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RESUMO

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo principal o de tratar a
elaboração de uma monografia na ótica de um projeto, tendo na figura do Gerente de Projetos,
o Aluno e do cliente, a Universidade representada pelos Professores Orientadores e do Plantão
de Dúvidas. A pesquisa é baseada em bibliografias específicas da área de gestão de projetos,
sem a necessidade de pesquisa de campo e com foco principal no estudo do planejamento de
projetos e nas nove áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos, com a orientação e
diretrizes do Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, Um Guia do Conhecimento em
Gerenciamento de Projetos, elaborado pela Project Management Institute, Inc. (PMI) sendo
este a principal fonte de consulta, além de outras literaturas de autores e sites especializados
no assunto. Dentro do planejamento da monografia, como outro projeto qualquer,
independente de sua estrutura, porte e objetivos, foram abordados temas como integração,
escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, aquisições, comunicações e risco,
procurando orientar e dar dicas para a elaboração e execução de uma monografia de modo a
cumprir todas as etapas e requisitos necessários para se obter a aceitação desta pesquisa e
consequentemente obtenção da nota para a aprovação do curso realizado. O resultado final
deste trabalho de pesquisa resume-se na apresentação de um planejamento completo de uma
monografia, com nove planos intermediários, sendo um para cada área do conhecimento.

Palavras-chave: Planejamento, Conhecimento, Gerenciamento, Projeto, PMBOK®, PMI.

ABSTRACT

This conclusion of course work has as main objective to consider the development of a
monograph in the view of a project, taking the figure of the Project Manager, the Student and
the client represented by the University Teachers and the Duty of Guiding Questions. The
research is based on bibliographies specific area of project management without the need for
field research and focus on the study of project planning and the nine knowledge areas of
project management, with the guidance and directives of the PMBOK ® - 4th. Edition, 2008,
A Guide to Knowledge in Project Management, prepared by the Project Management
Institute, Inc. (PMI) which is the main source of information, and other authors and literature
sites specialized in the subject. Within the planning of the monograph, as any other project,
regardless of its structure, size and objectives were discussed such as integration, scope, time,
cost, quality, human resources, procurement, communications and risk, seeking to guide and
tips for development and implementation of a monograph in order to comply with all the steps
and requirements necessary to obtain acceptance of this research and consequently the note to
obtain the approval of the course conducted. The end result of this research is summarized in
the submission of a complete planning of a monograph, with nine intermediate planes, one for
each area of knowledge.

Keywords: Planning, Knowledge Management, Project, PMBOK ®, PMI.
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SEÇÃO 1
INTRODUÇÃO

1.1.

Descrevendo o projeto e sua finalidade

A pesquisa apresentada tem como foco central a questão de como elaborar o
planejamento de uma monografia considerando os tópicos abordados na área de Gestão de
Projetos e do Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, Um Guia do Conhecimento em
Gerenciamento de Projetos. Estes tópicos, dentro da Gestão de Projeto, são descritos como as
nove áreas do conhecimento do gerenciamento de projetos e dão subsídios e conhecimentos
gerais para este planejamento. Estas nove áreas são: gerenciamento do escopo do projeto,
gerenciamento da qualidade do projeto, gerenciamento dos custos do projeto, gerenciamento
dos recursos humanos do projeto, gerenciamento da comunicação do projeto, gerenciamento
dos riscos do projeto, gerenciamento das aquisições do projeto, gerenciamento da integração
do projeto e gerenciamento do tempo do projeto.
Cada área trata de um assunto específico sendo possível montar o planejamento de
uma monografia, não da forma que sempre são abordados as pesquisas atuais, focando um
tema e como esta deve ser pesquisada e concluída, partindo da elaboração da pesquisa
científica até a conclusão da monografia conforme as normas descritas pela a ABNT, mas
com ênfase na área de Gestão de Projetos. Nesta pesquisao, a monografia é considerada como
sendo um projeto, devendo ser tratada como tal. Ou seja, a monografia é semelhante a um
produto ou serviço a ser entregue a um cliente. Os planejamentos parciais são abordados, cada
um, em uma área determinada do conhecimento do gerenciamento de projetos e o resultado
final, após consolidados, é um único planejamento, contemplando, por exemplo, a previsão de
riscos e as formas de mitigá-los, formas de comunicação, cronograma com todas as fases para
a execução do projeto de pesquisa e da monografia propriamente dita entre outros pontos.
Além do detalhamento do planejamento do projeto, são apresentados pontos técnicos,
abordados com a ajuda de bibliografia específica e do Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008.
Este guia elaborado pela Project Management Institute, Inc. (PMI), utilizado mundialmente,
orienta e padroniza procedimentos que auxiliam no gerenciamento de um projeto com ênfase
nas nove áreas do conhecimento e tem como finalidade nesta pesquisa o de subsidiar a
elaboração do projeto em questão, a monografia.
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1.2.

Objetivos

A intenção dos objetivos deste trabalho de conclusão de curso é o de buscar a solução
para o problema proposto pelo tema: como elaborar o planejamento de uma monografia
considerando os pontos abordados na Gestão de Projetos?

1.2.1. Os objetivos gerais

Descrever o planejamento de uma monografia baseando-se na área de Gestão de
Projetos.

1.2.2. Os objetivos específicos

Definir o planejamento de uma monografia considerando as nove áreas do
conhecimento do gerenciamento de projetos abordadas na Gestão de Projetos, com o auxílio
do Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008.

1.3.

Metodologia de pesquisa

A pesquisa mais adequada para o desenvolvimento do tema escolhido para a
monografia foi a qualitativa, pois trata-se de uma pesquisa com o objetivo de descrever a
complexidade de um assunto na busca da solução do problema apresentado.
A questão, como elaborar o planejamento de uma monografia considerando os pontos
abordados na Gestão de Projetos, não se refere a um levantamento estatístico ou quantificado
e sim na busca do entendimento e interpretação do assunto que trará a solução para esta
questão.
O estudo foi baseado em pesquisa bibliográfica sem a necessidade de pesquisa de
campo, tendo como foco principal o estudo sobre planejamento de projeto, abordando as nove
áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos.

1.4.

Estrutura da monografia
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A estrutura deste trabalho de conclusão de curso foi distribuída em cinco seções e um
item contendo as referências bibliográficas. Os assuntos serão abordados conforme segue:
- Primeira Seção – nesta parte são descritos a finalidade e os objetivos da monografia,
tratados no projeto de pesquisa que definiu o tema Utilizando os Princípios da Gestão de
Projetos e o PMBOK® no Planejamento de uma Monografia;
- Segunda Seção – conceitua o que é projeto, planejamento, gerenciamento e aborda a
importância de se fazer o planejamento de um projeto, independente de qual seja o objetivo a
ser alcançado;
- Terceira Seção – consolida a teoria, detalhando as nove áreas do conhecimento do
gerenciamento de projetos e a estrutura de cada área com seus processos e os respectivos
grupos. A teórica foi desenvolvida baseando-se nas definições e orientações do Um Guia do
Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®), 4ª. Edição, publicado em
2008 pelo Project Management Institute, Inc. (PMI) e de várias outras fontes especializadas
em planejamento e gerenciamento em projetos, relacionadas no item Referências
Bibliográficas;
- Quarta Seção – exemplifica um modelo de planejamento de uma monografia,
enfatizando todos os passos necessários para se obter um resultado satisfatório. Este
planejamento terá com base a teoria descrita na segunda e terceira seções;
- Quinta Seção – esta seção aborda a conclusão do trabalho de pesquisa, descrevendo
os pontos importantes das nove áreas do conhecimento do gerenciamento de projetos e da
relevância de se fazer um bom planejamento;
- Apêndices – com exemplos de modelos de planejamentos que podem ser utilizados
na elaboração do planejamento de uma monografia;
- Referências Bibliográficas – relação de todas as fontes utilizadas para a pesquisa e
realização deste trabalho de conclusão de curso, disponíveis em literatura impressa e em sites 1
da Internet 2.

1

Locais (GOOGLE TRADUTOR, acesso em 13/03/2012).

2

Conglomerado de redes em escala mundial de milhões de computadores interligados (GOOGLE, 2012).
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SEÇÃO 2
A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE UM PROJETO

2.1.

O que é projeto

“Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou
resultado exclusivo” (Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 5). Portanto, um projeto tem um
início e um término, com objetivo o de criar algo. Este tempo de execução poderá ser de curta
ou longa duração, dependendo dos objetivos a serem alcançados. O resultado alcançado
poderá gerar efeitos e impactos, também no curto ou longo prazo, no âmbito social,
econômico ou ambiental.
Com base no explicado acima, pode-se concluir que as principais características de um
projeto são:
- Temporários, ou seja, com um início e um fim;
- Planejados, executados e controlados;
- Entregam produto, serviço ou resultado;
- Com recursos limitados;
- Elaborados por pessoas.
Das características descritas, três são diretamente relacionadas o que é chamado de
reação tripla em função da interferência que uma gera na outra. Por exemplo, se diminuir o
tempo pode ocorrer um aumento no custo. Se existir no escopo muitas restrições o tempo
pode ser insuficiente para se chegar ao encerramento do projeto e assim por diante. Além
disso, outro fator que acaba sofrendo impactos destes três fatores é a qualidade, podendo ser
ou não comprometida.

Figura 2.1.
Reação tripla
Fonte: (Adaptação) Peixoto, Cynara, 2007.
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Um projeto pode ser dividido em fases e estas fases juntas são chamadas de ciclo de
vida do projeto. Cada fase espelha exatamente o que deve ser feito naquele determinado
momento para que se tenha o resultado esperado.
Desta forma, “todos os projeto podem, genericamente, ser enquadrados neste ciclo de
vida: iniciação, planejamento, execução, encerramento” (RIBEIRO, Wankes L., 2010).
Cada ciclo de vida do projeto abrange uma função específica:
- Início do projeto ou iniciação – nesta fase a idéia do projeto é materializada e
formalizada além de se definir quem será o gerente de projeto;
- Planejamento do projeto – como o próprio nome diz é neste momento que tudo é
planejado e definido;
- Execução do projeto – nesta fase tudo e nada além do que foi planejado é executado;
- Encerramento do projeto – neste momento é formalizado o término do projeto.
Desta forma, o ciclo de vida do projeto pode ser graficamente representado conforme
ilustrado na figura 2.2. e este ciclo pode ser aplicado a qualquer projeto, independente do
porte da organização executora, da complexidade, do tempo de duração, do valor gasto e do
produto final entregue pelo projeto em questão.

Figura 2.2.
Ciclo de vida do projeto
Fonte: (Adaptação) Ribeiro, Wankes L., 2010.

Em uma monografia o processo e o tempo de vida do projeto não são diferentes. O
ciclo de vida do projeto de uma monografia pode ser descrito da seguinte forma:

16

- Início – fase correspondente ao projeto de pesquisa, baseando-se no problema e
objetivos gerais levantados, no método da pesquisa e na definição do tema, ou seja, o escopo
da monografia a ser entregue;
- Planejamento – com o tema definido, o próximo passo é planejar como será feita a
monografia ao longo do tempo, como base na data de entrega da pesquisa para a Banca
Examinadora. Nesta fase teremos o cronograma do projeto;
- Execução – esta fase corresponde ao processo efetivo de pesquisa, redação,
acompanhamento do Professor Orientador, revisão, encadernação e entrega da monografia
para a Banca Examinadora;
- Encerramento – projeto é concluído com a obtenção da nota da monografia junto a
Banca Examinadora. Pode-se dizer que o projeto foi um sucesso se a nota obtida foi suficiente
para a aprovação do curso. Caso contrário, o projeto foi um fracasso, tendo que ser refeito.

Figura 2.3.
Ciclo de vida de uma monografia
Fonte: (Adaptação) Ribeiro, Wankes L., 2010.

Graficamente o ciclo de vida de uma monografia pode ser representado conforme
figura acima. Porém vale ressaltar que os ciclos de vida variam de projeto para projeto. Uns
demandam maior atenção no planejamento inicial, outros demandam maior esforço na
execução. Alguns projetos podem ter um processo de execução de curta duração e alto custo e
outros exatamente o oposto. Com base nisto, o projeto tem a característica de ser único, não
existindo um projeto exatamente igual a outro.
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2.2.

O que é planejamento

Consultando um dicionário, o significado de planejamento é: “s.m. 1, estabelecimento
de planos para a concretização de uma obra ou uma idéia. 2, organização das etapas ou das
tarefas necessárias para a realização de algo. 3, v. planejar.” (DICIONÁRIO DIDÁTICO –
2ed. Edições SM, 2008, p. 551). Desta forma, entende-se que ao querer efetuar um projeto,
uma das principais atividades é a de planejar passo a passo para se atingir o objetivo proposto
e esperado.
No caso da realização de uma monografia, este processo não é diferente. Desde a
realização do projeto de pesquisa até a entrega da monografia para a Banca Examinadora, o
planejamento é fundamental.

2.3.

O que é gerenciamento

Para executar um projeto, não basta planejá-lo bem. Tão importante quanto, é saber
como conduzir este projeto, obtendo o resultado esperado com o melhor custo benefício e
dentro do prazo previamente planejado. Para esta função é dado o nome de gerenciamento,
cuja definição, “é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às
atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos” (Guia PMBOK® – 4ª. Edição,
2008, p. 6).
Da mesma forma que um projeto está dividido em partes ou em ciclos de vida como
citados acima, o gerenciamento do projeto deve ser conduzido, levando-se em consideração
várias etapas, com a aplicação do conhecimento, da habilidade, de ferramentas e técnicas
utilizadas pelo Gerente e Projeto e sua equipe.
Para um melhor aproveitamento e resultado, de acordo com o Guia PMBOK® – 4ª.
Edição, 2008, o gerenciamento do projeto está divido em cinco grupos e estes em quarenta e
dois processos que tem como objetivo o de facilitar o acompanhamento do projeto.
Conforme o Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 39, os grupos de processos estão
distribuídos em:
- Grupo de processos de iniciação;
- Grupo de processos de planejamento;
- Grupo de processos de execução;
- Grupo de processos de monitoramento e controle;
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- Grupo de processos de encerramento.
Os processos são distribuídos dentro de cada grupo, conforme ilustra a figura a seguir.

