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RESUMO 

 

Neste trabalho foram desenvolvidas pesquisas bibliográficas com o objetivo de analisar o 

perfil ideal do gerente de projetos no contexto organizacional, verificando suas habilidades e 

diferenciais na realização de um projeto bem sucedido. Algumas organizações escolhem 

profissionais por conhecimentos técnicos, deixando de lado as habilidades de gestão e outras 

escolhem profissionais por habilidades de gestão e contratam gerentes que não transmitirão 

segurança para a equipe de projetos devido à falta de conhecimento do contexto 

organizacional e falta de conhecimento técnico. Esses fatores são decisivos para o sucesso do 

projeto. 

 

 

Palavras-chave: Gestão de Projetos. Gerente de Projeto. Liderança. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In this monograph were developed researches with objective of analyzing the ideal profile of 

the project manager in organizational context, checking their abilities and differential in 

achieving a successful project. Some companies choose professionals by their technical 

knowledge, leaving on side the management abilities and other choose professionals by their 

management abilities and hire managers that no will transmit security to the project team 

because he have no knowledge of organizational context and have no technical knowledge. 

These facts are decisive for the successful of project. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as empresas buscam incessantemente um espaço de destaque no mercado, 

onde possam ter maior lucratividade e maior consistência. Tal conquista depende de muitos 

fatores importantes no âmbito estratégico. Um destes fatores é uma gestão consciente nos 

projetos de TI (Tecnologia da Informação), hoje uma das áreas mais importantes de muitas 

empresas, tanto as grandes quanto as de pequeno e médio porte.  

Um projeto de TI, bem gerenciado e bem desenvolvido pode estar diretamente 

relacionado ao sucesso da empresa no mercado, como por exemplo, um novo CRM 

(Customer Relationship Management) que melhore a capacidade de relacionamento de uma 

empresa prestadora de serviços com seus clientes. Nesse setor, a eficiência é de extrema 

importância. Um projeto mal elaborado pode trazer problemas e conseqüentemente afastar 

clientes que não se sintam satisfeitos com a atenção oferecida. 

Outro bom exemplo neste sentido seria o desenvolvimento de um novo ERP 

(Enterprise Resource Planning), que agregasse maior flexibilidade ao negócio na área de 

vendas, de negociações, fiscal, relacionamento com fornecedores, entre outras. Tudo isso 

pode contribuir fortemente e diretamente no crescimento de uma organização. 

Mas como obter bons resultados no desenvolvimento de projetos de TI, garantindo o 

retorno esperado pelas organizações? Um ponto a se observar na equipe é o comportamento  

do gerente de projetos. Além do uso de técnicas importantes e conhecidas pelo mercado, 

observar a capacidade técnica do gerente frente ao assunto abordado no projeto. 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar e destacar os benefícios da gestão de projetos 

realizada por um profissional que tenha as habilidades necessárias, além de utilizar as boas 

práticas de gestão de projetos. 

No mercado encontramos profissionais com amplo conhecimento do negócio que 

agregam muito mais à equipe de projetos e ao cliente frente a profissionais altamente 

gabaritados, mas que não podem contribuir com o cliente além de suas habilidades para 

controle de cronogramas e relatórios de status baseado em informações muitas vezes obtidas 

exclusivamente dos próprios membros da equipe. 
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 A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica e coleta de dados disponíveis em 

literatura. 

A estrutura de capítulos proposta nesta monografia é: 

 O capítulo 1, introdução, apresenta o assunto abordado, bem como o objetivo 

da pesquisa; 

 O capítulo 2, visão geral de gerenciamento de projetos, apresenta a disciplina 

mostrando seu histórico desde os primeiros registros da prática de atividades de 

gestão até os dias atuais, fundamentos básicos da disciplina e o PMI (Project 

Management Institute); 

 O capítulo 3, gestão de projetos, análise do perfil ideal do gerente de projetos, 

apresenta o gerente de projetos descrevendo suas responsabilidades, 

habilidades, métodos de seleção, sua influência no sucesso ou fracasso de um 

projeto e aspectos de liderança; 

 O capítulo 4, considerações finais, apresenta uma revisão da pesquisa 

realizada, além de mostrar suas contribuições e propor novos trabalhos a 

respeito do assunto. 
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2. VISÃO GERAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

2.1. HISTÓRICO DA GESTÃO DE PROJETOS 

 

No decorrer da história da humanidade, pessoas planejaram e iniciaram projetos. Cada 

civilização, para que pudesse progredir, precisou realizar projetos. A construção das 

pirâmides do Egito, da muralha da China e do Canal do Panamá, por exemplo, foram 

realizadas mesmo sem a utilização das técnicas e metodologias que conhecemos hoje, porém 

foram criados cronogramas, recursos e materiais foram alocados e os riscos foram mapeados 

(ANDREUZZA, 2008). 

Segundo Sisk (1998), o gerenciamento somente atingiu sua forma moderna a partir do 

início dos anos 1960, quando se percebeu o benefício do trabalho organizado através de 

projetos. 

 

2.1.1. Final do Século XIX 

 

 A partir da segunda metade do século XIX houve um grande aumento na 

complexidade dos novos negócios. Impulsionada pela Revolução Industrial, a estrutura 

econômica do mundo ocidental sofreu fortes mudanças e por conseqüência o desenvolvimento 

do capitalismo industrial. O conceito de produção mudou e passou a ser cada vez mais difícil 

gerir novas organizações. Surge então a necessidade do Gerenciamento de Projetos. Grandes 

projetos do governo estimularam essa prática e influenciaram diretamente na criação de 

grupos que tentavam criar um padrão na execução do gerenciamento (ANDREUZZA, 2008). 

Ainda segundo Andreuzza (2008), a primeira grande organização dos Estados Unidos 

a praticar o gerenciamento de projetos foi a Central Pacific Railroad 3, iniciando por volta de 

1870 com a construção da estrada de ferro transcontinental com a complexa tarefa de 

organizar atividades para milhares de trabalhadores, manufatura e montagem de quantidades 

imensas de matéria-prima. Na figura 1, foto do trem da estrada de ferro transcontinental. 
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Figura 1 – Trem da Estrada de Ferro Transcontinental 

Fonte: FIRST (1999) 

 

2.1.2. Início do Século 20 

 

 A partir do século XX, Frederick Taylor (1856-1915), iniciou seus estudos sobre as 

seqüências de trabalho aplicando o raciocínio científico e mostrando formas de melhorar o 

trabalho com foco em suas partes elementares baseado em atividades da indústria de aço. 

