que as horas de todos os projetos previstos no plano de projeto ultrapassem as 

horas totais do mês, haverá necessidade de pequenos ajustes no cronograma, o 

que pode resultar em “quebras” de projeto, onde um projeto médio possa ser 

dividido em dois projetos simples e, assim, um deles será feito no mês posterior. 

 

 

5.4.4.3. Coleta de medição 

 

 

A coleta de medição, que pode ser observada na Figura 37, é uma planilha que tem 

o objetivo de fiscalizar a execução dos projetos semanalmente, isto, faz com que ao 

final do preenchimento semanal a Figura 38 seja atualizada, demonstrando 

possíveis alterações nos prazos definidos para execução de cada atividade do 

projeto. 

 

Projeto Atividade 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

PV EV AC PV EV AC PV EV AC PV EV AC 

  Emergencial 02,50 02,50 02,50 02,50 02,50 21,00 02,50 02,50 02,50 02,50 02,50 02,50 

                            

5020 Análise 12,00 12,00 12,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

5020 Desenvolvimento 25,50 12,75 10,00 14,50 14,50 13,50 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

5048 Análise 00,00 00,00 00,00 23,00 00,00 00,00 04,00 04,00 05,00 00,00 00,00 00,00 

5048 Desenvolvimento 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 33,50 33,50 35,00 37,50 37,50 37,50 

Total Geral 40,00 27,25 24,50 80,00 44,25 59,00 120,00 84,25 101,50 160,00 124,25 141,50 

Figura 37: Coleta de medição 
Fonte: Empresa X 
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Na Figura 37, é possível observar que a coluna de tempo planejado (PV) é o total de 

horas encontradas no template de estimativa de esforço para as atividades de 

análise, desenvolvimento e emergenciais (incidências de riscos sobre o projeto). 

 

Observa-se também que a soma das horas do PV de cada semana não excede 40 

horas semanais (com exceção dos PVs a partir da segunda semana que são 

acumulativos). 

 

Com relação a coluna de tempo agregado (EV), identifica-se a utilização da técnica 

do 0-50-100, onde a atividade que já possui um lançamento de horas, o EV recebe 

50% do PV, caso a atividade tenha sido finalizada, o EV receberá 100% do PV e, se 

a atividade nem sequer for iniciada, o valor do EV permanecerá 0. 

 

Já coluna de tempo real (AC) destaca-se que são as horas efetivamente apontadas 

pelo desenvolvedor em cada atividade durante a semana, horas estas, que são 

encontradas no sistema da empresa pelo próprio coordenador da equipe.  

 

Analisando a Figura 37, é possível observar que o projeto 5020 na atividade de 

desenvolvimento, apesar de iniciada não foi concluída, por isto que o EV recebeu 

50% do valor do PV. Outro pronto importante a ser observado está na segunda 

semana onde a atividade análise prevista para o projeto 5048 nem sequer foi 

iniciada, por isto o EV recebeu o valor 0, além do mais, as horas emergenciais da 

segunda semana aumentaram em mais de 18 horas, o que ressalta a existência de 

algo não previsto no cronograma. 

 

Com isto, no início de cada semana obtêm-se com o preenchimento do template de 

coleta de medição os valores sumarizados e acumulados da semana anterior, 

permitindo avaliar desvios em relação aos prazos dos projetos e tomar decisões 

corretivas que almejem a conclusão bem sucedida do mesmo. 
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Figura 38: EVA Acumulativo 
Fonte: Empresa X 

 

 A Figura 38 representa os valores acumulados de horas de cada semana do 

desenvolvedor, sendo que é possível observar a quantidade de horas planejadas, a 

quantidade de horas realizadas e, o quanto foi efetivamente produzido pelas horas 

trabalhadas. 

 

É neste ponto, que os coordenadores podem tomar decisões semanais ou mensais 

e, mais do que isso, passam a ter um parâmetro de tomada de decisões mais 

consistente sobre os projetos realizados por cada uma das equipes de 

desenvolvimento de software; parâmetros estes, que não existiam antes da 

implantação do EGP como uma unidade centralizadora dos projetos internos 

aderente às boas práticas de gerenciamento de projetos. 
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6. CONCLUSÃO  

 

 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa em referencial teórico com intuito de 

abranger os principais conceitos relacionados ao gerenciamento de projetos. Depois, 

foi realizada uma pesquisa exploratória com intuito de investigar o histórico e o 

processo da implantação de um Escritório de Gerenciamento de Projeto em uma 

empresa, evidenciando assim os benefícios, em termos de controles, 

proporcionados pelo gerenciamento de projeto na empresa pesquisada. 

 

Conclui-se que a disciplina de gerenciamento de projetos surgiu da indústria civil, 

porém ao longo de décadas foi se expandindo para outros setores da economia, o 

que não foi diferente na área de Tecnologia da Informação (TI), que possuía as 

mesmas necessidades de gerenciamento de projetos das outras áreas. No caso da 

TI, especificamente em desenvolvimento de software, observou-se que os projetos 

estão ligados ao cumprimento de requisitos solicitados por clientes e, que estes 

requisitos devem respeitar um modelo de processo de desenvolvimento software e 

ao final do ciclo de vida de um projeto resulte um produto denominado software que 

tenha qualidade e atenda as necessidades dos clientes. 

 

Com isto, nos últimos anos observou-se que o gerenciamento de projetos, não só 

em TI, mas em todas as demais áreas, transformou-se em uma disciplina de 

“modismo” para uma disciplina acadêmica e profissional e, um grande exemplo 

disto, são as inúmeras publicações sobre esta disciplina que aumentam a cada ano. 