Figura 2.4.

Distribuição dos 42 processos do gerenciamento do projeto
Fonte: Luiz, Leandro, 2010.

Esses quarenta e dois processos interagem entre si e dentro das nove áreas do
conhecimento e podem requerer esforços, com maior ou menor intensidade, de uma ou mais
pessoas, conforme as necessidades exigidas pelo projeto.
A partir destes grupos e dos principais fatores do gerenciamento de projeto, como
identificar os requisitos, o interesse dos stakeholders 3 envolvidos, escopo, custo, prazo,
qualidade, recursos humanos e riscos de um projeto, foi possível através de pesquisas e
experiências adquiridas ao longo do tempo, chegar a nove grandes áreas de conhecimento que
serão estudas mais detalhadamente na próxima seção.
Estas nove áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos estão classificadas,
conforme o Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 43, em:
- Gerenciamento do escopo do projeto;
- Gerenciamento do tempo do projeto;
- Gerenciamento dos custos do projeto;
3

Toda e qualquer pessoa ou entidade que afeta ou é afetada pelas atividades de uma empresa.
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- Gerenciamento da qualidade do projeto;
- Gerenciamento dos recursos humanos do projeto;
- Gerenciamento das aquisições do projeto;
- Gerenciamento das comunicações do projeto;
- Gerenciamento dos riscos do projeto;
- Gerenciamento da integração do projeto.
Uma monografia não é diferente de um projeto, desta forma também é preciso utilizar
todos estes conhecimentos, uns com maior intensidade e outros como menor. Exemplificando
e traçando um paralelo entre projeto e monografia, temos:
- Escopo – definições do problema, dos objetivos e o tema da monografia;
- Tempo – cronograma envolvendo desde a pesquisa até a entrega da monografia;
- Custos – estimativa do valor a ser gasto para a confecção da monografia, desde a
pesquisa até a encadernação;
- Qualidade – desde a fonte utilizada para a coleta de informações até a entrega da
monografia;
- Recursos humanos – neste caso é o próprio aluno responsável pela monografia;
- Aquisições – planejar a necessidade de parceiros para ajudar na confecção da
monografia. Exemplo, lugar para tirar cópias de livros, onde encadernar, fornecedores de
material de escritório etc.;
- Comunicação – meio utilizado entre aluno, orientador e universidade para a troca de
informações;
- Riscos – elaboração de possíveis riscos que comprometam a conclusão e entrega da
monografia, como por exemplo, dificuldade de pesquisa em função da escolha de um tema
complexo com pouca literatura publicada ou atraso na encadernação;
- Integração – é a parte que une todas as demais garantindo a realização da
monografia.
Estas nove áreas do conhecimento do gerenciamento de projetos, são influenciadas de
acordo com as estruturas das organizações e podem ser: estrutura funcional, matricial fraca,
balanceada ou forte, projetizada e por último a composta (Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008,
p. 28). Dentro destes tipos de estruturas, o gerente de projetos terá mais força de atuação e
decisão na projetizada, inversamente ao que ocorre na funcional, prevalecendo neste caso o
nível hierárquico das pessoas envolvidas no projeto.
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2.4.

Qual é a importância de planejar e gerenciar um projeto?

Apesar das ações de planejar e gerenciar serem diretamente interligadas dentro de um
projeto, são ações totalmente distintas e extremamente importantes, ou seja, não há sentido
em gerenciar um projeto sem planejamento ou planejar um projeto sem que haja
posteriormente o gerenciamento.
Imagine fazer uma viagem de longa distância sem planejamento. Há o risco de pegar
uma estrada errada, acabar o combustível por não parar no último posto, gastar mais do que o
necessário entre inúmeras ocorrências possíveis de acontecer. Por outro lado, o que adiantaria
fazer um mega planejamento se não existir uma pessoa ou equipe responsável por fazer
cumprir este planejamento? A função de gerenciar consiste em cumprir o que foi planejado e
havendo a necessidade de ajustes, cabe ao gerente de projeto responsável, dar o start 4 para
efetuar tais ajustes.
Com base nisso, pode-se concluir que a finalidade principal do planejamento de um
projeto é descrever quais são os objetivos e resultados esperados, prevendo executar todos os
processos dentro do prazo, orçamento e qualidade previstos pelas partes envolvidas. E a
finalidade principal do gerenciamento é o de fazer cumprir o que foi planejado. “Em empresas
que não utilizam uma metodologia de gestão de projetos tem-se que 51% dos projetos
fracassam. Nas empresas que já utilizam uma metodologia essa porcentagem cai para 24%”
(MOLENA, Airton, 2011).

Figura 2.5.

Qual a relação entre a utilização de uma metodologia de GP e o sucesso em projetos?
Fonte: PMI – Capítulo São Paulo, 2011.

Na realização de uma monografia, o processo é exatamente o mesmo. Sem o
planejamento não se sabe o que pesquisar. Conseqüentemente, como redigir um assunto sem
que haja um tema, um propósito? Se não existe um material para ser encadernado e
posteriormente entregue a Banca Examinadora, resumidamente em poucas palavras, não
existe a monografia.

4

S. princípio, começo, partida... (DICIONÁRIO INGLÊS PORTUGUÊS COLLINS, 6ed. Disal, 2009, p. 254).
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Por outro lado, o que adiantaria saber o que fazer e como fazer se o Gerente de
Projeto, que neste caso é o próprio aluno, não efetuar um bom acompanhamento, cumprindo
todos os itens previamente levantados, dentro do prazo, custo e qualidade? Como mencionado
no parágrafo anterior, também não haveria a monografia.
Em outras palavras, não importa o grau de complexidade do que se espera fazer, do
tamanho do projeto, se o objetivo a ser conquistado é de caráter pessoal ou uma grande
conquista empresarial. Sendo assim, não basta planejar sem que haja gerenciamento e vice e
versa.
Na seção a seguir, são detalhadas as nove áreas de conhecimentos do gerenciamento
de projetos, que busca dar subsídios para que se faça um bom planejamento e posteriormente
um bom gerenciamento de um projeto.
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SEÇÃO 3
AS NOVE ÁREAS DE CONHECIMENTO DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS

3.1.

Gerenciamento da integração do projeto

A principal função dentro desta área de conhecimento, como o próprio nome diz, é a
integração de processos pertencentes a outras áreas de gerenciamento. Como descrito no Guia
PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, o gerenciamento da integração inclui processos e as atividades
necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e
atividades dos grupos de processos de gerenciamento.

Figura 3.1.

Gerenciamento da integração do projeto e seus processos
Fonte: Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 73.
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Na figura 3.1. pode ser observado, resumidamente, todos os grupos e os respectivos
processos envolvidos na área do gerenciamento da integração. Nestes processos, além da
função de unir processos de outras áreas, há também à geração de documentos essenciais para
o bom desempenho e realização do projeto, como o termo de abertura e plano de
gerenciamento do projeto.

3.1.1. Desenvolver o termo de abertura do projeto

Este documento tem como objetivo essencial formalizar e autorizar a abertura/início
de um projeto com o intuito de atender as necessidades e expectativas das partes interessadas.
Nele são descritos os requisitos do produto, serviço ou resultado que se espera atingir com a
realização do projeto, quem o autorizou sendo esta pessoa externa ao projeto como um
patrocinador ou escritório contratado para este fim e delega a autoridade do gerenciamento do
projeto a um responsável que terá a função de gerente do projeto.
Como todo documento que precisa ser elaborado, necessita de informações para que
este documento seja efetivamente formalizado. Estas entradas são descritas na figura 3.1.,
com base no Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008. A primeira entrada é a declaração do
trabalho do projeto onde consta a descrição do produto, serviço ou resultado a ser
contemplado pelo projeto, ou seja, o escopo do produto a ser gerado pelo projeto. Constam
também os motivos que levaram a criar o projeto a fim de atender uma determinada demanda,
sendo esta em função de uma necessidade específica de negócios da empresa, para atender
uma mudança de legislação de órgãos reguladores dos governos municipais, estaduais ou
federal, uma melhoria de processos motivada por avanço tecnológico, para não perder espaço
de mercado em função da concorrência entre outros motivos. Na questão que envolve os
negócios da empresa, pode ter um documento suporte chamado de business case 5, que é mais
específico e explora mais detalhadamente assuntos ligados aos negócios da empresa. Todos
estes pontos de escopo e necessidades devem estar alinhados ao plano estratégico da
organização, para que o projeto a ser desenvolvido não entre em conflito com os interesses ou
pilares de sustentação desta organização.

5

Termo em inglês que significa caso de negócio (GOOGLE TRADUTOR, acesso em 03/03/2012).
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Outros tópicos como fatores ambientais, contrato entre cliente externo e empresa e
ativos de processos organizacionais são considerados, pois agregam informações importantes
que podem afetar a execução e posterior conclusão do projeto.
O meio mais utilizado para se desenvolver o termo de abertura do projeto é através da
opinião especializada, como consultores externos ou internos (áreas técnicas da própria
organização), escritórios de projeto, setores econômicos, associações e entidades de
profissionais técnicos ligados ao assunto a ser desenvolvido, opinião dos stakeholders etc.
O resultado deste processo é o termo de abertura do projeto com as todas as
informações descritas acima.

3.1.2. Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto

Para se desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, o documento base a ser
utilizado é o termo de abertura e neste plano constarão as ações necessárias para a realização
do projeto em questão. O gerente de projeto, nesta etapa, tem como desafios a definição, a
preparação, a integração e a coordenação de todos os planos auxiliares dentro do projeto como
um todo (Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 78). A integração de todas as áreas de
conhecimentos envolvidas no projeto, desde o início até o encerramento deste projeto, pode
levá-lo ao sucesso ou insucesso, satisfazendo ou não as partes envolvidas e interessadas nesta
realização.

3.1.3. Orientar e gerenciar a execução do projeto

Com base no plano de gerenciamento de projeto, segundo o Guia PMBOK® – 4ª.
Edição, 2008, o gerente de projeto e sua equipe podem exercer a função de orientar e
gerenciar a execução do projeto, buscando desta forma um melhor resultado e desempenho
das partes envolvidas nas funções de execução, controle documentação ao longo de todo o
projeto.
Dentro deste processo, podem surgir fatos importantes que impactem no desempenho
e andamento do projeto o que resulta na necessidade de efetuar ajustes e mudanças no
planejamento do projeto. Estes ajustes podem ser motivados por ações corretivas que tem
como objetivo o de realinhar itens que estejam fora do planejado; ações preventivas que são
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feitas antes que um fato ocorra, ou ações de reparo de defeito corrigindo o que foi planejado
de forma inadequada.

3.1.4. Monitorar e controlar o trabalho do projeto

O Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, cita que neste processo cabe a função de
acompanhar a execução do projeto, desde seu início até seu encerramento, promovendo
revisões e ajustes durante todo o projeto corrigindo fatos que possam comprometer a entrega
final conforme planejado. Como no processo anterior, ações preventivas, corretivas e de
reparo de defeito, também podem ser executas neste processo se necessário.

3.1.5. Realizar o controle integrado de mudanças

Ainda dentro das atividades de controle, conforme o Guia PMBOK® – 4ª. Edição,
2008, existe um processo específico voltado para a realização do controle integrado de
mudanças que tem como objetivo maior o de manter todas as mudanças feitas ou requisitadas
e que estejam em conformidade com as demais áreas que envolvem o projeto. Este processo
garante, que toda mudança requerida e necessária, seja executada dentro dos padrões de
aprovações,

documentações, orçamentos,

implantações

e

execuções

descritos

nos

planejamentos, principais ou parciais, existentes dentro do projeto. Riscos que comprometam
a entrega final do projeto, devidamente mapeados, podem ser evitados ou tratados de forma
que diminuam os impactos gerados, caso estes ocorram.

3.1.6. Encerrar o projeto ou fase

O processo de encerrar o projeto dentro do gerenciamento da integração do projeto
garante que todo encerramento, quer seja do projeto como um todo ou de uma fase dele,
ocorram de forma documentada e dentro dos padrões pré-estabelecidos para o projeto em
questão. Um projeto acaba, não quando o produto, serviço ou resultado é entregue
satisfatoriamente ou não, mas tem sua conclusão decretada quando formalmente é feito seu
encerramento (Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p.99).
Um documento gerado neste procedimento, de muito valia para projetos futuros,
similares ou não ao que acabou de ser concluído é o documento chamado de lições
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aprendidas. Informações de fatos relevantes ocorridos e não planejados, busca de soluções
para riscos não previstos no planejamento dos riscos do projeto, fatos envolvendo pessoas ou
terceiros que afetaram a execução de uma atividade ou entregas programadas, entre outros
fatores, podem ser subsídios para a tomada de decisões em outros projetos, que apesar de ter
objetivos diferentes são fatores comuns entre todos os projetos.

3.2.

Gerenciamento do escopo do projeto

Antes de abordar o tema gerenciamento do escopo, vale ressaltar o significado deste
termo: escopo. Resumidamente pode ser descrito em duas palavras: finalidade ou intenção.
Dentro da área de projetos cabe ao escopo o entendimento dos objetivos, restrições,
requisitos, descrição do trabalho a ser realizado e dos resultados esperados, para um
determinado projeto. Mesmos tendo tratamento a parte, questões como prazos e custos são
tratadas dentro do escopo. Desta forma, tudo a que se refere ao projeto, independente de qual
for, é detalhado e descrito no escopo. A falha ou mau gerenciamento deste escopo é uma das
principais razões para o fracasso do projeto.
O gerenciamento do escopo do projeto pode ser divido em fases, contemplando os
processos de definição e de controle do projeto em questão.
Estas fases são descritas no Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, conforme ilustra a
figura 3.2. da próxima página.