Antes disso, a única forma de aumentar a produtividade era fazer com que os operários 

trabalhassem mais e mais horas. Taylor tem grande importância na história do Gerenciamento 

de Projetos, e a prova disso é a inscrição “O pai da administração científica” em seu túmulo, 

na Filadélfia (SISK, 1998; ANDREUZZA, 2008). Na figura 2, foto de Frederick Taylor. 

 

Figura 2 – Frederick Taylor (1856-1915) 

Fonte: FREDERICK (2011) 
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 Seu sócio, Henry Gantt (1861-1919), estudou detalhadamente a ordem nas operações, 

estudos estes que foram utilizados mais tarde na construção de navios para a II Guerra 

Mundial. Gantt construiu diagramas com barras de tarefas e marcos que representavam a 

seqüência e a duração das tarefas. Os diagramas se tornaram uma ferramenta tão poderosa que 

permaneceram inalterados por quase um século (ANDREUZZA, 2008). Na figura 3, foto de 

Henry Gantt. 

 

Figura 3 – Henry Gantt (1861-1919) 

Fonte: HENRY (1999) 

 

 Ainda segundo Andreuzza (2008), nos anos 1990 foram adicionadas linhas de ligação 

entre as barras para demonstrar dependência entre as tarefas. Taylor e Gantt, além de outros 

estudiosos, ajudaram a desenvolver a gerência como uma função única, passível de estudo e 

disciplina. A figura 4 mostra um modelo de um gráfico Gantt. 

 

Figura 4 – Gráfico Gantt nos moldes atuais através do Microsoft Project 

Fonte: Autoria própria  
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2.1.3. Meados do Século 20 

 

De acordo com Andreuzza (2008), nas décadas posteriores a II Guerra Mundial a 

complexidade dos projetos exigiu novas estruturas organizacionais. Além disso, os Diagramas 

de Rede, conhecidos como Gráficos PERT (Program Evaluation and Review Technique), e o 

método de caminho crítico CPM (Critical Path Method) foram adotados para oferecer mais 

controle sobre os projetos. Essas técnicas foram adotadas por todos os segmentos de indústria 

e os negócios passaram a ser vistos como um organismo humano, trazendo o entendimento 

que para sobreviver todas as suas partes funcionais precisam trabalhar integradamente para 

atingir objetivos específicos. 

 O Gerenciamento de Projetos passou a ser reconhecido como ciência no início dos 

anos 60 e as organizações passaram a enxergar o benefício do trabalho organizado em torno 

dos projetos, e foi a partir de então que passou a tomar sua forma moderna. Uma idéia comum 

passou a ser compartilhada: projetos têm um gerente como líder, que organiza pessoas em 

uma equipe assegurando a integração e comunicação dos fluxos de trabalho através dos 

departamentos (ANDREUZZA, 2008). 

  

2.1.4. Início do Século XXI 

 

 O PMI, fundado em 1969 por James R. Snyder, calcula que aproximadamente 25% do 

PIB mundial sejam aplicados em projetos, e que 16,5 milhões de profissionais estejam 

envolvidos com o Gerenciamento de Projetos (ANDREUZZA, 2008). 

 Empresas modernas estão descobrindo as vantagens da utilização do Gerenciamento 

de Projetos com os clientes exigindo produtos melhores e serviços mais rápidos, e as elas 

precisam deste conhecimento para prosperar. Gerenciar projetos de forma profissional é hoje 

uma realidade no campo empresarial competitivo global (EVOLUÇÃO, 2010). 
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2.2. FUNDAMENTOS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

2.2.1. Definição de Projeto 

 

 Projeto é um trabalho temporário que tem uma seqüência de eventos, tendo início, 

meio e fim. Um projeto termina quando seu objetivo for alcançado, quando o objetivo for 

intangível ou mesmo quando tornarem-se desnecessários. O resultado do projeto pode ou não 

ser temporário. Um exemplo de resultado duradouro é um projeto para a construção de um 

estádio de futebol. Eles podem durar dias, meses ou anos (PMI, 2008; VARGAS, 2005). 

 Um projeto é composto por uma seqüência de eventos, conduzido por pessoas dentro 

de parâmetros estabelecidos destinados a atingir um objetivo claro, sendo específico e não-

rotineiro, necessitando de um planejamento adequado. Pode-se ainda definir projeto como um 

conjunto de ações executadas coordenadamente com a alocação de insumos para que se 

alcance um objetivo em um determinado prazo (ALDABÓ, 2001; VARGAS, 2005).  

 Para o PMI (2008), o resultado de um projeto pode ser um produto, serviço ou 

resultado. Apesar de existir a possibilidade de repetição de um projeto para outro, é inevitável 

que haja uma exclusividade para cada projeto. Ainda que um software seja construído com a 

mesma tecnologia e/ou a mesma equipe, cada um exclusivo, com diferentes projetos e 

circunstâncias. 

 O projeto, por sua exclusividade, pode gerar incertezas em relação ao produto, serviço 

ou resultado gerado por ele. “As tarefas podem ser novas para a equipe, o que demanda 

planejamento mais dedicado do que outro trabalho rotineiro” (PMI, 2008, p. 11). Um projeto 

pode envolver uma pessoa, uma ou várias unidades organizacionais, atingindo todos os níveis 

de uma organização. Em alguns casos, podem atingir terceiros como fornecedores, clientes e 

parceiros. O desafio das empresas, para que possam estabelecer um diferencial, é gerenciar 

atividades inéditas e que talvez sejam únicas, ou seja, que nunca mais serão realizadas (PMI, 

2008; VARGAS, 2005; KERZNER, 2006). 

Para Aldabó (2001), algumas das características básicas de um projeto são: início e 

fim definidos; planejamento organizado; recursos próprios; equipe comprometida; resultados. 
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 Projetos podem ser aplicados em quase todas as áreas do conhecimento humano, bem 

como na vida pessoal de cada um (VARGAS, 2005). 

 

2.2.2. Objetivo do Gerenciamento de Projetos 

 

 “O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, 

ferramentas, e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos” (PMI, 

2008, p. 12). O gerenciamento de projetos pode ser aplicado em qualquer empreendimento 

que foge a rotina na empresa (VARGAS, 2005). 

 Segundo o PMI (2008), destacam-se, cinco grupos de processos: Iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Podemos citar como 

atividades a identificação de requisitos, flexibilidade para atender as necessidades, 

preocupações e expectativas dos principais interessados durante o projeto, controle das 

restrições do projeto como, por exemplo, escopo, qualidade, cronograma, orçamento, recursos 

e risco, sendo essas restrições influenciadas por cada projeto. 