 

Dentre os motivos para o avanço desta disciplina está o apoio de várias instituições, 

como é o caso do PMI, o instituto precursor em agrupar e compilar as melhores 

práticas de gerenciamento de projetos, além da necessidade por parte das 

organizações em efetivar mudanças em seus produtos e serviços através de 

projetos. 
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Logo, as organizações têm descoberto que o gerenciamento de projetos traz muitas 

vantagens e, quanto mais este gerenciamento estiver alinhando com o plano 

estratégico da organização, maior será a sua melhora competitiva frente ao mundo 

globalizado que possui clientes mais conscientes e esclarecidos de suas 

necessidades e, cujas exigências de produtos e serviços tendem a ser solicitados 

sempre com mais qualidade e com prazos mais curtos. 

 

Estas novas exigências dos clientes acompanham pressões que o próprio mercado 

mundial tem imposto as organizações e, cabe as mesmas visualizarem esta 

oportunidade de destaque frente a seus concorrentes. 

 

Assim, surge o gerenciamento de projetos como o conjunto de conhecimentos, 

técnicas e habilidades que podem ser aplicados aos projetos, de modo a atender os 

requisitos que garantam que o objetivo do projeto seja cumprido. 

 

O gerenciamento de projetos possui um grupo de processos responsável por 

orientar a aplicação das técnicas de gerenciamento de projetos, que são: iniciação, 

planejamento, execução, controle e encerramento; entretanto, a forma como estes 

processos interagem, repetem ou se sobrepõem durante o gerenciamento de 

projetos variam de acordo com a forma, por quem e pelo grau de rigorosidade que 

são aplicadas para que os objetivos do projeto sejam alcançados. 

 

Além disso, o gerenciamento de projetos pode ser dividido em nove áreas do 

conhecimento que auxiliam no controle de diferentes perspectivas dos projetos, 

estas áreas de conhecimento são: gerenciamento de integração, gerenciamento de 

escopo, gerenciamento de tempo, gerenciamento de custo, gerenciamento de 

qualidade, gerenciamento de recursos humanos, gerenciamento de comunicação, 

gerenciamento de risco e gerenciamento de aquisição. 

 

Assim, o gerenciamento de projetos com seus processos e áreas de conhecimento 

ajudam as organizações e, mais precisamente as equipes envolvidas com os 

projetos das mesmas, a atenderem as necessidades dos envolvidos direta ou 

indiretamente ao projeto, bem como padronizando as tarefas, assegurando ainda 

recursos de maneira mais eficiente e respondendo questões de forma mais realista 
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para a alta gerência, tais como: “para onde os projetos estão caminhando”, “como os 

projetos estão indo” e “quem são os envolvidos com projeto”. 

 

Estas respostas permitem que a disciplina de gerenciamento de projetos ganhe cada 

vez mais adeptos e sua aplicação acaba objetivando foco no cliente, 

estabelecimento de medidas, padronização de processos, complexidades, prazos e 

custos, princípios de qualidade e, por fim, alinhamento dos negócios da organização 

com plano estratégico. 

 

Fica claro também existem vários envolvidos ou interessados que seus requisitos 

dos projetos sejam atendidos, durante o andamento e até a conclusão do projeto, 

denominam-se estas pessoas de stakeholders, e entende-se que todos estes 

interessados são capazes de interferir positivo ou negativamente no projeto, por isto 

gerenciá-las é uma forte chave para o sucesso do projeto. 

 

Dentre os envolvidos destacam-se a figura do gerente de projeto que se 

responsabiliza por gerenciar o projeto, a e equipe de gerenciamento de projeto, que 

quando existir, se responsabiliza por apoiar as atividades ligadas ao gerente e, o 

patrocinador que são as partes que suprem com recursos financeiros o projeto. 

 

Partindo da idéia que é de responsabilidade do gerente de projetos observar, 

compreender e saber gerenciar os diversos interesses que circulam o projeto, 

reduzindo ao máximo as diferenças que possam existir, destaca-se o Escritório de 

Gerenciamento de Projeto (EGP) como uma unidade organizacional que centraliza o 

controle dos projetos além de apoiar as atividades do gerente assim como faz sua 

equipe. 

 

Vale ressaltar que o conceito de EGP tem sido desenvolvido por várias empresas de 

diversos setores para agregar e permitir maior eficiência na execução de seus 

projetos, além disso, permite maior flexibilidade ao gerente de projetos em relação 

as suas tomadas de decisões. 

 

No caso desta monografia, fica claro ainda que é possível implantar um PMO em 

qualquer área de uma empresa, desde que, acima de tudo, hajam pessoas 
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comprometidas e que se responsabilizem por destacarem o quão importante a 

disciplina de projetos é para organização onde trabalham. 

 

A pesquisa exploratória realizada nesta monografia destaca a função do EGP, 

formado pelos coordenadores das equipes de desenvolvimento de software da 

empresa X, em fiscalizar toda a documentação e prazos para entrega dos projetos. 

Além disso, o EGP se responsabiliza por criar e dar manutenções nos templates que 

auxiliam na gestão de projetos na área de TI da empresa pesquisada. 

 

Fica claro que os templates desenvolvidos permitem melhor gerenciamento sobre 

desvios que ocorram no projeto, fortalecendo ações preventivas e reduzindo as 

corretivas, além do mais, obtêm-se maior credibilidade com os interessados dos 

projetos em função da redução da perda em horas, tanto no planejamento quanto no 

executado para o cumprimento dos objetivos dos projetos. 

 

Fica evidente, que o presente trabalho é apenas a ponta de iceberg que possui 

inúmeras informações que poderão ser pesquisadas ou aprofundadas. Algumas 

propostas para trabalhos podem abranger questões como: Como o gerenciamento 

de projetos apóia a Governança de TI? Todos os projetos de uma empresa devem 

sempre ser controlados pelo gerenciamento de projetos? 
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