3.2.1. Coletar requisitos

Nesta etapa, são tratadas as definições e documentação das necessidades do projeto e
do produto, com o objetivo de atingir o resultado esperado e atender ao máximo os interesses
das partes envolvidas. O sucesso do projeto está diretamente ligado a esta coleta de requisitos,
pois quanto mais rica for a informação, maiores são as chances de realização plena do projeto.
Falar em requisitos significa falar em expectativas do cliente e para isso são utilizados
alguns documentos e técnicas para a realização da coleta destas informações.
Na parte de documentação, existem dois documentos básicos utilizados nesta fase, o
primeiro é o termo de abertura que fornece os requisitos com a descrição do produto em alto
nível, detalho no item 3.1.1 da seção anterior e o segundo documento é o registro das partes
interessadas, que é abordado no item 3.8.1 dentro da área de conhecimento da comunicação.
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Figura 3.2.
Gerenciamento do escopo do projeto e seus processos
Fonte: Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 104.

Com relação às técnicas para efetuar a coleta dos requisitos podem ser utilizadas as
seguintes formas de acordo com o Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008:
- Entrevistas diretas com os stakeholders através de meio formal ou informal, podendo
ser de forma individual ou coletiva;
- Dinâmicas de grupo que busca explorar quais são as expectativas deste grupo para
com o resultado esperado do projeto;
- Oficinas com atividades focadas no produto com interação direta dos participantes;
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- Técnicas de criatividade em grupo como brainstorming 6, grupo nominal, Delphi 7,
mapas mentais e diagrama de afinidades;
- Técnicas de tomada de decisões em grupo como, por exemplo, uma votação;
- Protótipos utilizando um modelo do que se imagina criar. Um bom exemplo de
modelo muito utilizado desta técnica são maquetes de prédios utilizadas em estandes de venda
na fase de lançamento do empreendimento;
- Observações feitas por uma pessoa em um público-alvo;
- Questionários e pesquisas envolvendo um grande número de entrevistados.
O resultado obtido do processo de coletar requisitos é a documentação, plano de
gerenciamento e matriz de rastreabilidade destes requisitos. Estes documentos, tem como
objetivo, garantir que os requisitos aprovados sejam entregues e aceitos na entrega final do
projeto.

3.2.2. Definir o escopo

Na definição do escopo também é utilizado o termo de abertura do projeto, pois é
neste documento que constam as informações primordiais do projeto e do produto, serviço ou
resultado a ser gerado por este projeto e as técnicas utilizadas, como análise do produto,
opinião especializada e identificação de alternativas.
De acordo com o Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, nesta fase é gerada a declaração
do escopo onde são detalhadas as descrições do escopo, quais são os critérios de aceitação do
produto, entregas planejadas para ocorrer ao longo da execução do projeto, as exclusões e
restrições que devem ser obedecidas para não comprometer a entrega final do projeto e, além
disso, é gerado o documento de atualizações ocorridas no projeto.

3.2.3. Criar a EAP (WBS)

Criar uma EAP (WBS) é o mesmo que dividir o projeto em subgrupos de entregas e
posteriormente de tarefas menores que são executadas durante o projeto, facilitando o
gerenciamento de cada item a ser entregue e sua respectiva forma de executá-lo. Em outras
6

Técnica onde se reúne um grupo de pessoas que utilizam seus pensamentos e idéias para chegarem a um

denominador comum.
7

Técnica onde se utiliza um grupo de especialistas com participação anônima através de questionários.
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palavras EAP é o processo de decomposição do projeto em pequenas partes facilmente
gerenciáveis.
As figuras 3.3. e 3.4. mostram alguns exemplos de EAP, sendo somente ilustrações.
Não representam os projetos na integra e nem formas únicas de se montar uma EAP.

Figura 3.3.

EAP – Exemplo com desmembramento até o nível de trabalho
Fonte: (Adaptação) Cruz, Fabio, 2011.

Figura 3.4.
EAP – Exemplo de projeto organizado por fases
Fonte: (Adaptação) Santo, Eduardo Espírito, 2010.

Não existe uma regra predefinida para a elaboração de uma EAP, mas “o PMI
Practice Standart for Work Breakdown Strutures 8 fornece diretrizes para a geração,
desenvolvimento e aplicação de estruturas analíticas de projetos. Esse padrão contém
exemplos de modelos de EAP específicos de setores econômicos e que podem ser ajustados
aos projetos de uma área de aplicação distinta.” (Guia PMBOK® – 4ed, PMI, 2008, p. 121).

8

Guia publicado pelo PMI.
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3.2.4. Verificar o escopo

Etapa pela qual são documentadas as formalizações referentes às validações e aceites
das entregas ocorridas e terminadas durante a execução do projeto, atualizações dos
documentos do projeto e as solicitações de alterações, tanto do projeto como do produto,
serviço ou resultado a ser entregue no encerramento do projeto em questão.
A técnica utilizada nesta verificação é a inspeção podendo ser através de medições,
checagens das tarefas executadas, revisões, auditorias e ensaios, tudo com um único objetivo
e propósito, o de garantir que todos os requisitos descritos no projeto estão sendo atendidos
(Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 124). Caso ocorram entregas não aceitas no decorrer
do projeto, depois de confirmada a necessidade de mudanças, o processo formal de solicitação
de mudanças pode ser inicializado, eliminando as ocorrências indesejadas no projeto. No final
deste procedimento, são obtidas as formalizações de alterações dos documentos do projeto,
oficializando desta forma todo o processo de verificação do escopo.

3.2.5. Controlar o escopo

De acordo com o Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, é o processo que garante a
realização do monitoramento e controle do progresso do escopo, tanto no que se refere ao
projeto, bem como do produto, serviço ou resultado a ser entregue. Neste momento são
obtidas informações como: desempenho do projeto e do trabalho executado, se as mudanças e
atualizações solicitadas estão sendo devidamente formalizadas, se existe a necessidade de
ajustes na EAP etc.

3.3.

Gerenciamento do tempo do projeto

O objetivo deste gerenciamento tem como única finalidade o de gerenciar o projeto,
desde seu início até seu término, garantindo que todas as entregas parciais e do projeto como
um todo, transcorra dentro dos prazos planejados e previamente definidos.
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Figura 3.5.
Gerenciamento do tempo do projeto e seus processos
Fonte: Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 131.
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A figura 3.5. ilustra detalhamente todo os grupos e processos que compõem o
gerenciamento do tempo segundo o Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008.

3.3.1. Definir as atividades

Dentro dos processos que tratam o gerenciamento do tempo, o processo de definir as
atividades é primeiro a ser feito devendo identificar todas as tarefas que necessitam ser
executadas para a realização e concretização do projeto. Estas tarefas são frutos da
decomposição do projeto no momento que é criada a EAP e devem ser distribuídas de forma a
compor as entregas feitas ao longo do projeto até o encerramento deste (Guia PMBOK® – 4ª.
Edição, 2008, p. 133).
Depois de identificadas as atividades, o cronograma pode ser elaborado, o que permite
ao gerente de projetos acompanhar o andamento e os prazos pré-estabelecidos de acordo com
as necessidades do projeto.
Para a identificação das atividades, pode ser utilizada a técnica, já explicada
anteriormente, que é a decomposição dos pacotes de trabalho (entregas) em componentes
menores que são as atividades. Outros modos citados pelo Guia PMBOK® – 4ª. Edição,
2008, é a utilização de modelos de listas de atividades utilizadas em projetos anteriores, a
coleta de informações junto a opinião especializada ou de ondas sucessivas. Para esta última,
as atividades são detalhadas previamente ao passo que as próximas fases do projeto são
conhecidas.
O resultado da conclusão deste processo é a obtenção da lista de atividades do projeto
em questão, dos atributos das atividades que são os detalhamentos destas atividades e dos
marcos, que são pontos importantes que ocorrem em momentos específicos dentro do projeto.

3.3.2. Seqüenciar as atividades

Este processo resume simplesmente em identificar a ordem que as atividades são
executadas, podendo ser de forma isolada ou coletiva, isto é, várias atividades executadas ao
mesmo tempo. Feito isto, se obterá quais são as atividades sucessoras e as predecessoras
dentro do projeto.
As características destas atividades sucessoras e predecessoras podem ser classificadas
em quatro diferentes tipos, de acordo com o Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008:
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- Término para início (TI) – início da atividade sucessora depende do término da
atividade predecessora;
- Término para término (TT) – o término da atividade sucessora depende do término
da atividade predecessora;
- Início para início (II) – início da atividade sucessora depende do início da atividade
predecessora, e;
- Início para término (IT) – o término da atividade sucessora depende do início da
atividade predecessora.
Concluída esta fase, pode ser elaborado o diagrama de rede que identifica o caminho
crítico do projeto. Este caminho não possui flexibilidade de execução e nem na mudança de
datas programadas para o projeto (RUGGIERI, Ruggero, 2010).

3.3.3. Estimar os recursos das atividades

A principal função deste processo é a identificar e a quantificar os recursos necessários
para a execução de cada atividade descrita no projeto, indo desde o material e equipamentos
até a mão-de-obra, independente do nível de qualificação e especialização da mesma (Guia
PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 129).
Nesta fase é importante também, saber a disponibilidade dos recursos para que estejam
disponíveis no momento que forem utilizados, sem gerar impactos e riscos ao projeto.

3.3.4. Estimar as durações das atividades

Estimar a duração das atividades se resume em identificar o tempo gasto que é
necessário para a realização de uma atividade, considerando os recursos utilizados na
execução destas atividades (Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 146). Porém, para isso
algumas técnicas podem ser utilizadas, como por exemplo, a opinião de pessoas
especializadas no tipo de projeto que está sendo desenvolvido, estimativa análoga com base
em projetos realizados anteriormente, estimativa paramétrica (exemplo, construção por metros
quadrados), estimativa de três pontos (mais provável, otimista e pessimista) e por último a
técnica de análise de reservas, isto é, reservas para uma situação de contingência baseando-se
nas incertezas do cronograma do projeto.
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3.3.5. Desenvolver o cronograma

Com base nos documentos e informações geradas nos processos anteriores é possível
desenvolver o cronograma do projeto, definindo o início e término de cada atividade. Neste
processo, o Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, sugere algumas técnicas que facilitam a
criação deste cronograma, tais como:
- Análise de rede do cronograma gerado no seqüenciamento das atividades;
- Método do caminho crítico, ou seja, com base nas atividades sem folga;
- Método da corrente crítica baseando-se nas atividades com recursos limitados;
- Nivelamento de recursos garante que um mesmo recurso não seja utilizado mais de
uma vez em um mesmo momento;
- Análise de cenário “E-se”, o próprio nome diz e se o cenário foi outro e não este?
- Aplicações de antecipações e espera é um refinamento da análise de rede produzindo
um cronograma viável;

Figura 3.6.

Exemplo de cronograma utilizando o MS Project
Fonte: Rodrigues, Eli, 2011.

- Compressão de cronograma, técnica utilizada para encurtar o tempo de execução de
uma atividade sem comprometer o escopo do projeto. Neste caso, esta técnica pode gerar
aumento do custo devendo ser muito bem avaliada;
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- Paralelismo também é uma técnica de comprimir o cronograma, fazendo com que
atividades distintas sejam executadas ao mesmo tempo.
Com relação às ferramentas utilizadas para a confecção do cronograma, existem no
mercado vários softwares 9 de gerenciamento de projetos que contemplam este processo,
Porém o cronograma pode ser gerado por processo manual, sem qualquer tipo de restrição.
A figura 3.6. na página anterior, ilustra um exemplo de cronograma, sendo utilizado
que neste caso, um software específico para esta finalidade disponível no mercado.

3.3.6. Controlar o cronograma

Controlar o cronograma é a atividade pela qual se faz o monitoramento e
acompanhamento das várias fases, entregas e atividades executadas ao longo do projeto e
desta atividade, pode gerar a necessidade, segundo o Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, de
efetuar mudanças e ajustes no cronograma planejado.

3.4.

Gerenciamento dos custos do projeto

O gerenciamento dos custos abrange processos que garantam que as estimativas,
orçamentos e os controles referentes aos custos fiquem dentro do que foi planejado e que o
projeto tenha sua conclusão dentro do orçamento aprovado. Com base no Guia PMBOK® –
4ª. Edição, 2008, os grupos e os processos que compõem a área do gerenciamento dos custos
do projeto são ilustrados na figura 3.7. a seguir.

9

S.m. Em informática, qualquer programa de um computador. (DICIONÁRIO DIDÁTICO – 2ed. Edições SM,

2008, p. 653).
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Figura 3.7.
Gerenciamento dos custos do projeto e seus processos
Fonte: Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 167.

3.4.1. Estimar os custos

Com base nas definições do escopo, cronograma, recursos utilizados, riscos previstos,
fatores ambientais e ativos dos processos organizacionais da empresa, pode ser feita a
estimativa dos custos envolvidos no projeto e com base neste planejamento é possível efetuar
o gerenciamento de todo o valor gasto ao longo da execução deste projeto. Esta estimativa de
custos pode sofrer alterações na medida em que o projeto caminha, sendo diretamente
impactada de acordo com a tomada de decisão em um determinado momento. Um exemplo
desta interferência é a tomada de decisão do gerente de projetos em efetuar uma compressão
de algumas atividades o que acarretará diminuição do tempo de execução, mas em contra
partida aumentará o custo operacional do projeto. Além das técnicas utilizadas para estimar a
duração das atividades, conforme descritas na seção 3.3.4., outras podem ser usadas de acordo
com o Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 172 para estimar os custos do projeto, como a
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estimativa bottom-up 10 que utiliza o nível mais baixo de detalhamento de uma determinada
atividade ou pacotes de atividades, custo da qualidade para prevenir o não cumprimento dos
requisitos, análise de propostas de fornecedores e softwares disponíveis no mercado que
facilitam o processo de estimava dos custos do projeto.