 Ainda segundo o PMI (2008), a relação entre estes fatores é de tal forma integrada que 

a mudança em um deles impacta na mudança de pelo menos outro fator. Por exemplo, a 

redução de cronograma pode gerar aumento de orçamento, para aumentar recursos e cumprir 

o prazo, ou a redução do escopo e/ou da qualidade para cumprir o prazo em menos tempo 

com o mesmo orçamento. Os interessados podem ter opiniões divergentes sobre quais fatores 

são mais importantes, o que pode gerar complicação. 

 

2.2.3. Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólios 

 

 Em um contexto mais maduro, o gerenciamento pode ser tratado de uma forma mais 

ampla através do gerenciamento de programas e de portfólios (PMI, 2008). A figura 5 

demonstra o vínculo entre as estratégias e prioridades organizacionais e as relações entre 

portfólios e programas, bem como entre programas e projetos isolados. 
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Figura 5 – Interações de gerenciamento de projetos, programas e portfólios 

Fonte: Autoria própria baseado no PMI (2008) 

 

2.2.3.1. Portfólios 

 

De acordo com o PMI (2008), o portfólio caracteriza-se por um conjunto de projetos 

ou programas e outros trabalhos, agrupados para facilitar um gerenciamento eficaz para que 

se alcancem os objetivos. Estes projetos ou programas não necessariamente estão interligados 

ou são interdependentes. Como exemplo, pode-se citar um governo que tenha como objetivo 

realizar melhorias para a população em vários setores, como saúde, transporte, saneamento 

básico e segurança, por exemplo, compondo um portfólio. A partir disso, pode gerenciar 

projetos relacionados como um programa. Os projetos de saúde agrupados como um 

programa de saúde, os projetos de segurança agrupados como um programa de segurança, e 

assim sucessivamente. 
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 Por definição de significado dada pela empresa, os projetos são categorizados por 

tamanho (pequeno, médio e grande), sendo este tamanho relativo, servindo de parâmetro para 

descrevê-lo. O gerenciamento de portfólio usa as características do projeto para categorizá-lo 

(CLELAND; IRELAND; 2007). 

 Como objetivo, o gerenciamento de portfólios deve garantir que projetos e programas 

sejam analisados para priorizar alocação de recursos e que tenha consistência e alinhamento 

com as estratégias organizacionais (PMI, 2008). A tabela na figura 6 faz um comparativo 

entre gerenciamento de projetos, programas e portfólios. 

 

Figura 6 – Resumo comparativo de gerenciamento de projetos, programas e portfólios 

Fonte: Autoria própria baseado no PMI (2008) 
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2.2.3.2. Programas 

 

 O programa é um grupo de projetos relacionados e gerenciados coordenadamente para 

obter benefícios e controles que não seriam possíveis caso estivessem separados. Um projeto 

pode estar em um programa, mas um programa sempre tem projetos (PMI, 2008). Esses 

programas podem ser chamados de “mega-projeto”, “multi-projeto” ou até mesmo de 

“programa” (CLELAND; IRELAND; 2007). 

 De acordo com Vargas (2005), os programas são utilizados para reunir vários projetos 

em um conjunto de benefícios ou estratégias comuns, tendo como objetivo único integrar 

projetos de objetivos e missões em comum. 

 Segundo o PMI (2008), os projetos de um programa são relacionados pelo resultado 

comum ou pela capacidade coletiva. O gerenciamento de programas se concentra nas 

interdependências do projeto e ajuda a determinar a melhor abordagem para gerenciá-los. Um 

exemplo de um programa seria a construção de um condomínio com projetos de arquitetura, 

paisagismo, construção bruta e acabamentos finos. 

 

2.2.3.3. Projetos e Planejamento Estratégico 

 

 O planejamento estratégico é o processo de elaborar e implantar decisões sobre o 

futuro da organização, sendo fundamental para a sobrevivência das organizações, pois 

viabiliza a adaptação da empresa ao ambiente em mudança, sendo eficaz para todos os níveis 

e tipos de organizações (KERZNER, 2006).  

 Utilizados como meio de atingir o plano estratégico das organizações, os projetos são 

normalmente autorizados por demandas de mercado, oportunidade e/ou necessidade 

estratégica de negócios, solicitação do cliente, avanço tecnológico ou requisito legal. No 

contexto do planejamento estratégico os projetos são um meio de atingir os objetivos e metas 

das organizações (PMI, 2008).  
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 Segundo Kerzner (2006), no contexto da gestão de projetos, planejamento estratégico 

é o desenvolvimento de uma metodologia-padrão, podendo ser utilizada de forma cíclica 

aumentando a probabilidade de alcançar os objetivos do projeto.  

 Para o PMI (2008), a base para o gerenciamento de portfólios, que tem por objetivo 

maximizar o valor do portfólio com uma análise detalhada de seus projetos e programas bem 

como outros trabalhos envolvidos, é o planejamento estratégico, o que pode gerar uma 

hierarquia entre os portfólios. Por este motivo o planejamento estratégico torna-se primordial 

para orientar os investimentos em projetos. 

 

2.2.3.4. Escritório de Projetos (PMO) 

 

 O escritório de projetos (Project Management Office, PMO) gerencia e coordena 

projetos de sua alçada, tendo como responsabilidades desde fornecer funções de suporte ao 

gerenciamento até o próprio gerenciamento direto do projeto. Os projetos do PMO podem 

estar relacionados apenas por estarem conjuntamente gerenciados. A organização molda o 

PMO de acordo com as suas necessidades (PMI, 2008). 

 Segundo Kerzner (2006), entre 1950 e 1990 o PMO funcionou como um setor 

destinado para um grupo de clientes e com uma equipe de gestão destinada a um projeto 

específico, na maior parte das vezes de grande porte. A idéia era ficar mais próximo do cliente 

de forma mais dedicada. Seus membros, apesar de terem funções diferentes e 

responsabilidades únicas, trabalhavam juntos basicamente como equipe de gestão de projetos. 

 Ainda segundo Kerzner (2006), no início da década de 1990 houve uma recessão 

impactante sobre os funcionários da área administrativa, que interessada em obter eficiência e 

eficácia, passou a considerar técnicas administrativas não-tradicionais, tais como a gestão de 

projetos que passou a expandir-se para diversos setores do mercado. Esse reconhecimento 

levou as empresas a aceitarem o programa de certificados do PMI como padrão e a 

importância do PMO. 

 A partir do século XXI o PMO passou a ser lugar comum nas corporações, que está a 

serviço da corporação, especialmente no planejamento estratégico e não mais direcionado a 
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um cliente específico. Agora, a alta administração reconhece que a gestão de projeto e o PMO 

são muito valiosos (KERZNER, 2006). 

 De acordo com o PMI (2008), um PMO pode atuar como stakeholder e deliberante no 

início dos projetos, orientar e encerrar projetos e tomar decisões para garantir os objetivos do 

negócio. O PMO pode também estar envolvido na seleção, gerenciamento e mobilização de 

recursos. Tem como função também dar suporte a gerentes. Gerentes de projetos e PMO’s 

buscam objetivos diferentes, orientados por diferentes requisitos, porém com esforços 

alinhados com as necessidades da organização. A figura 7 mostra algumas diferenças entre o 

gerente de projetos e o PMO. 

 

Figura 7 – Resumo comparativo entre Gerente de Projetos e PMO 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 

2.2.4. Benefícios do Gerenciamento de Projetos 

 

 O volume de benefícios está ligado com o sucesso na implantação do gerenciamento 

de um projeto. Processos de gerenciamento bem desenvolvidos proporcionam muitos 

benefícios. Esses projetos devem receber o devido acompanhamento para garantir que as 

práticas estão alinhadas com o resultado desejado. Planejamento é muito importante para 

trilhar o caminho para a conclusão e entrega do projeto, e caso o planejamento falhe poderá 

acarretar em atrasos e desperdício de esforço (CLELAND; IRELAND, 2007). 

 De acordo com Vargas (2005), uma das grandes vantagens do gerenciamento é que ele 

não é restrito a projetos enormes, complexos e caros, podendo também ser aplicado em 
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negócios menores de qualquer complexidade, custo e tamanho, em qualquer segmento. 

Abaixo, alguns dos principais benefícios em destaque: 

 Através do planejamento, ajuda a evitar surpresas prevenindo situações 

desfavoráveis e permitindo ações preventivas e corretivas antes que ocorram 

problemas; 

 Permite que se saiba, antes do início da execução dos trabalhos, o custo do 

projeto; 

 Auxilia na alocação ideal de recursos humanos e equipamentos, evitando o 

desperdício de esforço; 

 Gera documentos que podem ser aproveitados facilitando projetos posteriores. 

 

2.2.5. Fatores Ambientais 

 

 Para o PMI (2008), os fatores ambientais podem ser internos ou externos que podem 

influenciar o resultado do projeto e podem ser de uma ou mais empresas envolvidas. Fatores 

ambientais podem aumentar ou diminuir opções de gerenciamento e podem ser positivos ou 

negativos para o projeto, sendo considerados como entradas nos processos de planejamento. 

Os principais fatores são: 

 Cultura, estrutura e processos organizacionais; 

 Normas governamentais ou do setor; 

 Infra-Estrutura; 

 Recursos Humanos; 

 Administração de pessoal; 

 Sistemas de autorização do trabalho; 

 Condições de mercado; 

 Tolerância a risco das partes interessadas; 

 Clima político; 

 Canais de comunicação estabelecidos da organização; 

 Bancos de dados comerciais; 

 Sistemas de informações do gerenciamento de projetos. 
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2.2.6. Ciclo de Vida do Projeto 

 

 O ciclo de vida de um projeto é nada mais que as fases do projeto, que normalmente 

são seqüenciais e pode até se sobrepor, tendo suas características determinadas pelas 

necessidades de gerenciamento e controle da organização, natureza do projeto e sua aplicação. 

Tudo isso pode estar em uma metodologia, moldando o ciclo de vida de acordo com a 

exclusividade da organização. Desde que todos os projetos tenham início e fim, as atividades 

intermediárias poderão ter variações. O ciclo de vida oferece uma estrutura básica 

independente da particularidade envolvida (PMI, 2008). 

 De acordo com o PMI (2008), mesmo com a variação de tamanho dos projetos, eles 

podem ser mapeados para a estrutura a seguir: Início, organização e preparação, execução e 

encerramento. Essa visão macro oferece uma referência comum para comparar projetos, 

mesmo que de naturezas diferentes. Na figura 8 está um exemplo de mapeamento utilizando 

esta estrutura. 

 

Figura 8 – Exemplo do mapeamento do ciclo de vida do projeto 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 
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 Segundo Vargas (2005), existem algumas características em comum entre as fases do 

ciclo de vida do projeto. São elas: 

 Potencial de adicionar valor ao projeto: este potencial é alto no início do 

projeto, quando tudo ainda está no papel e vai caindo à medida que o projeto 

vai avançando; 

 Custo das mudanças ou correções: este custo é menor no início e vai crescendo 

à medida que o projeto vai avançando, podendo igualar seu valor ou até 

superar;  

 Oportunidade construtiva X intervenção destrutiva: no momento que o 

potencial de adicionar valor é superior ao custo de correção, tem-se uma 

oportunidade construtiva. Por outro lado, momento em que o potencial de 

adicionar valor é inferior ao custo de correção, tem-se uma intervenção 

destrutiva; 

 Capacidade de adequação: é a capacidade de se alterar as características finais 

do projeto, que é maior no início e vai caindo à medida que o projeto vai 

avançando; 

 Incerteza do risco X quantidade arriscada: no início do projeto, a incerteza de 

risco é maior e a quantidade arriscada é menor. À medida que o projeto avança, 

a incerteza de risco diminui, enquanto a quantidade arriscada aumenta, e no 

momento de transição, onde a quantidade arriscada supera a incerteza de risco, 

tem-se o mais alto impacto do risco, considerando-se que o projeto pode ser 

dado como produto de incerteza do risco. 

 Ainda segundo Vargas (2005), é possível notar as seguintes características no ciclo de 

vida do projeto: 

 Os custos e recursos têm um pico durante a execução e cai rapidamente ao final 

do projeto, como mostra a linha pontilhada; 

 A influência dos stakeholders1 é maior no início, e declinam durante a 

execução do projeto; 

 

 

 

__________________ 
1
 Stakeholders: são todos aqueles interessados pelo desenvolvimento e/ou resultado do projeto, seja 

positiva ou negativamente (PMI, 2008). 
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 No início, a capacidade de mudança nas características do produto do projeto é 

muito maior no início e diminuem durante o tempo. Já os custos de alteração e 

correções têm um custo muito menor no início e vão aumentando rapidamente 

durante o tempo. 