3.4.2. Determinar o orçamento

Utilizando as informações do cronograma, do escopo, disponibilidade dos recursos e
dos custos estimados das atividades individuais e dos pacotes de trabalho, é possível
determinar a linha base dos custos autorizados para o projeto, ou seja, o orçamento do projeto.
Neste orçamento são descritos todos os recursos necessários para a execução do
projeto, com exceção da reserva prevista para contingenciamento com a intenção de cobrir
situações inesperadas ou emergenciais possíveis de ocorrer durante a execução do projeto.

3.4.3. Controlar os custos

Controlar os custos tem o mesmo significado de gerenciar os custos planejados
comparando-os com os realizados. Este controle gera alterações necessárias nos documentos
do projeto, medições de desempenho do trabalho realizado, atualizações do plano de
gerenciamento do projeto e ajustes nas previsões orçamentárias.
No gerenciamento dos custos, várias informações são obtidas sinalizando se o projeto
está sendo bem executado ou não. Um dos métodos utilizados é o gerenciamento do valor
agregado que possibilita medir o desempenho e o progresso do projeto que utiliza três índices
para a realização dos os cálculos. Estes índices, de acordo com o Guia PMBOK® – 4ª.
Edição, 2008, p. 181 e p. 182, são:
- Valor planejado (VP) ou Planned Value (PV) que corresponde ao valor do orçamento
autorizado para o trabalho a ser executado ao longo do projeto;
- Valor agregado (VA) ou Earned Value (EV) que corresponde ao valor do trabalho
terminado de uma atividade ou de uma entrega parcial previamente planejada, e;
- Custo real (CR) ou Actual Cost (AC) que corresponde ao custo total incorrido do
trabalho de uma atividade ou de uma entrega previamente planejada.

10

De baixo para cima (GOOGLE TRADUTOR, acesso em 29/02/2012).
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Utilizando os valores descritos acima, podem ser obtidos os seguintes dados, conforme
o Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 182 e p. 183:
- Variação do prazo (VPR=VA-VP) ou Schedule Variance (SV=EV-PV) cujo
resultado pode indicar se o projeto está atrasado em relação ao cronograma planejado. No
término do projeto a variação do prazo se iguala a zero;
- Variação de custos (VC=VA-CR) ou Cost Variance (CV=EV-AC) mede se o custo
planejado foi o realmente gasto. Esta variação geralmente é negativa nos projetos e este valor
é irrecuperável. Isto significa que na maioria dos projetos o gasto real é maior do que o
planejado;
- Índice de desempenho de prazos (IDP=VA/VP) fornece o progresso do projeto em
relação ao que foi planejado. Para resultado inferior a 1,0 significa que o trabalho executado
foi menor do que o planejado e resultado maior que 1,0 significa que o trabalho executado foi
maior que o planejado. Este índice mostra se as entregas planejadas estão sendo entregues
dentro do previsto;
- Índice de desempenho de custo (IDC=VA/CR) fornece a eficiência dos custos do
trabalho executado, isto é, resultado menor que 1,0 indica que o custo do projeto está acima
do previsto e para resultado maior que 1,0 que o projeto esta gastando menos do que o
previsto no momento da realização do cálculo.

Figura 3.8.

Valores agregado e planejado, custo real, variações de custo e prazo
Fonte: (Adaptação) Bicho, Ian, 2010.
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A figura 3.8 representa graficamente os índices estudados nesta seção facilitando a
visualização da relação existente entre eles.

3.5.

Gerenciamento da qualidade do projeto

Nesta área do gerenciamento, são descritos os grupos e processos que garantem que o
projeto e produto gerado por ele estejam dentro da satisfação e expectativas dos stakeholders
envolvidos ao logo da execuação do projeto em questão. A figura 3.9. a seguir, detalha os
grupos e os processos relacionados a área de gerenciamento da qualidade segundo o Guia
PMBOK® – 4ª. Edição, 2008.

Figura 3.9.

Gerenciamento da qualidade do projeto e seus processos
Fonte: Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 191.
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Os métodos utilizados, para o controle moderno da qualidade, podem ser utilizados
nos diferentes tipos de projeto, sendo que itens como satisfação dos clientes, o uso de
processos preventivos ao invés de inspeção, melhoria contínua e responsabilidade da gerência,
são pontos comuns, independente do porte do projeto a ser executado.

3.5.1. Planejar a qualidade

O processo de planejar a qualidade é a atividade que tem como objeto principal o que
atender as expectativas e satisfações dos clientes e das pessoas envolvidas no projeto.
Com base nas declarações dos escopos do projeto e do produto, na EAP, nas
informações dos registros das partes interessadas, nos planejamentos dos custos, do tempo,
dos riscos, em fatores ambientais e ativos de processos da organização, pode ser feito o
planejamento da qualidade. Para isto, algumas técnicas podem ser utilizadas, conforme
descrito no Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008.
A análise de custo-benefício pode ser utilizada no intuito de atingir os requisitos de
qualidade com menos retrabalho e maior produtividade, com um menor custo e com maior
satisfação das partes interessadas. Outra técnica é do custo da qualidade que compara o custo
de conformidade (valor gasto para se evitar falhas) com o custo da falta de conformidade
(valor gasto devido a falhas), (Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 195). Também podem
ser utilizados gráficos de controle, para garantir que o produto entregue está dentro do
planejado. Estes gráficos indicam se o projeto está ou não estável, facilitando a tomada de
ações para não comprometer a entrega final. Neste processo são adotados limites de controles
delineando a faixa máxima de distorção aceita para os produtos ou fases entregues. Quanto
maior a qualidade imposta menor a faixa distorção e vice e versa. Uma técnica muito utilizada
é a do benchmarking 11 que busca utilizar as melhores práticas utilizadas em diferentes
projetos, independente de estarem ou não dentro da organização executora do projeto em
planejamento. Ainda existem as técnicas de utilização de experimentos, amostragem
estatística, fluxogramas, metodologias como Seis Sigma 12, Lean Seis Sigma, Desdobramento
da Função, CMMI® 13 e ferramentas como Brainstorming que explora a capacidade criativa de
11

Benchmark, s. ponto de referência (DICIONÁRIO OXFORD ESCOLAR, 3ed. Oxford, 2000, p. 329).

12

“Metodologia originalmente desenvolvida pela Motorola, na década de 80” (AUCTUS Consultoria e

Treinamento Empresarial).
13

Certificação de maturidade do processo de desenvolvimento de software.
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uma ou mais pessoas, diagramas de afinidade, análise de campo de força e técnicas de grupos
nominais.
Ao concluir este processo, se obtém o plano de gerenciamento da qualidade, incluindo
documentos de suporte para este gerenciamento. Dentre eles, conforme o Guia PMBOK® –
4ª. Edição, 2008, existem as métricas da qualidade com os parâmetros a serem seguidos para a
manutenção da qualidade dentro do projeto, as listas de verificações que garantem a
realização de procedimentos ao longo da execução do projeto e, por último, o plano de
melhorias no processo que detalha as etapas de análise que buscam agregar maior valor as
atividades executadas.

3.5.2. Realizar a garantia da qualidade

Esta etapa dentro do gerenciamento da qualidade do projeto é o momento que são
feitas as auditorias dos requisitos da qualidade e dos resultados obtidos pelo processo de
controle da qualidade, garantindo a execução de todos os procedimentos e ações descritas no
plano de qualidade (Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 201). Cabe ainda a auditoria
verificar se as melhores práticas estão em uso, se as políticas da organização estão sendo
obedecidas, se o documento que contempla a lições aprendidas no projeto está sendo
atualizado e se os procedimentos que buscam a redução de custo estão sendo executados. A
forma, se externa ou interna e a periodicidade, se programada ou aleatória destas auditorias,
varia de projeto para projeto e geralmente são exercidas por pessoas ou equipes que não estão
diretamente ligadas ao projeto auditado.

3.5.3. Realizar o controle da qualidade

Diferente do processo de realizar a garantia da qualidade, o objetivo deste processo é o
de monitorar e registrar os resultados obtidos da execução das atividades de qualidade
planejadas para o projeto. Para isto são utilizadas várias técnicas como as citadas no Guia
PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, como:
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- Diagramas de causa e efeito, também conhecidos como de espinha de peixe ou
diagramas de Ishikawa 14, mostram que os problemas e defeitos podem ser relacionados a
vários fatores (ISHIKAWA, Kaoru, 1982);

Figura 3.10.
Exemplo de diagrama de espinha de peixe
Fonte: Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 209.

- Gráficos de controle, já mencionados na seção sobre planejar a qualidade;
- Fluxogramas que mostram graficamente as relações entre as etapas de um processo;
- Histograma que é a representação gráfica através de barras verticais, onde demonstra
a frequência das ocorrências das variáveis registradas em determinado período;
- Diagrama de Pareto 15 que é uma variação do histograma e fundamentado na Lei de
Pareto ou Regra 80/20, onde 80% dos problemas se devem a 20% das causas (JURAN,
Joseph M., 1941);
- Gráfico de execução, uma variável do gráfico de controle, mostra a tendência dos
processos ao longo do tempo através de linhas geradas pela seqüência dos pontos de
ocorrência;
- Diagrama de dispersão onde o gráfico mostra a relação existente entre duas
variáveis;
- Inspeção é a certificação de que um produto de trabalho está em conformidade com
os padrões definidos no projeto;

14

“Kaoru Ishikawa (Tóquio, Japão, 1915-1989), se formou em química aplicada e foi figura mais importante no

Japão na defesa do controle da qualidade. Foi o primeiro a utilizar o termo Controle de Qualidade Total”.
(Especialistas em Qualidade, 2008).
15

Vilfredo Pareto (Paris, França, 1848-1923), economista que escreveu a base das teorias que fundamentaram a

Lei de Pareto, escrita em 1941 por Joseph Juran. (AGLO TALENT, 2008).
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- Amostragem estatística, cujo controle de qualidade é feito com base em um lote de
amostras selecionadas aleatoriamente, validando se o produto entregue está dentro dos
padrões de qualidade definidos no projeto.
Os documentos gerados ao terminar o controle de qualidade, garantem que os
processos são executados em conformidade com as definições do projeto, que as mudanças
necessárias foram devidamente formalizadas e registradas, além de serem insumos para a
verificação do escopo com o aceite formal do produto entregue.

3.6.

Gerenciamento dos recursos humanos do projeto

Não menos importante do que as demais áreas, a questão dos recursos humanos
também tem suas responsabilidades dentro do gerenciamento do projeto. A finalidade básica
dos processos descritos a seguir tem como função o de garantir que as pessoas envolvidas no
projeto, tenham seus papéis e responsabilidades definidos, para que não haja impactos no
momento da execução até o encerramento do projeto, fazendo com que este ocorra dentro do
planejamento executado. A figura 3.11. na próxima página, descreve os grupos e processos
pertencentes a área do conhecimento que trata a questão dos recursos humanos disponíveis
para um determinado projeto conforme o Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008.

3.6.1. Desenvolver o plano de recursos humanos

No planejamento dos recursos humanos do projeto são abordados todos os pontos
relacionados a pessoas envolvidas no projeto. O primeiro processo desta etapa é o de
desenvolver o plano propriamente dito, onde é necessária a identificação e documentação das
funções, responsabilidades, habilidades exigidas para a realização das atividades descritas no
planejamento do tempo e as relações entre os níveis hierárquicos da organização executora do
projeto (Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 218).
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Figura 3.11.

Gerenciamento dos recursos humanos do projeto e seus processos
Fonte: Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 217.

Um plano de recursos humanos bem elaborado fornece ao gerente de projetos
informações extremamente importantes para um bom desempenho do projeto a ser executado,
não comprometendo dentro do cronograma elaborado, as entregas parciais e finais planejadas.
Informações como a necessidade de treinamento da equipe, o tempo de disponibilidade destes
recursos, dados para a formação de uma equipe preparada para assumir as funções que lhes
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forem delegadas, as formas de recompensas e reconhecimentos, questões de segurança e
jurídicas do pessoal, conformidades e particularidades com a legislação trabalhista do local da
realização do projeto, normativos internos da organização e todas e quaisquer informações
relacionadas às pessoas envolvidas no projeto, são de grande valia para a tomada de decisões,
podendo afetar diretamente o desempenho e execução do projeto proposto.
Não existe uma ferramenta ou uma técnica específica para elaborar o plano de
gerenciamento de recursos humanos, mas organogramas com descrição de cargos e funções,
gráficos matriciais de responsabilidades e rede de relacionamento (networking) existente entre
as pessoas participantes do projeto, são informações básicas para a execução deste
planejamento (Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 220).

3.6.2. Mobilizar a equipe do projeto

Um fator diretamente relacionado ao processo de mobilizar a equipe é a questão da
disponibilidade dos recursos que compõem esta equipe. Fica a cargo do gerente ou ao grupo
responsável pelo gerenciamento do projeto o de conduzir a devida realocação destes recursos
necessários para a execução do projeto. Neste caso, habilidades de negociação e de influenciar
pessoas, são fundamentais para a realização e conclusão desta etapa (Guia PMBOK® – 4ª.
Edição, 2008, p. 225).
Na impossibilidade da realocação dos recursos em função de fatores externos, fora da
alçada de decisão do gerente de projetos, alternativas devem ser estudadas e postas em
prática, desde que não infrinjam quaisquer regras, internas ou externas, previamente
conhecidas da organização. Um exemplo desta realocação de recurso que normalmente é
utilizada é a contratação de recursos externos junto a empresas de outsourcing 16.