 A figura 9 ilustra os impactos no decorrer do projeto. 

 

Figura 9 – Impactos com base no tempo decorrido 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

2.2.7. Stakeholders 

 

 Segundo o PMI (2008), stakeholders são todos aqueles interessados pelo 

desenvolvimento e/ou resultado do projeto, seja positiva ou negativamente. Os stakeholders 

podem exercer influência sobre o projeto ou sobre os membros de sua equipe. O gerente do 

projeto precisa identificar os stakeholders, sejam eles internos ou externos, a fim de 

determinar os requisitos e expectativas em relação ao projeto das partes envolvidas, além de 

gerenciar a influência destes garantindo um bom resultado. Identificar os stakeholders, além 

de difícil é um processo interminável e crítico. Um stakeholder não identificado pode trazer 

novos custos e atrasos ao projeto no futuro.  

 Através de uma reunião junto à equipe de planejamento com ênfase em qualquer 

indivíduo ou organização que possa afetar ou ser afetado pelo projeto, monta-se o quadro 
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geral dos stakeholders. Para entender as expectativas dos stakeholders é necessário um 

processo de busca de informação detalhada. Os stakeholders posicionados muito próximo ao 

projeto são considerados primários, e aqueles que não estão próximos são considerados 

secundários. Após a identificação, é necessário avaliar os stakeholders de acordo com suas 

expectativas e interesses sobre o projeto, sendo necessário realizar um levantamento para cada 

um (RABECHINI JUNIOR, 2007). 

 Neste levantamento são verificados seus pontos positivos e negativos bem como suas 

fraquezas e forças. Para definir suas atividades, é necessário que o gerente e a equipe de 

projetos definam quais são os riscos/oportunidades de tê-los no projeto. Com essas 

informações, o gerente deve buscar apoio interno para interpretá-los e realizar a avaliação 

para que se possam tomar decisões para mitigar os riscos do projeto (RABECHINI JUNIOR, 

2007). A figura 10 ilustra a relação entre stakeholders e o projeto. 

 

 

Figura 10 – Relação Stakeholders X Projeto 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 
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 De acordo com o PMI (2008), os stakeholders têm níveis diferentes de 

responsabilidade e autoridade no projeto, que variam durante o ciclo de vida do projeto, 

variando desde estudos até o patrocínio do projeto. Os stakeholders podem também prejudicar 

o projeto. Alguns exemplos de stakeholders são: Clientes/Usuários, patrocinador, gerentes de 

portfólios/Comitê de análise de portfólios, gerentes de programas, PMO, gerentes de projetos, 

equipe do projeto, gerentes funcionais, gerente de operações e fornecedores/vendedores (PMI, 

2008). 

 Para Rabechini Junior (2007), é muito importante a comunicação do andamento do 

projeto aos stakeholders, sendo necessário explicitar, ainda na fase de planejamento, como e 

quando serão apresentados os relatórios. O ideal é que se saiba que informações os 

stakeholders querem saber para que sejam atualizados corretamente. Por meio da 

comunicação durante o projeto, é possível saber se as informações passadas estão sendo 

suficientes. A execução do projeto será mais tranqüila se não houver stakeholders exigindo 

informações. Os eventuais problemas não devem ser escondidos, o que pode gerar uma crise, 

o que pode ser evitado se os problemas forem expostos assim que forem identificados. Se 

informados, os stakeholders poderão até servir de recursos, oferecendo ajuda. 

 

2.2.8. Processos de Gerenciamento de um Projeto 

 

 Segundo o PMI (2008), por definição, processo é um conjunto de ações e atividades 

relacionadas executadas para alcançar um resultado, sendo caracterizado pelas suas entradas, 

processamento e saídas. Os processos de gerenciamento de projetos são aplicados 

globalmente e nos mais variados setores e indústrias. 

 Ainda segundo o PMI (2008), são cinco os grupos de processos de gerenciamento de 

projetos: grupos de processo de iniciação, de planejamento, de execução, de monitoramento e 

controle e de encerramento. 
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2.2.8.1. Iniciação 

 

 Neste grupo realizam-se os processos para se definir um novo projeto ou uma nova 

fase de um projeto. Nestes processos define-se o escopo, os recursos financeiros, identificam-

se os stakeholders internos e externos e define-se o gerente de projetos (PMI, 2008). Neste 

grupo estão os seguintes processos de gerenciamento de projetos: 

 Desenvolver o termo de abertura do projeto: trata-se de um documento formal 

autorizando um projeto ou fase e a documentação dos requisitos iniciais. A 

figura 11 mostra as entradas e saídas do processo; 

 

Figura 11 – Desenvolver o termo de abertura do projeto: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Identificar os stakeholders: identificar aqueles que podem ser afetados pelo 

projeto e documentar informações relacionadas aos seus interesses, 

envolvimento e impacto no sucesso do projeto. A figura 12 mostra as entradas 

e saídas do processo. 

 

Figura 12 – Identificar os Stakeholders: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 
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2.2.8.2. Planejamento 

 

 Neste grupo realizam-se os processos para determinar o escopo total do esforço, 

definir e refinar os objetivos e desenvolver um plano de ação necessário para atingir estes 

objetivos (PMI, 2008). Neste grupo estão os seguintes processos de gerenciamento de 

projetos: 

 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto: documentar as ações 

necessárias para definir, preparar, integrar e coordenar todos os planos 

auxiliares. A figura 13 mostra as entradas e saídas do processo; 

 

Figura 13 – Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Coletar os requisitos: Definir e documentar as necessidades dos stakeholders 

para atingir os objetivos do projeto. A figura 14 mostra as entradas e saídas do 

processo; 

 

Figura 14 – Coletar os requisitos: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 
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 Definir o escopo: criar uma descrição detalhada para o projeto. A figura 15 

mostra as entradas e saídas do processo; 

 

Figura 15 – Definir o escopo: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Criar a estrutura analítica do projeto (EAP): subdividir as entregas em partes 

menores mais facilmente gerenciáveis. A figura 16 mostra as entradas e saídas 

do processo; 

 
 

Figura 16 – Criar a estrutura analítica do projeto (EAP): Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Definir as atividades: identificar ações específicas para realizar as entregas do 

projeto. A figura 17 mostra as entradas e saídas do processo; 
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Figura 17 – Definir as atividades: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008)  

 

 Seqüenciar as atividades: identificar e documentar os relacionamentos entre as 

atividades do projeto. A figura 18 mostra as entradas e saídas do processo; 

 

Figura 18 – Seqüenciar as atividades: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008)  

 

 Estimar os recursos das atividades: estimar recursos necessários para a 

realização da atividade. A figura 19 mostra as entradas e saídas do processo; 

 

Figura 19 – Estimar os recursos das atividades: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008)  
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 Estimar as durações das atividades: realizar o levantamento do esforço 

necessário para realizar as tarefas do projeto com os recursos disponíveis. A 

figura 20 mostra as entradas e saídas do processo; 

 

Figura 20 – Estimar as durações das atividades: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008)  

 

 Desenvolver o cronograma: analisar a seqüência das atividades visando criar o 

cronograma do projeto. A figura 21 mostra as entradas e saídas do processo; 

 

Figura 21 – Desenvolver o cronograma: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008)  

 

 Estimar os custos: estimativa de recursos financeiros necessários para a 

execução do projeto. A figura 22 mostra as entradas e saídas do processo; 
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Figura 22 – Estimar os custos: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008)  

 

 Determinar o orçamento: estabelecimento da linha de base dos custos. A figura 

23 mostra as entradas e saídas do processo; 

 

Figura 23 – Determinar o orçamento: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008)  

 

 Planejar a qualidade: identificar os requisitos/padrões de qualidade do projeto e 

documentação de nível de conformidade. A figura 24 mostra as entradas e 

saídas do processo; 
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Figura 24 – Planejar a qualidade: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Desenvolver o plano de recursos humanos: identificação e documentação de 

funções e relações hierárquicas e a criação de um plano de gerenciamento 

pessoal. A figura 25 mostra as entradas e saídas do processo; 

 

Figura 25 – Desenvolver o plano de recursos humanos: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Planejar as comunicações: determinar as necessidades de informação dos 

stakeholders e definir a comunicação. A figura 26 mostra as entradas e saídas 

do processo; 
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Figura 26 – Planejar as comunicações: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Planejar o gerenciamento de riscos: definir como conduzir as atividades de 

gerenciamento de riscos de um projeto. A figura 27 mostra as entradas e saídas 

do processo; 

 

 

Figura 27 – Planejar o gerenciamento de riscos: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Identificar os riscos: delimitar os riscos do projeto. A figura 28 mostra as 

entradas e saídas do processo; 
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Figura 28 – Identificar os riscos: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Realizar a análise qualitativa de riscos: priorização de riscos para análise ou 

ação especial por avaliação e combinação da probabilidade de ocorrência e 

impacto. A figura 29 mostra as entradas e saídas do processo; 

 

Figura 29 – Realizar a análise qualitativa de riscos: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Realizar a análise quantitativa de riscos: analisar numericamente o impacto dos 

riscos identificados. A figura 30 mostra as entradas e saídas do processo; 
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Figura 30 – Realizar a análise quantitativa de riscos: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Planejar respostas a riscos: desenvolver opções e ações para aumentar as 

oportunidades e reduzir os riscos ao projeto. A figura 31 mostra as entradas e 

saídas do processo; 

 

Figura 31 – Planejar respostas a riscos: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Planejar as aquisições: documentar as ações de compra do projeto, 

especificando a abordagem e identificando fornecedores em potencial. A figura 

32 mostra as entradas e saídas do processo. 
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Figura 32 – Planejar as aquisições: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

2.2.8.3. Execução 

 

 Neste grupo são realizados processos visando concluir o trabalho definido no plano de 

gerenciamento do projeto visando cumprir as especificações do projeto. Ele envolve 

coordenação de pessoas e recursos além de integração e execução das atividades em 

conformidade com o plano de gerenciamento do projeto. Os resultados na execução podem 

exigir atualizações no planejamento e mudanças na linha de base. Boa parte do orçamento do 

projeto será consumida no grupo de processos de execução (PMI, 2008). Neste grupo, estão 

inclusos os seguintes processos: 

 Orientar e gerenciar a execução do projeto: Trata-se de realizar o trabalho 

definido no plano de gerenciamento para atingir os objetivos. A figura 33 

mostra as entradas e saídas do processo; 
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Figura 33 – Orientar e gerenciar a execução do projeto: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Realizar a garantia da qualidade: Auditar os requisitos de qualidade e os 

resultados das medições de controle de qualidade, garantindo a utilização de 

padrões de qualidade e boas definições operacionais. A figura 34 mostra as 

entradas e saídas do processo;  

 

Figura 34 – Realizar a garantia da qualidade: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Mobilizar a equipe do projeto: Tratar das melhorias da equipe como um todo, 

visando aprimorar o desempenho do projeto. A figura 35 mostra as entradas e 

saídas do processo; 

 

Figura 35 – Mobilizar a equipe do projeto: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 
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 Desenvolver a equipe do projeto: Melhoria contínua visando aprimoramento do 

desempenho do projeto. A figura 36 mostra as entradas e saídas do processo;  

 

Figura 36 – Desenvolver a equipe do projeto: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Gerenciar a equipe do projeto: Acompanhar e suportar a equipe do projeto 

visando aperfeiçoar o desempenho do projeto. A figura 37 mostra as entradas e 

saídas do processo; 

 

 

Figura 37 – Gerenciar a equipe do projeto: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Distribuir informações: Disponibilizar informações para os stakeholders de 

acordo com o planejamento. A figura 38 mostra as entradas e saídas do 

processo; 
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Figura 38 – Distribuir informações: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Gerenciar as expectativas dos stakeholders: Manter comunicação com os 

stakeholders, atendendo às necessidades e resolvendo conflitos à medida que 

acontecem. A figura 39 mostra as entradas e saídas do processo; 

 

 

Figura 39 – Gerenciar as expectativas dos stakeholders: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

  

 Realizar aquisições: Processo de contratação de fornecedores. A figura 40 

mostra as entradas e saídas do processo. 
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Figura 40 – Realizar aquisições: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

2.2.8.4. Monitoramento e Controle 

 

 Neste grupo são realizados processos para, de uma forma geral, acompanhar o 

andamento do projeto, realizando modificações nas áreas onde forem identificadas 

necessidades específicas, trazendo como principal benefício um monitoramento dedicado do 

desempenho do projeto, fornecendo à equipe boa visibilidade da saúde do projeto e 

identificação de áreas necessitadas de atenção (PMI, 2008). Neste grupo, estão inclusos os 

seguintes processos: 