3.6.3. Desenvolver a equipe do projeto

A opção de desenvolver a equipe pode ser motiva por dois fatores: o de desenvolver as
pessoas em função do gerente de projetos não conseguir mobilizar todos os recursos com os
perfis e qualificações necessárias exigidas pelo projeto e o de manter um processo contínuo de
melhorias de competências e habilidades, desenvolvendo as pessoas com a perspectiva de

16

Terceirização (GOOGLE TRADUTOR, acesso em 29/02/2012).
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obter melhores resultados, tantos individuais como coletivos. Neste caso, este tipo de
investimento gera ganhos em todos os níveis, dentro e fora do projeto. Para se obter um bom
resultado, se faz necessário que o gerente de projetos adquira habilidades que o possibilitem
executar ou perceber a necessidade deste desenvolvimento. Entre as diversas habilidades,
podem ser citadas as de motivar pessoas e equipes, construir e reter talentos, gerenciar
conflitos, liderar de forma que a liderança seja aceita pelos liderados, delegar de forma
responsável e de comunicar de forma clara e objetiva (Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p.
239).
Alguns recursos como utilizar as habilidades dos membros da equipe, treinamentos
internos ou externos da organização, mesclar a equipe com pessoas que apresentam vários
níveis de conhecimentos ou pessoas mais ativas e menos ativas, são técnicas que o gerente de
projeto pode executar, com o objetivo de desenvolver a equipe como um todo. Utilizar
métodos de recompensas e critérios de reconhecimento podem ser formas de motivação para a
equipe buscar resultados mais expressivos ou desafiadores.

3.6.4. Gerenciar a equipe do projeto

A função de gerenciar a equipe de projeto cabe ao gerente de projetos executar,
devendo para isso, acompanhar e monitorar o desempenho da equipe de projetos, efetuar
mudanças e desenvolver as pessoas se necessário, dar feedbacks 17 e resolver assuntos
relacionados as pessoas da equipe (Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 236). Como já
mencionadas acima, várias habilidades serão exigidas do gerente de projetos, para que este
tenha um bom desempenho e resultado no que diz respeito ao gerenciamento de sua equipe.
Documentos importantes podem ser gerados neste processo de gerenciar a equipe de
projeto e posteriormente podem complementar outros documentos, tais como o de lições
aprendidas, modelos utilizados em outros processos que envolvam pessoas e alterações nos
padrões de gestão de equipes utilizados pela organização executora do projeto.

3.7.

17

Gerenciamento das aquisições do projeto

S. (informação) retorno (DICIONÁRIO OXFORD ESCOLAR, 3ed. Oxford, 2000, p. 420).
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Este gerenciamento contempla aspectos importantes dentro do planejamento e
gerenciamento de um projeto, pois trata de processos de controles dos fatores originados
externamente a organização ou área responsável pela execução e gerenciamento do projeto.

Figura 3.12.

Gerenciamento das aquisições do projeto e seus processos
Fonte: Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 314.
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De acordo com o Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, itens como planejar, conduzir,
administrar e encerramento das aquisições, são abordados com o intuito de dar subsídios para
reduzir os possíveis impactos gerados por terceiros, tais como prestadores de serviços ou
fornecedores de insumos necessários ao projeto.
A figura 3.12. na página anterior, ilustra o gerenciamento das aquisições e os seus
processos com os respectivos grupos que são descritos nas próximas seções.

3.7.1. Planejar as aquisições

O processo de planejar as aquisições contempla os processos relativos às compras de
produtos, serviços ou resultados e contratações de fornecedores necessários para melhorar ou
complementar as atividades de desenvolvimento e execução do projeto (Guia PMBOK® – 4ª.
Edição, 2008, p. 313). Também faz parte deste processo as definições de como, quando e
quanto são os insumos externos necessários ao projeto.
Nestas aquisições, alguns cuidados devem ser considerados no momento da
contratação de fornecedores, tanto para insumos como para serviços. Itens como a capacidade
de fornecer os serviços contratados, qualidade do que está sendo adquirido, influência ou
interesse do fornecedor no projeto em andamento, conformidade com as leis em vigor,
alinhamento com as políticas internas da organização executora do projeto, níveis de
dependência do contratante em relação ao contratado e qualquer outro fator que possa
interferir diretamente ou indiretamente no projeto, deve ser avaliado para se evitar riscos que
possam comprometer as entregas parciais ou finais do projeto.
Para auxiliar neste planejamento, documentos gerados por outras áreas dentro do
projeto são utilizados para dar suporte na decisão de adquirir algo necessário ao projeto.
Podem ser citados, a declaração de escopo fornecendo dados sobre o produto a ser entregue
pelo projeto mais os serviços necessários para esta realização, a EAP, o cronograma que
descreve quais e quando as atividades são executados, estimativas de custo sinalizando o
quanto pode ser gasto, o planejamento de risco, o planejamento de recursos humanos
descrevendo o nível de qualificação necessária das pessoas envolvidas no projeto entre outros
documentos. Além destes documentos podem ser utilizadas algumas ferramentas e técnicas
que facilitam a decisão referente às aquisições descritas no Guia PMBOK® – 4ª. Edição,
2008. Uma técnica comumente utilizada é a da análise de fazer ou comprar, isto é, qual é o
melhor custo benefício, fazer internamente o que se quer ou comprar? Em determinadas
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situações é mais vantajoso adquirir um produto ou serviço do que confeccioná-lo por meios
próprios. A opinião especializada é outra forma de buscar informações que agregam na
tomada de decisão, além de analisar o melhor tipo de contrato a ser firmado entre contratante
e contrato para se ter a melhor forma de pagamento do produto ou serviço adquirido.
O resultado final do planejamento das aquisições é a obtenção de documentos
necessários ao gerente de projeto, para efetuar o gerenciamento do projeto como um todo.
Seguindo as diretrizes do Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, tais documentos são: o plano de
gerenciamento das aquisições, declaração do trabalho das aquisições que descreve
basicamente a capacidade dos fornecedores, decisões de fazer ou comprar, documentos de
aquisições que indicam a forma das contratações (licitações, leilões etc.), a lista de critérios
considerados para a tomada de decisão e solicitações de mudanças dentro do projeto como um
todo.

3.7.2. Conduzir as aquisições

Uma vez planejada as aquisições necessárias para o projeto, o próximo passo é
conduzir estas aquisições para que o planejamento se concretize. Nesta fase, a equipe
responsável pelo projeto recebe ou busca as respostas dos vários fornecedores contatados,
devendo prosseguir com o processo de seleção conforme descrito no planejamento. Por
exemplo, se foi prevista uma licitação, não poderá ser feita a contratação de outra forma a não
esta, considerada a melhor opção para este projeto. Para a tomada de decisão, podem ser
realisadas reuniões entre as partes envolvidas, buscar outras informações além das fornecidas
pelo plano de aquisições e utilizar técnicas de negociação, podem ser útil no momento de
conduzir as aquisições (Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 328).
O resultado deste processo é a definição de quando e quais fornecedores têm potencial
para efetivamente serem contratados, com as respectivas formalizações e detalhes desta
contratação.

3.7.3. Administrar as aquisições

Administrar as aquisições corresponde às atividades de monitoramento e
gerenciamento das aquisições feitas para o projeto segundo o Guia PMBOK® – 4ª. Edição,
2008. Nesta etapa, o desempenho dos fornecedores é analisado, se mudanças devem ser feitas,
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se as cláusulas contratuais estão sendo seguidas, se os prazos estão dentro do que foram
planejados, se os pagamentos pela contratante estão sendo efetuados dentro do vencimento
etc. Em outras palavras, é validar se o combinado na contratação está sendo cumprido entre as
partes envolvidas no contrato.
Um fator importante considerado na administração das aquisições, igualmente ao
realizado em processos executados pela contratante, como processos de auditorias internas ou
externas, a análise de desempenho e checagem do escopo e dos métodos utilizados para a
execução do projeto, devem ser realizados e adotados em relação aos processos executados
pelos fornecedores, eliminando ou reduzindo os riscos que comprometam a execução ou
entregas previstas no projeto.

3.7.4. Encerrar as aquisições

Uma vez cumpridas às prerrogativas negociadas no contrato entre as partes
envolvidas, o próximo passo é efetuar a formalização do encerramento desta aquisição. Para
isso a equipe de projeto deve considerar todas as informações coletadas durante o período da
aquisição, atualizar os documentos dentro do projeto como registro de mudanças e o de lições
aprendidas que pode auxiliar em futuras aquisições.
O encerramento de uma aquisição pode ocorrer pelo simples fato do contrato ter sido
cumprido, ou por quebra de contrato requerida por uma das partes em função do não
cumprimento, parcial ou total, do que foi previamente negociado.

3.8.

Gerenciamento das comunicações do projeto

A questão da comunicação está entre os tópicos com maior índice de geração de
problemas ocorridos em um projeto, podendo levar este ao insucesso. A comunicação é
definida como vital para o projeto (Kerzner, H., 2003). Além disso, é considerada pelas
organizações uma das habilidades mais deficientes apresentadas pelos profissionais que atuam
na área de gerenciamento de projetos. As figuras 3.13. e 3.14. mostram resultados de
pesquisas feitas nos últimos anos.
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Figura 3.13.
Problemas que ocorrem com mais freqüência na Gestão de Projetos
Fontes: Benchmarking, 2009, p. 111; Benchmarking, 2008, p. 106; Benchmarking, 2007, p. 114;
Benchmarking, 2005, p. 159 e Benchmarking, 2004, p. 108.

Figura 3.14.

Habilidades que as organizações consideram deficientes nos profissionais de
gerenciamento de projetos
Fontes: Benchmarking, 2009, p. 95; Benchmarking, 2008, p. 90; Benchmarking, 2007, p. 96 e
Benchmarking, 2006b, p. 50.

Como descrito no Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, no gerenciamento das
comunicações do projeto, a atividade de comunicação possui muitas dimensões, podendo ser
classificadas como internas e externas, formais e informais, verticais e horizontais, oficiais e
não oficiais, verbais e não verbais. E para executar tais atividades são exigidas habilidades
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dos profissionais da área, como a de escuta ativa e eficaz, saber questionar, educar, persuadir,
solucionar conflitos, resumir, entre outras que podem ser eficientes na solução de problemas
ou definições necessárias ao longo da execução do projeto. O gerenciamento das
comunicações também está subdividido em grupos e processos, observados na figura 3.15. na
próxima página.

3.8.1. Identificar as partes interessadas

O primeiro processo a ser tratado dentro do planejamento da comunicação, segundo o
Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, é o de identificar as partes interessadas, é considerado
que dentro deste grupo todas as pessoas ou organizações afetadas diretamente ou
indiretamente pelo projeto, indo desde o cliente que solicitou a execução do projeto até o
público-alvo a ser atingido pelo resultado deste projeto. Além disso, é confeccionado um
documento que descreve a relação dos interesses e influências destas pessoas e/ou
organizações para com o projeto.
A falha neste processo pode ocasionar o insucesso do projeto, pois partes interessadas
importantes dentro do projeto podem ser tratadas com um grau menor de relevância, fazendo
com que suas expectativas não sejam realizadas plenamente, impactando o resultado final do
projeto em questão. Como o tempo do gerente de projeto é limitado, ao realizar um bom
mapeamento dos interesses e influências das partes interessadas, o gerente tem todas as
informações necessárias para efetuar uma comunicação eficaz no momento da tomada de
alguma decisão ou no reporte de um fato ocorrido dentro do projeto (Guia PMBOK® – 4ª.
Edição, 2008, p. 246).
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Figura 3.15.

Gerenciamento das comunicações do projeto e seus processos
Fonte: Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 244.

Um exemplo deste mapeamento é ilustrado na figura 3.16. na próxima página, onde
mostra a relação entre poder e interesse, fato que afeta diretamente a influência das partes
interessadas dentro do projeto.
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Figura 3.16.
Exemplo de mapeamento de poder x interesse
Fonte: Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 249.

Pessoas ou organizações que localizam-se no quadrante Gerenciar com atenção (B, F
e H), devem ter uma atenção especial por parte do gerente de projetos, pois estas possuem
grande interesse e grande poder, o que certamente gera grande influência dentro do projeto.
Ações diferentes devem tomadas para quem estiver localizado no quadrante Monitorar (D e
G), pois estes apresentam baixo interesse e poder, ou seja, baixa influência dentro do projeto.

3.8.2. Planejar as comunicações

Depois de identificados os interesses, o poder e o grau de influência das partes
interessadas, são iniciados os processos que definem o planejamento das comunicações dentro
do projeto. Neste momento são analisadas as melhores técnicas e métodos para serem
utilizadas neste planejamento, pois a comunicação pode e quase sempre gera impactos do
início ao encerramento do projeto (Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 251).
Uma comunicação eficaz atinge todos os níveis e no tempo certo, passando a
informação de forma precisa sem que haja interrupções nas informações trafegadas. Os meios
utilizados podem ser formais ou informais, conversas rápidas ou reuniões demoradas, um
simples bilhete ou relatórios complexos com dados estatísticos e administrativos. O
importante que a mensagem a ser passada chegue a seu destino de forma que cumpra seu
papel. Os métodos devem ser adequados de acordo com a necessidade de abrangência da
comunicação, ou seja, como se deseja atingir o público-alvo. Estes métodos são descritos pelo
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Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 256, como segue. Na comunicação interativa, as partes
envolvidas trocam informações entre si de forma rápida e imediata. Na comunicação ativa a
mensagem é direcionada para um público previamente escolhido, como exemplo, um e-mail
com um ou vários destinatários. Por último, a comunicação passiva quando há necessidade de
enviar um grande volume de informações para um grande número de destinatários, neste caso
pode ser citada divulgação de notícias através de sites na Internet.
O resultado deste processo é o planejamento da comunicação, que basicamente contém
os requisitos da comunicação obedecendo aos interesses das partes envolvidas, como as
comunicações devem ocorrer, os motivos da distribuição, definições dos papéis e
responsabilidades de cada um, por exemplo, quem faz e quem autoriza o envio de
determinada comunicação, quais são os métodos e recursos utilizados, quais são as restrições
e níveis de sigilo das comunicações e demais informações e processos que estejam
relacionadas as comunicações dentro do projeto a ser executado (Guia PMBOK® – 4ª.
Edição, 2008, p. 257).
Resumidamente, no planejamento da comunicação, deve-se levar em consideração o
que se quer comunicar, como comunicar e para quem comunicar.