 Monitorar e controlar o trabalho do projeto: Acompanhar, avaliar e regular o 

processo de acordo com o plano de gerenciamento para atender aos objetivos 

de desempenho. A figura 41 mostra as entradas e saídas do processo; 

 

Figura 41 – Monitorar e controlar o trabalho do projeto: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 
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 Realizar o controle integrado de mudanças: Avaliar, aprovar e gerenciar 

solicitações de mudanças em entregas, ativos, documentos e plano de 

gerenciamento. A figura 42 mostra as entradas e saídas do processo; 

 

Figura 42 – Realizar o controle integrado de mudanças: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Verificar o escopo: Formalização das entregas terminadas do projeto. A figura 

43 mostra as entradas e saídas do processo; 

 

Figura 43 – Verificar o escopo: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Controlar o escopo: Monitorar o andamento do escopo e gerenciar mudanças 

na linha de base. A figura 44 mostra as entradas e saídas do processo; 
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Figura 44 – Controlar o escopo: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Controlar o cronograma: Monitorar o andamento do projeto e gerenciar 

mudanças na linha de base. A figura 45 mostra as entradas e saídas do 

processo; 

 

 

Figura 45 – Controlar o cronograma: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Controlar os custos: Monitorar o orçamento do projeto e gerenciar mudanças 

na linha de base. A figura 46 mostra as entradas e saídas do processo; 
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Figura 46 – Controlar os custos: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Realizar o controle da qualidade: Monitorar e registrar os resultados das 

atividades de qualidade para avaliar o desempenho e propor mudanças. A 

figura 47 mostra as entradas e saídas do processo; 

 

 

Figura 47 – Realizar o controle da qualidade: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Reportar o desempenho: Coletar e distribuir informações de desempenho. A 

figura 48 mostra as entradas e saídas do processo; 

  



50 

 

 

 

Figura 48 – Reportar o desempenho: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Monitorar e controlar os riscos: Monitoramento e controle de riscos além de 

um plano de resposta e identificação de riscos durante o projeto. A figura 49 

mostra as entradas e saídas do processo; 

 

 

Figura 49 – Monitorar e controlar os riscos: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Administrar as aquisições: Gerenciar relacionamentos das aquisições e 

monitorar o desempenho dos contratos. A figura 50 mostra as entradas e saídas 

do processo. 
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Figura 50 – Administrar as aquisições: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

2.2.8.5. Encerramento 

 

 Neste grupo são realizados os processos que finalizam as atividades de todos os outros 

grupos. Ao final deste grupo, se verifica se os processos definidos estão completos para 

encerrar um projeto ou fase de projeto e se formaliza a finalização (PMI, 2008). Neste grupo, 

estão inclusos os seguintes processos: 

 Encerrar o projeto ou a fase: Finalizar todas as atividades de todos os grupos, 

terminando formalmente o projeto. A figura 51 mostra as entradas e saídas do 

processo; 

 

Figura 51 – Encerrar o projeto ou a fase: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

 Encerrar as aquisições: Finalizar as aquisições do projeto. A figura 52 mostra 

as entradas e saídas do processo. 
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Figura 52 – Encerrar as aquisições: Entradas e saídas 

Fonte: Autoria própria baseada no PMI (2008) 

 

2.3. PMI – PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 

 

 Criado em 1969 e com sede na Filadélfia (Pensilvânia, EUA), o PMI é uma associação 

sem fins lucrativos em gerenciamento de projetos que possui mais de 500.000 associados 

distribuídos por 185 países (O INSTITUTO, 2010). 

 

2.3.1. História do PMI 

 

 Segundo Andreuzza (2008), em 1969, durante o desenvolvimento de projetos da 

NASA, cinco profissionais de gestão de projetos se reuniram para discutir as melhores 

práticas e James R. Snyder fundou o PMI, que hoje é uma grande instituição internacional que 

tem como objetivo distribuir conhecimento e aprimorar as atividades da gestão de projetos. 

Na figura 53, foto de James R. Snyder. 
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Figura 53 – James R. Snyder, fundador do PMI 

Fonte: JAMES (2011) 

 

 Naquele mesmo ano aconteceu o primeiro “PMI Seminars & Symposium”, com 83 

participantes. Nos anos 70, foi publicada a primeira edição do PMQ (Project Management 

Quarterly) e depois renomeada para Project Management Journal, como mostra a figura 54. 

Foi também realizado o primeiro “PMI Seminars & Symposium” fora dos Estados Unidos. 

Foi também oficializado o primeiro capítulo do PMI e criado o primeiro Programa de Prêmios 

Profissionais. Ao final dos anos 70, havia algo em torno de mais de 2.000 associados ao redor 

do mundo (O INSTITUTO, 2010). 

 

Figura 54 – Project Management Journal  

Fonte: PROJECT (2011) 
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 Nos anos 80 foi adotado um código de ética para a profissão de gestor de projetos, e o 

primeiro PMP (Project Management Professional) foi credenciado. Foi publicado o primeiro 

“PMQ Special Report on Ethics Standards and Accreditation” e o primeiro livro do PMI. Foi 

criada também a PMNetwork, uma revista mensal do PMI (O INSTITUTO, 2010). 

 Nos anos 90 o PMI tinha mais de 8.500 associados. Foram criados grupos de interesse 

específicos. Foi publicado o primeiro “PMBOK Guide”, um guia que engloba todas as áreas 

do conhecimento que regem as regras do gerenciamento. Foi impresso pela primeira vez o 

“PMI Today”, boletim informativo mensal do PMI e o PDP (Professional Development 

Program) foi criado para que os PMP’s mantenham sua certificação. No início do século XXI 

o PMI contava com mais de 50.000 associados e mais de 10.000 PMP’s credenciados (O 

INSTITUTO, 2010). A figura 55 mostra um exemplar atual do PMI Today. 

 

Figura 55 – PMI Today 

Fonte: PMI TODAY (2011) 

 

2.3.2. PMI Hoje 

 

 Nos anos 2000, o PMI ultrapassou 500.000 associados espalhados por 185 países que 

estudam o gerenciamento de projetos em diversas áreas. Com o tempo, o PMI se tornou uma 

das principais associações profissionais em gerenciamento. Seus associados têm uma grande 

relação de produtos e serviços oferecidos pelo PMI (O INSTITUTO, 2010). 
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2.3.3. Áreas de Conhecimento em gestão de projetos 

 

 As áreas do gerenciamento descrevem o gerenciamento em termos de processos 

componentes, cada um com um detalhamento específico e abrangência própria, porém 

integrados a todo o momento, formando um todo único e organizado (VARGAS, 2005). 