3.8.3. Distribuir as informações

Distribuir as informações é um processo tão importante quanto saber o que e para
quem comunicar, pois se a mensagem não for corretamente distribuída e não chegar ao seu
destino, a comunicação deixa de ser eficaz e de nada vale.
Técnicas de feedbacks, de gerenciamento de reuniões, de apresentação, de facilitação
ou de estilo de redação, podem ser recursos utilizados e muito úteis para transmitir a
mensagem de forma clara e objetiva (Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 261).
Com relação às ferramentas para distribuir uma mensagem, como mencionado acima,
depende do volume das informações e do público-alvo que se deseja atingir. Neste caso,
existem vários mecanismos que podem ser utilizados, como documentação impressa,
videoconferência, e-mail, fax, correio de voz, sites da Internet, telefone, reuniões presenciais
ou a distâncias, carta, mala direta e outros diversos meios.

3.8.4. Gerenciar as expectativas das partes interessadas
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Gerenciar as expectativas das partes interessadas é o processo pelo qual o gerente de
projetos interage e se comunica com as partes interessadas dentro do projeto, buscando
atender as necessidades e solução das ocorrências conforme forem surgindo. Efetuando o
devido gerenciamento das comunicações com o envolvimento correto das partes interessadas,
a probabilidade de rejeição do produto gerado pelo projeto é menor, aumentando desta forma
as chances de êxito do projeto.
Como nas demais áreas de gerenciamento, um gerente de projeto que utilize um
método de comunicação adequada, que tenha habilidades de solucionar conflitos, de escuta
ativa, de apresentação, de oratória, de redação e que saiba comunicar as mudanças ocorridas e
necessárias as partes interessadas, certamente tem um desempenho mais satisfatório,
independente do resultado final do projeto (Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 264).

3.8.5. Reportar o desempenho

As funções de coletar e distribuir as informações sobre o desempenho das diversas
áreas do projeto são atividades executadas dentro do processo de reportar o desempenho de
acordo com o Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008. Nesta fase, após a coletada de todas as
informações que forem classificadas como relevantes, como por exemplo, os riscos ocorridos
e soluções adotadas, atrasos e antecipações ocorridas em relação ao cronograma planejado,
término previsto das fases em andamento além da conclusão do projeto, mudanças ocorridas,
situação dos custos, auditorias realizadas, ocorrências não previstas entre outras informações,
podem ser consolidas em forma de relatórios periódicos e disponibilizados as partes
envolvidas conforme interesse de cada uma.
Se o reporte implantado for novo e se mostrar eficaz como meio de divulgação das
informações do projeto, pode ser incluído no documento de lições aprendidas, servindo como
modelo para futuros projetos ou para alterações no meio de controle da comunicação dentro
da organização.

3.9.

Gerenciamento dos riscos do projeto

Nenhum projeto está totalmente isento da ocorrência de riscos e se estes não forem
previstos e nem gerenciados de forma adequada, podem comprometer parte ou a totalidade do
projeto. Um aspecto interessante quando se fala em risco é a questão do resultado que este
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pode causar. Um risco nem sempre gera uma ocorrência ruim, mas pelo contrário, pode trazer
benefícios aos resultados do projeto, podendo ser previstos ou não.
O Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, classifica os riscos em dois tipos:
- Riscos negativos ou ameaças – estes são os riscos que geram ocorrências indesejadas
no projeto trazendo consigo fatores negativos aos processos e resultados esperados, e;
- Riscos positivos ou oportunidades – ao contrário dos negativos, acabam gerando
conseqüências boas e resultados positivos ao projeto.
Como exemplo, um produto ABC é desenvolvido para uma faixa etária específica da
população, a de homens entre 20 e 30 anos. No entanto, apesar dos estudos de mercado terem
sido feitos dentro de padrões adequados, após lançado o produto, ele não é aceito em sua
totalidade por este público-alvo, ou seja, a ameaça de rejeição do produto é caracterizada
como um risco negativo. Por outro lado, este mesmo produto, é muito bem aceito por outra
faixa da população, até então fora das pesquisas e do propósito final do projeto. A aceitação
do produto por esta faixa etária não prevista pode ser classificada como um risco positivo.
O gerenciamento dos riscos do projeto é compreendido por vários processos, conforme
descreve o Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008. Os processos dos grupos de planejamento,
identificação, análise, planejamento de respostas, monitoramento e controle de riscos são
listados na figura 3.17. na próxima página e estudados a seguir.

3.9.1. Planejar o gerenciamento de risco

Nesta fase está prevista a elaboração do planejamento dos riscos definindo a forma de
conduzir as atividades de que envolvam o controle, gerenciamento e a documentação dos
processos relacionados aos riscos previstos para o projeto (Guia PMBOK® – 4ª. Edição,
2008, p. 276).
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Figura 3.17.
Gerenciamento dos riscos do projeto e seus processos
Fonte: Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 274.
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O planejamento dos riscos praticamente tem seu início no momento da criação do
projeto e final previsto com as fases iniciais do planejamento do projeto. Para a elaboração
deste plano são utilizados a declaração do escopo do projeto, os planos de gerenciamentos de
custos, tempo e comunicação, os fatores ambientais da empresa e ativos de processos
organizacionais, como normativos internos utilizados pela organização executora do projeto e
documentos de lições aprendidas de outros projetos. Normalmente para formalizar os
processos e posteriormente o plano de riscos, são feitas reuniões de trabalho entre equipe
responsável pelo projeto, pessoas ligadas a outras áreas que estejam relacionadas ao
gerenciamento e controle de riscos da organização, partes interessadas e toda e qualquer
pessoa que por ventura seja requisita para contribuir neste processo.
Com a conclusão desta etapa, com base no Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, o plano
de gerenciamento de riscos é obtido e nele deve conter informações da metodologia a ser
utilizada neste gerenciamento, definições das responsabilidades dos membros que compõem a
equipe responsável pelo gerenciamento dos riscos, custos previstos para o contingenciamento,
as datas de quando os processos de gerenciamento de risco devem ser executados, as
categorias dos riscos previstos no projeto, definições de probabilidade e impactos caso os
riscos previstos ocorram, matriz de probabilidade de impacto que possibilita a priorização
destes riscos de acordo com a chance deles ocorrerem, revisões de tolerâncias aceitas para os
riscos, relatórios de divulgação e toda a documentação de acompanhamento das atividades
relacionadas aos riscos dos projetos.

Figura 3.18.

Exemplos de matriz de risco – Impacto x Probabilidade
Fonte: Scalioni, Fabrício, 2009.
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Figura 3.19.

Exemplo de definição de escalas de impactos para o projeto
Fonte: Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 281.

A figura 3.18. ilustra exemplos de matrizes de risco que podem ajudar na identificação
e no planejamento dos mesmos e a figura 3.19 exemplifica alguns tipos de impactos caso
estes riscos ocorram.

3.9.2. Identificar os riscos

Neste processo cabe a responsabilidade de identificar e documentar os possíveis riscos
que podem afetar o projeto. Para esta identificação, o gerente de projeto pode contar com a
participação de membros da própria equipe ou de equipes específicas de áreas dedicadas a
riscos, especialistas no assunto podendo ser internos ou externos, clientes, outros gerentes,
usuários finais do produto desenvolvido e todos que possam contribuir desde que indicados
ou solicitados pela equipe responsável pelo planejamento dos riscos (Guia PMBOK® – 4ª.
Edição, 2008, p. 282).
A identificação de riscos é um trabalho contínuo, pois dificilmente são identificados
100% dos riscos possíveis de ocorrer em um determinado projeto. Desta forma, novos riscos
podem surgira qualquer momento ao longo da execução do projeto. Caso seja identificado um
novo risco, deve ser mapeado e analisado, estudando os impactos e probabilidades de novas
ocorrências. Com base nos resultados apurados o gerente de projeto inicia o processo de
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mudança, fazendo com que o novo risco seja incorporado ao plano de riscos e na
documentação do projeto.
A utilização de algumas técnicas e ferramentas pode facilitar o processo de
identificação dos riscos. O Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, sugere a realização das
técnicas do brainstorming, Delphi ou SWOT 18, entrevista com pessoas com profundos
conhecimentos técnicos na área de riscos, análises da causa-cruz, de listas de verificações com
base nas informações coletas, de premissas, de hipóteses, utilização de diagramas de causa e
efeito (vide seção 3.5.3.), de sistemas, de fluxogramas e de influência.
O resultado deste processo gera o registro dos riscos, contendo neste documento, a
lista dos riscos identificados e as repostas para cada um respectivamente.

3.9.3. Realizar análise qualitativa dos riscos

Realizar análise qualitativa dos riscos é efetuar a priorização dos riscos identificados,
de acordo com a probabilidade de ocorrer mais os impactos gerados por ele (Guia PMBOK®
– 4ª. Edição, 2008, p. 289). Com isso, muitas organizações ao focarem nos riscos com maior
prioridade, conseguem aumentar o desempenho dos projetos uma vez que, mitigando os
principais riscos, naturalmente os resultados apresentados serão melhores. Para esta análise,
além da declaração do escopo do projeto e dos ativos de processos da organização como
lições aprendidas e estudos de riscos de projetos já realizados, todos os documentos e dados
obtidos nos processos anteriores serão utilizados.
Concluída esta fase, o registro dos riscos gerado na fase de identificação dos riscos
será atualizado com informações adicionais como a lista de prioridades dos riscos do projeto.

3.9.4. Realizar análise quantitativa dos riscos

Fase complementar a análise qualitativa que tem como objetivo o de analisar os riscos
priorizados, classificando-os numericamente de acordo com o efeito gerado por cada risco.
Com mais esta análise dentro do planejamento de riscos e conforme os resultados obtidos,
novas ações podem ser incorporadas ao gerenciamento dos riscos, buscando sempre como

18

Técnica SWOT – Strengths (forças), Weaknesses (fraquesas), Opportunities (oportunidades), Theats

(ameaças).

62

propósito principal o de eliminar ou diminuir os impactos dos riscos ocorridos dentro do
projeto.

Figura 3.20.
Exemplo de diagrama de tornado
Fonte: Sotille, Mauro, 2011.

Nesta análise as técnicas mais utilizadas são de sensibilidade e do valor monetário
esperado. A primeira busca identificar os riscos que geram maior impacto potencial no
projeto. “O Diagrama de Tornado mostra graficamente o resultado da análise de sensibilidade
de um fator ou variável. No gerenciamento dos riscos de um projeto o diagrama de tornado
ajuda a determinar quais riscos têm maior impacto potencial no projeto, examinando como a
incerteza associada a cada risco afeta o objetivo que está sendo examinado” (SOTILLE,
Mauro, 2011). No diagrama de tornado, quanto maior a barra maior a sensibilidade do objeto
para aquele fator, consequentemente maior é o impacto. Este nome foi dado ao diagrama
devido a sua semelhança com um tornado. A segunda técnica do valor monetário, conforme o
Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, é um conceito estatístico que calcula o resultado médio
quando o futuro inclui cenários que podem ocorrer ou não, ou seja, análise em situações de
incerteza.

3.9.5. Planejar as respostas aos riscos

O Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, descreve neste processo, quais são as ações
planejadas e necessárias para mitigar, eliminar ou aceitar os riscos observados e descritos com
potencialidade de ocorrerem ao longo do projeto. Reduzir as ameaças que possam
comprometer os objetivos do projeto, naturalmente aumentam as chances dos objetivos a
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serem alcançados, mas por outro lado o fato de aceitar um risco também pode trazer
oportunidades que representam ganho ao projeto.
O planejamento das respostas deve ser feito depois de concluídas as fases de análises
quantitativas e qualitativas, pois, desta forma são estudas as respostas aos riscos conforme a
prioridade de cada um, isto é, primeiramente, os riscos com maiores probabilidades de
acontecerem e posteriormente os demais. Outro aspecto importante deste planejamento é o
fato de poder alterar outros planos como o de custo, de tempo e consequentemente o plano de
gerenciamento do projeto como um todo.
Várias são as ferramentas e formas de planejar as respostas segundo o Guia PMBOK®
– 4ª. Edição, 2008, porem as estratégias são utilizadas de acordo com o tipo de risco, sendo
que uma é comumente utilizada para ambos. Para os riscos negativos, o planejamento das
respostas deve buscar a eliminação total do risco, a transferência do risco a outros (exemplo,
fazer um seguro) ou redução do risco, mitigando os impactos gerados. Para os riscos positivos
é exatamente o inverso, as respostas devem explorar os impactos para aproveitar as
oportunidades geradas com o risco, compartilhar com outros estas oportunidades, ou
melhorar, buscando um aumento na probabilidade de ocorrer tal risco em função dos impactos
serem benéficos ao projeto. A estratégia de aceitação do risco pode ser uma resposta
planejada para os dois tipos de riscos, que resume simplesmente em aceitar a ocorrência e os
impactos causados por ele, independente do risco gerar fatores negativos ou positivos ao
projeto.

3.9.6. Monitorar e controlar os riscos

Como todos os processos descritos no gerenciamento do projeto, depois do
planejamento, vêm as fases de monitorar e controlar o que foi planejado. Para os riscos
estudas dentro do projeto, o processo não é diferente. Na fase do monitoramento e controle
são utilizados o documento de registro dos riscos identificados e analisados, plano de
gerenciamento do projeto, relatórios de desempenho, informações de custos e o andamento do
cronograma do projeto (Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, p. 309). De posse dessas
informações, podem ser executadas as atividades de reavaliação dos riscos, auditorias, novas
análises de variação e tendência, medições de desempenho, verificação das reservas previstas
para a realização de contingências e reuniões de alinhamento com as partes envolvidas no
projeto.
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O resultado desta etapa pode gerar ações corretivas ou preventivas, sendo que após
analisadas e aprovadas são incorporadas ao projeto, devendo sempre passar pelos processos
formais de mudança dentro da organização e do projeto em questão. Atuações no documento
de lições aprendidas devem ocorrer sempre que riscos novos e respostas novas são
identificados, pois isto serve como fonte de pesquisa para projetos futuros.
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SEÇÃO 4
PLANEJAMENTO DE UMA MONOGRAFIA – ABORDAGEM PRÁTICA

4.1.

Apresentação do planejamento completo do projeto

Nesta seção, com base na teoria apresentada anteriormente sobre as nove áreas de
conhecimento de projetos é sugerido um roteiro para elaborar uma monografia considerando
todas estas áreas, com objetivo principal de planejar uma monografia desde o projeto de
pesquisa até a entrega do material para a Banca Examinadora.
Como não se trata de uma organização comercial, financeira, órgão do governo etc., a
estrutura deste planejamento é simples, porém fundamental para um bom desenvolvimento de
uma monografia, independente do tema abordado ou da instituição educacional envolvida.
Desta forma, como não existe uma pessoa com o cargo de Gerente de Projetos, esta função é
designada ao aluno e o cliente, a Universidade, é representada pelos Professores Orientadores
e da Banca Examinadora. A lista dos stakeholders, além dos já citados, é composta por toda e
qualquer pessoa envolvida direta ou indiretamente na monografia, como professores, outros
alunos, futuros pesquisadores deste trabalho de conclusão de curso, entre outros.

4.1.1. Declaração do trabalho do projeto Planejamento de uma Monografia

A declaração do trabalho do projeto é o primeiro documento necessário para iniciar
um projeto, cuja função é descrever de forma narrativa o produto ou serviço fornecido pelo
projeto. A elaboração da declaração do trabalho pode ser feita pelo cliente, pelo patrocinador
do projeto, ou por uma pessoa nomeada para este fim e deve constar os requisitos das
necessidades que levaram a fazer este projeto, a declaração do escopo do produto (a
monografia) e o plano estratégico para a conclusão do projeto.
No Apêndice A na página 78 demonstra um exemplo de uma declaração do trabalho
para a realização de uma monografia, ressaltando que trata-se de um modelo ilustrativo, sem a
intenção de representar uma descrição completa de uma monografia específica e nem de ser a
única forma de elaboração deste documento.

4.1.2. Planejamento da Integração da Monografia
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O planejamento da integração tem duas funções básicas, o de integrar os
planejamentos das demais áreas do conhecimento e de gerar o termo de abertura do projeto,
cujo documento formaliza, autoriza o início e nomeia as pessoas responsáveis pelo
gerenciamento deste projeto. No caso da monografia, a autorização para realizá-la se deu no
momento da matricula do aluno em um curso cuja grade curricular exige a realização deste
trabalho de conclusão de curso e nomeia este aluno como sendo a única pessoa responsável e
a maior interessada pela realização desta tarefa. Desta forma, o planejamento da integração de
uma monografia deve conter a forma de se controlar e monitorar o andamento de todos os
planos, com os objetivos de entregar a monografia dentro do prazo e com a qualidade
esperada para se obter a nota de aprovação do curso realizado.
O Apêndice B na página 79 ilustra um modelo deste planejamento.

4.1.3. Planejamento do Escopo da Monografia

No planejamento do escopo será detalhada toda a monografia, contemplando o
entendimento dos objetivos, restrições, requisitos, descrição do trabalho a ser realizado,
resultados esperados, custo, cronograma, riscos previstos e qualidade necessária. No caso do
escopo da monografia, todos estes itens deverão ser tratados e descritos de forma a atender a
declaração do trabalho descrito pela Banca Examinadora.
Para realizar este planejamento, seguir o roteiro abaixo:
- Coletar todos os requisitos utilizando a Declaração do Trabalho e as informações
coletadas junto às partes interessadas;
- Formalizar a definição do escopo contemplando o detalhamento do processo de
execução e do produto final gerado pelo projeto;
- Criar a EAP descrevendo as entregas parciais e finais com seus respectivos grupos de
trabalho, ou seja, decompor a monografia e partes menores possibilitando um melhor
gerenciamento do processo como um todo;
- Verificar periodicamente o escopo para garantir que o produto final seja aceito
dentro dos padrões esperados pelas partes interessadas, principalmente pelo aluno, Orientador
e Banca Examinadora;
- Controlar o escopo efetuando as alterações no processo quando necessário;
- Este planejamento pode ser feito em documento ou planilha de fácil acesso e
manuseio.

67

Um modelo deste planejamento pode ser observado no Apêndice C que é composto
por duas partes descritas nas páginas 80 e 81.

4.1.4. Planejamento do Tempo da Monografia

Na monografia, como qualquer outro projeto a ser executado, deve ter um cronograma
com a descrição de todas as atividades necessárias para a execução desta tarefa.
Este plano descreve como realizar o gerenciamento do tempo da monografia,
abordando aspectos quanto ao monitoramento do cronograma considerando todos os
processos, desde o projeto de pesquisa até a entrega da monografia para ser avaliada pela
Banca Examinadora.
Para a elaboração deste planejamento, seguir o roteiro abaixo:
- Definir as atividades – listar em documento ou planilha de fácil acesso e manuseio,
todas as atividades necessárias para executar as entregas do projeto. Para isto, considerar o
detalhamento do escopo e a EAP;
- Sequenciar as atividades – feita a lista de atividades, colocar em ordem de execução
e de prioridade todas as atividades, de acordo com a necessidade de execução de cada pacote
de trabalho;
- Estimar recursos – neste processo são estimadas as quantidades, a disponibilidade
dos recursos materiais, pessoais e de equipamentos e o tempo de duração para executar cada
atividade;
- Desenvolver o cronograma – com as definições obtidas nos processos acima, montar
o cronograma da monografia contemplando todas as fases e necessidades do projeto. Para
facilitar este processo pode ser utilizado um software para gestão de projetos disponível no
mercado ou uma planilha de Excel, por exemplo;
- Controlar o cronograma – com base no planejamento do cronograma, efetuar o
controle e monitoramento contínuo das atividades durante a execução das mesmas. Atrasos e
ocorrências devem ser devidamente tratados para que a entrega final da monografia não seja
comprometida
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Um modelo de planejamento do tempo de uma monografia pode ser observado no
Apêndice D na página 82, contendo a lista de atividades e o Gráfico de Gantt 19.

4.1.5. Planejamento dos Custos da Monografia

Uma monografia também gera custos, como por exemplo, gastos com material de
escritório, encadernação, aquisição de literatura impressa, revisão do material escrito etc.
Desta forma, vale um planejamento prevendo estes gastos além de reservas para fatos
inesperados. Para realizar este planejamento, seguir o roteiro abaixo:
- Estimar os custos – neste processo de estimativa de custos, alguns fatores devem ser
considerados como: riscos identificados, aquisições necessárias (materiais, equipamentos e
serviços), qualidade requerida, cronograma desde o projeto de pesquisa até a entrega da
monografia para a Banca Examinadora, premissas do escopo, EAP e reserva de
contingenciamento;
- Determinar o orçamento – para determinar os custos, devem ser levados em
consideração os recursos financeiros do aluno e critérios como: consultas a sites
especializados na Internet, controle pessoal de contas a pagar, opinião das partes interessadas
e não apenas do aluno e se houver, experiências em projetos anteriores similares ao atual. O
objetivo principal desta etapa é chegar a um valor base de custo estimado (planejado) para ser
utilizado como referência e controle dos valores gastos ao longo da execução da monografia;
- Controlar o orçamento – para o controle dos custos planejados, pode ser utilizada
uma planilha, facilitando o monitoramento e cálculos durante a execução do projeto. Alguns
critérios devem ser observados constantemente, como: verificar se o custo está dentro do
orçado e se o projeto está sendo executado dentro do prazo planejado e, por último, checar se
existem necessidades de ajustes no desenvolvimento do projeto, alinhando a execução com o
planejado.
O Apêndice E na página 83 exemplifica um planejamento dos custos dentro da ótica
de uma monografia.

4.1.6. Planejamento da Qualidade da Monografia
19

Gantt, Henry Laurence (Maryland, EUA, 1861-1919), engenheiro mecânico e cientista social, conhecido por

ter desenvolvido em 1903 um método gráfico de acompanhamento dos fluxos de produção, cujo gráfico levou
seu nome. (UFCG.edu.br/biografias, s.d.).
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A qualidade dentro da monografia é um quesito muito importante e o planejamento
neste caso deve conter os processos que garantam o cumprimento desta qualidade, pois a falta
dela em uma monografia pode levar o aluno a reprovação do curso realizado.
Este planejamento descreve como realizar o gerenciamento da qualidade do projeto,
abordando aspectos quanto às exigências de formatação, conteúdo, forma de escrita,
monitoramento e revisões até a entrega do TCC encadernado para ser avaliado pela Banca
Examinadora. Os processos a seguir detalham o roteiro de elaboração do planejamento da
qualidade da monografia:
- Planejar a qualidade – nesta fase são descritos os requisitos e as formas de realizar e
controlar a qualidade para se alcançar o resultado esperado, durante a execução e entrega do
TCC finalizado. Para este planejamento, utilizar a declaração do escopo com a descrição do
projeto, a EAP identificando as entregas programadas para a realização do TCC, as
informações colhidas das partes interessadas, o cronograma, os custos planejados e os riscos
identificados. Todos os registros e informações podem ser lançados em um documento ou
planilha de fácil acesso e manuseio;
- Garantir a qualidade – utilizar o planejamento realizado, para executar rotinas de
checagens, garantindo a qualidade previamente requerida. A periodicidade, a quantidade e a
forma destas rotinas de checagens, ficam a cargo do responsável pelo planejamento, o aluno;
- Controlar a qualidade – baseando-se no resultado do processo descrito acima, efetuar
ajustes nas etapas de execução do TCC, para mitigar ou eliminar fatores que possam
comprometer os aceites das entregas programadas até a conclusão e entrega da monografia
para a Banca Examinadora.
Um modelo de planejamento de qualidade é demonstrado no Apêndice F na página 84.

4.1.7. Planejamento dos Recursos Humanos da Monografia

O planejamento dos recursos humanos, dependendo do porte do projeto a ser
executado e das pessoas envolvidas pode ser muito complexo, fato este que não ocorre no
exemplo da monografia. A estrutura de recursos humanos para a monografia é extremamente
simples devendo ser tratada na mesma dimensão. Neste plano, são descritas as informações
das pessoas envolvidas, responsabilidades de cada uma e as necessidades de treinamento com
suas respectivas verbas.

70

Para elaborar este planejamento, utilizar o seguinte roteiro:
- Coletar informações – dos dados pessoais, como endereço de e-mail e telefone dos
envolvidos no projeto, independente se participarem na execução, colaboração, suporte
técnico ou fornecimento de insumos para a realização da monografia. Registrar tais
informações em documento ou planilha de fácil acesso e manuseio;
- Definir responsabilidades – a definição das responsabilidades deve ser de acordo
com as funções de cada recurso humano disponível dentro do projeto. Nesta etapa, para
facilitar o processo, recomenda-se o uso de uma matriz de responsabilidade;
- Treinamento – caso seja necessário algum treinamento do aluno para o
desenvolvimento de sua monografia, deve ser contemplado no plano de recursos humanos,
pois desta forma, poderão ser tratadas questões de cursos extras, como por exemplo, cursos
básicos de informática para a utilização de softwares de planilhas eletrônicas e editores de
texto.
No Apêndice G na página 85, há exemplos de planilhas que podem facilitar a coleta de
dados pessoais, a definição de responsabilidades e da necessidade de treinamento do aluno.

4.1.8. Planejamento das Aquisições da Monografia

Para a elaboração e execução de uma monografia, pode ter ou não a necessidade de
aquisições de produtos ou serviços de terceiros, tudo depende dos recursos financeiros e
materiais disponíveis do aluno. Por exemplo, caso o aluno não tenha um computar próprio,
pode planejar a compra, o aluguel ou até mesmo o empréstimo de um computador para a
realização de sua monografia.
O planejamento das aquisições dever seguir um roteiro para que todas as necessidades
sejam previamente analisadas e contempladas. Todas as informações devem ser registradas
em um documento específico ou uma planilha, ambos de fácil acesso e manuseio. A seguir, é
descrito uma sugestão de roteiro com todos os processos deste planejamento:
- Verificar quais recursos são necessários. Por exemplo: computador com software de
texto instalado, impressora, suprimentos (tinta para impressora, mídia, pendrive, papel etc.),
material de escritório, serviços (tipografia, cursos e treinamentos);
- Pesquisar e definir os fornecedores para contratar, comprar, alugar ou emprestar os
recursos previamente relacionados;
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- Analisar as condições de uso, preço e disponibilidade de todos os recursos
envolvidos no projeto;
- Verificar a necessidade de formalizações de contratos caso haja fornecedores
externos com este pré-requisito;
- Administrar os recursos orientando-se pelo andamento do cronograma da
monografia;
- Verificar periodicamente se os fornecedores pré-selecionados continuam disponíveis
e prontos para atender a demanda, emergencial ou não, evitando qualquer interrupção na
execução da monografia, sem comprometimento da entrega dentro do prazo agendado pela
Universidade;
- Para encerrar o processo de aquisição, efetuar os pagamentos de dívidas conforme
combinado com os fornecedores de materiais ou serviços, formalizar o encerramento de
contratos se houver e agradecer os recursos ora oferecidos sem qualquer desencaixe
financeiro.
Um modelo de planejamento de aquisições para uma monografia pode ser visto no
Apêndice H na página 86.

4.1.9. Planejamento das Comunicações da Monografia

Diferente do planejamento das comunicações de um projeto voltado para atender as
necessidades de uma grande corporação onde existem muitas pessoas de vários níveis de
poder e influência, na execução de uma a monografia, as pessoas envolvidas são poucas,
como o aluno, professores, colegas de sala, familiares, autores e fornecedores, porem a
comunicação é tão importante quanto a qualquer outro projeto. Nesta comunicação, formal ou
informal, serão abordados assuntos relevantes para a conclusão da monografia, como por
exemplo, pontos que necessitam de correção indicados pelo Professor Orientador nas revisões
ocorridas previamente a entrega final do projeto, ou até mesmo um incentivo dado por um
familiar ou colega de sala.
Este plano descreve como realizar o gerenciamento das comunicações do projeto,
abordando aspectos quanto às formalizações e os meios de efetuar estas comunicações, com o
objetivo de ter uma boa execução e entrega dentro do prazo com os requisitos validados e
aceitos. O roteiro para o planejamento das comunicações a ser seguido é:
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- Identificação das partes interessadas, cujas informações podem ser registradas em um
documento ou planilha de fácil acesso e manuseio. Para isso, utilizar com base a relação de
nomes contidos no planejamento de recursos humanos na matriz de Responsabilidade;
- Classificar as pessoas de acordo com o grau de influência e interesse em relação à
monografia, utilizando a matriz de Interesse x Poder;
- Manter esta lista de pessoas sempre atualizadas;
- Planejar as comunicações definindo os meios para a troca de informações, se
eletrônicos, papéis ou verbais e as formas utilizadas se formais ou informais;
- Definir o monitoramento e o retorno das comunicações de acordo com classificação
das partes interessadas na matriz de Interesse x Poder;
- Verificar se há a necessidade de repassar as comunicações de forma coletiva ou
individual, analisando o melhor meio de se fazer este repasse;
Os próximos passos referem-se ao gerenciamento das comunicações dentro da
monografia:
- Monitorar as partes interessadas, mantendo os níveis de informações de acordo com
o posicionamento na matriz de Interesse x Poder;
- Verificar periodicamente se as partes interessadas estão sendo atendidas e
posicionadas de acordo com o esperado;
- Manter arquivo de todas as informações trocadas para consulta eventual e
esclarecimento de possíveis dúvidas que possam surgir ao longo da execução do TCC;
- Reportar para as principais partes interessadas (Orientador e Plantão de Dúvidas) o
desempenho da monografia e a respeito das correções e orientações dadas ao longo da
execução do projeto até a entrega da pesquisa para a Banca Examinadora.
O modelo deste planejamento pode ser observado no Apêndice I na página 87.

4.1.10. Planejamento dos Riscos da Monografia

Como a qualquer outro projeto, na execução de uma monografia, riscos previstos e
não previstos podem ocorrer ao longo da execução do projeto. Desta forma, para mitigar estes
riscos e evitar que impactem na conclusão do projeto, deve ser executado o planejamento dos
riscos e as possíveis respostas caso estes ocorram.
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O planejamento dos riscos descreve como realizar o gerenciamento dos riscos do
projeto, abordando aspectos quanto à identificação, análise, planejamento de respostas,
monitoramento e controle dos riscos. O roteiro a seguir facilita este planejamento:
- Identificar os possíveis riscos registrando-os em documento ou planilha de fácil
acesso e manuseio considerando os requisitos do escopo, aquisições, cronograma e custo
através de entrevistas com os stakeholders envolvidos no projeto;
- Fazer a análise qualitativa atribuindo um valor de impacto e probabilidade para cada
risco identificado, utilizando a matriz de Probabilidade x Impacto e as tabelas de
Probabilidade de Ocorrência, Impacto no Projeto e Classificação do Risco. Quanto maior for
o peso total, maior será a gravidade do risco na monografia se ele ocorrer;
- Fazer a análise quantitativa através de entrevista com os stakeholders na intenção de
estimar os custos com base em que os principais riscos podem causar;
- Planejar as respostas aos riscos identificados;
- Periodicamente a critério do aluno, monitorar e controlar todos os riscos
identificados. Ficar alerta para ocorrências não previstas que devem ser tratadas de acordo
com os impactos gerados;
- Manter todas as informações atualizadas e registradas para consultas posteriores.
No Apêndice J representado em duas partes, respectivamente nas páginas 88 e 89,
exemplifica um planejamento de riscos onde são previstas situações que possam comprometer
a entrega de uma monografia.

4.1.11. Planejamento completo da Monografia

Os Apêndices de A a J, tem como objetivo mostrar uma proposta de um planejamento
completo de uma monografia, considerando as nove áreas de conhecimento do gerenciamento
de projetos, com a finalidade de ajudar o aluno a realizar um projeto (monografia) que
possibilite atingir os resultados esperados, obtendo a nota para aprovação e conclusão do
curso estudado. Estes planos abordam processos de execução, controle e monitoramente, com
base no pelo Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008, e não têm a intenção de ser a única forma de
se planejar uma monografia e sim o de contribuir com ideias básicas para se realizar um bom
trabalho de conclusão de curso.
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SEÇÃO 5
CONCLUSÃO

Ao término desta pesquisa, pode-se concluir que foi atingido seu objetivo principal
que era o de efetuar o planejamento de uma monografia abordando a gestão de projetos com
ênfase nas nove áreas do conhecimento do gerenciamento de projetos, tendo como base as
diretrizes do Guia PMBOK® – 4ª. Edição, 2008. Na última seção do TCC, é proposto um
plano completo de planejamento da monografia, sem a intenção de ser a única forma ou único
meio de se fazer uma monografia. A ideia foi dar subsídios básicos para o aluno tratar sua
monografia de modo a contemplar vários tópicos como o custo envolvido com recursos
necessários para a execução e suprimentos de escritórios e informática, previsão do tempo a
ser gasto com o respectivo controle, a qualidade que é extremamente importante
principalmente no que se refere ao conteúdo e formatação, as pessoas envolvidas tanto no
processo de execução como no suporte levando-se em consideração a relação de interesse e
poder de influência nas decisões que necessitam ser tomadas ao longo do projeto, riscos que
podem comprometer a execução do trabalho de forma parcial ou total, impactando a entrega
do TCC a Banca Examinadora, foram abordadas as aquisições de equipamentos e serviços, a
importância de realizar uma boa comunicação, mesmo que esta seja informal entre as pessoas
envolvidas na pesquisa. Também foram propostas algumas técnicas e ferramentas que
facilitam a execução e monitoramento dos processos e consequentemente a execução e
elaboração da monografia como um todo.
Nos planos, foram analisados os pontos mais críticos de cada área do conhecimento
podendo ser analisadas questões que certamente passariam despercebidas, como por exemplo,
o incentivado dado por um familiar ou um colega de sala ao aluno que está desenvolvendo a
monografia.
De uma forma resumida, nos nove planejamentos foram estudados os tópicos
conforme descritos a seguir.
No Planejamento da Integração – foi possível observar a importância de gerenciar de
forma conjunta todos os planos, possibilitando o acompanhamento do processo de execução
da monografia, do início ao fim. Neste plano, caso ocorra algum fato relevante em qualquer
fase da monografia, rapidamente este fato pode ser identificado, possibilitando a execução de
uma ação corretiva de forma imediata, se for o caso.
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No Planejamento do Escopo – fica muito evidente a necessidade de se detalhar o
máximo possível os pontos a serem tratados na monografia, pois neste momento, por menor
que seja o item descrito, o resultado final pode ser comprometido, gerando a recusa parcial ou
total da monografia por falta de alinhamento aos pré-requisitos exigidos pela Universidade. A
criação de uma EAP dentro deste plano com a decomposição da monografia em partes
menores geram pacotes de trabalho que facilitam o gerenciamento e o controle das entregas
parciais. Desta forma, é possível programar toda a monografia em fases/etapas facilitando o
processo de execução e acompanhamento.
No Planejamento do Tempo – como todos sabem o tempo é um recurso escasso que
deve ser utilizado da melhor forma possível, desta forma, é recomendada uma análise prévia
do tempo a ser gasto no planejamento e execução da monografia com os respectivos
controles, possibilitando ao aluno uma visão global do andamento de sua monografia, para
garantir que tudo sairá dentro dos prazos esperados e com folga. O objetivo principal é não
correr o risco de perder a data final de entrega do TCC para ser examinado pela Banca
Examinadora.
No Planejamento dos Custos – são levados em consideração os recursos financeiros do
aluno, que se forem poucos e insuficientes para cobrir gastos fora do orçamento mensal, o
planejamento dos custos poderá ajudar a controlar os valores a serem gastos em uma
monografia, de forma a não comprometer o orçamento pessoal. O aluno neste momento
deverá fazer uma previsão de todo o material a ser gasto ao longo da execução da monografia,
bem como a necessidade de cursos e serviços como tipografia, no caso de ser preciso a
encadernação do TCC. Com isso, o planejamento pode ser feito de forma alinhada com o
orçamento mensal, sem o comprometimento de verbas destinadas a outros fins.
No Planejamento da Qualidade – cita a importância de atender todos os requisitos
descritos pela Universidade no momento do detalhamento da monografia. Itens como
formatação, fonte de consulta, alinhamento do tema em relação ao curso estudado pelo aluno,
entre outros pontos, requerem um acompanhamento muito próximo a cada fase executada
pelo aluno. Neste sentido, entram em ação os controles e a garantia da qualidade que buscam,
de tempos em tempos, comparar as entregas com os requisitos do escopo validando e
aceitando o material elaborado até aquele momento. Caso seja observado algum fato que
possa comprometer a monografia, prontamente pode ser ajustado o modo de execução,
retomando o processo como planejado.
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No Planejamento dos Recursos Humanos – este ponto, como citado na seção 4.1.7.
respectiva a este plano, é relativamente simples, pois em uma monografia não há o
envolvimento de muitas pessoas como no caso de uma grande organização, mas é de vital
relevância saber a relação entre todos envolvidos e a importância de cada um dentro da
monografia.
No Planejamento das Aquisições – aparentemente trata-se de um item de pouco
importância, mas são discutidos pontos importantes dentro do processo de execução de uma
monografia, pois poderá ser interrompido caso falte algum material de escritório ou de
informática, um curso necessário e previsto não seja realizado devido à falta de contratação de
uma a escola especializada ou no final, a monografia não seja entregue por não ter sido
encadernada devido a não disponibilidade de uma tipografia. Portanto, se prevista uma
aquisição, vale o acompanhamento do processo para se certificar de que todos os processos
sejam realizados sem qualquer risco por falta de fornecimento de recursos materiais ou de
serviços.
No Planejamento das Comunicações – pode ser observado que a comunicação é
extremante importante, mesmo considerando uma monografia como sendo um projeto
relativamente simples e pequeno em relação a muitos outros de grandes organizações. Se a
comunicação não for bem realizada entre o aluno e as pessoas com influência ou interesse na
monografia, o processo todo poderá ser comprometido independente da fase em que esteja.
Sendo assim, vale o planejamento e o acompanhamento de toda a comunicação realizada em
uma monografia para ter a certeza de que todos os itens falados e escritos foram devidamente
tratados.
No Planejamento dos Riscos – é ressaltada a importância de se identificar o máximo
de riscos possíveis de ocorrer ao longo da execução da monografia, pois desta forma maior
será a probabilidade de sucesso. Tão importante quanto identificar um risco, é monitorá-lo
tendo uma resposta caso este ocorra.
Com base nos estudos e pesquisas feitas, pode-se concluir que ao seguir os passos
descritos na seção 4, o aluno terá maiores chances de sucesso na conclusão de uma
monografia, independente do tema a ser explorado.
Existindo um projeto, vale seu planejamento antes de executá-lo e, planejando este
projeto, vale seu gerenciamento para aumentar a probabilidade de atingir o sucesso e
resultados esperados.
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A pesquisa foi desenvolvida com a intenção de propor um planejamento para o
desenvolvimento de uma monografia, porém, como proposta para complementar esta pesquisa
ou de torná-la mais abrangente, alguns pontos podem ser mais aprofundados, por exemplo, o
estudo que trata o planejamento da qualidade, explorando outras técnicas de controle de
garantia. Além disso, também poderão ser feitos outros planejamentos focando grandes
corporações e órgãos públicos, podendo traçar um paralelo entre estes projetos elencando as
principais diferenças entre eles.
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APÊNDICE A

Declaração do trabalho do projeto Planejamento de uma Monografia.
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APÊNDICE B

Planejamento da Integração da Monografia.
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APÊNDICE C

Planejamento do Escopo da Monografia (parte 1).
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Planejamento do Escopo da Monografia (parte 2).
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APÊNDICE D

Planejamento do Tempo da Monografia.
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APÊNDICE E

Planejamento dos Custos da Monografia.
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APÊNDICE F

Planejamento da Qualidade da Monografia.
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APÊNDICE G

Planejamento dos Recursos Humanos da Monografia.
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APÊNDICE H

Planejamento das Aquisições da Monografia.
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APÊNDICE I

Planejamento das Comunicações da Monografia.
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APÊNDICE J

Planejamento dos Riscos da Monografia (parte 1).
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Planejamento dos Riscos da Monografia (parte 2).
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