Abaixo, um breve detalhamento de cada uma das áreas do conhecimento: 

 

2.3.3.1. Integração 

 

 De acordo com Vargas (2005), este processo consiste em garantir a integração entre 

todas as áreas e tem como objetivo estruturar o projeto garantindo que as necessidades sejam 

atendidas. 

 O gerente de projeto planeja o projeto, e boa parte do seu trabalho é acompanhar para 

se certificar que o plano está sendo seguido e de que se houverem problemas, eles serão 

resolvidos. Eventualmente, o plano pode ser inadequado, e o gerente deve encontrar os 

problemas e solucioná-los. O dia-a-dia deste trabalho é o gerenciamento da integração 

(GREENE; STELLMAN, 2008). 

 De acordo com PMI (2008), os processos de gerenciamento envolvidos no 

gerenciamento da integração são: 

 Desenvolver o termo de abertura do projeto; 

 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto; 

 Orientar e gerenciar a execução do projeto; 

 Monitorar e controlar o trabalho do projeto; 

 Realizar o controle integrado de mudanças; 

 Encerrar o projeto ou fase. 
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2.3.3.2. Escopo 

 

 Antes do início do projeto, é necessário saber qual trabalho tem de ser feito para 

entregar o projeto, e então é necessário saber o que cada membro da equipe faz exatamente 

para se construir o produto (GREENE; STELLMAN, 2008). 

 O principal objetivo neste processo é conseguir delimitar a quantidade de trabalho ao 

que necessariamente deve ser feito sem deixar de atender a todas as premissas estabelecidas 

no objetivo do projeto, além de garantir que quando houver uma mudança de escopo, ela ser 

registrada, garantindo que se faça  projeto corretamente. O escopo do projeto é definido como 

o trabalho a ser executado para entregar um produto com todas as suas especificações e 

funções, e pode ser subdividido em: 

 Escopo funcional: características funcionais do produto/serviço desenvolvido 

no projeto; 

 Escopo técnico: características técnicas como padrões e especificações; 

 Escopo de atividades: trabalho a ser realizado para atender ao escopo funcional 

e técnico (GREENE; STELLMAN, 2008; VARGAS, 2005). 

 Para Vargas (2005), um projeto com um escopo muito detalhado traz alta 

complexidade para o gerenciamento de escopo. É importante trabalhar com um escopo sem 

excesso de detalhamento para não aumentar a complexidade do gerenciamento de escopo. 

 De acordo com PMI (2008), os processos de gerenciamento envolvidos no 

gerenciamento de escopo são: 

 Coletar os requisitos; 

 Definir o escopo; 

 Criar a EAP; 

 Verificar o escopo; 

 Controlar o escopo. 
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2.3.3.3. Tempo 

 

 Pela quantidade de pessoas envolvidas, é necessário um bom planejamento para 

garantir que o trabalho seja realizado na ordem correta, pelas pessoas corretas e sem gastar 

muito tempo, sendo importante para isso dividir o trabalho em atividades que devem ser 

estimadas (GREENE; STELLMAN, 2008). 

 Juntamente com o gerenciamento de custos, são as áreas mais visíveis do 

gerenciamento. Normalmente, os stakeholders têm como objetivo inicial verificar prazos, 

criar cronogramas, além de outras atividades. Nessa área, o objetivo central é garantir a 

entrega no prazo estipulado. O cronograma do projeto é sempre uma restrição, pois se um 

projeto entra em atraso, é bem provável que ele consuma um capital não previsto, o que 

compromete o custo podendo causar conseqüências mercadológicas para o produto/serviço do 

projeto (VARGAS, 2005). 

 De acordo com PMI (2008), os processos de gerenciamento envolvidos no 

gerenciamento de tempo são: 

 Definir as atividades; 

 Seqüenciar as atividades; 

 Estimar os recursos da atividade; 

 Estimar as durações da atividade; 

 Desenvolver o cronograma; 

 Controlar o cronograma. 

 

2.3.3.4. Custos 

 

 Normalmente ao início de um projeto já existe uma expectativa em relação ao custo e 

tempo de execução. Quando é realizada uma estimativa prematura, ainda não se tem muito 

conhecimento do projeto, e essa estimativa é o valor estimado, e ela deve ser melhorada 
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proporcionalmente ao entendimento mais aprofundado do projeto (GREENE; STELLMAN, 

2008). 

 Segundo Vargas (2005), o objetivo é gerenciar o capital disponível para que obtenha 

todos os recursos para realizar o projeto. Não se considera apenas os custos do projeto, pois 

em alguns casos pode-se desenvolver um projeto com interesse comercial que recompense a 

organização financeiramente, retornando investimento. 

 De acordo com PMI (2008), os processos de gerenciamento envolvidos no 

gerenciamento de custos são: 

 Estimar os custos; 

 Determinar o orçamento; 

 Controlar os custos. 

 

2.3.3.5. Qualidade 

 

 Tem como objetivo garantir a entrega do projeto dentro da qualidade desejada, tendo a 

satisfação dos envolvidos. O gerente é o principal responsável pela qualidade, devendo 

priorizar igualmente o gerenciamento de qualidade, tempo e custo. Os conceitos de qualidade 

tem tido uma atenção especial nos últimos anos. Algumas das dimensões da qualidade são: 

defeito zero, cliente como próximo elemento, maior eficiência e melhoria contínua 

(VARGAS, 2005). 

 Muitas vezes se confunde qualidade com testes, mas qualidade vai muito além de 

somente testes. Em alguns casos, o gerente vai responder a problemas de qualidade 

aumentando a equipe de testes para encontrar problemas, mas você precisa fazer mais do que 

apenas testar. É preciso que se tenha um bom entendimento do que o produto tem de fazer. O 

mais importante para se definir qualidade é a adequação aos requisitos, ou seja, todo 

produto/serviço é tão bom quanto os requisitos que foram escritos para ele. Portanto, um 

produto/serviço de alta qualidade, para gestão de projetos, significa que ele atende plenamente 

os requisitos criados (GREENE; STELLMAN, 2008). 
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 De acordo com PMI (2008), os processos de gerenciamento envolvidos no 

gerenciamento da qualidade são: 

 Planejar a qualidade; 

 Realizar a garantia da qualidade; 

 Realizar o controle da qualidade. 

 

2.3.3.6. Recursos Humanos 

 

 Segundo Vargas (2005), o objetivo é utilizar melhor as pessoas envolvidas, que são 

elo central dos projetos. As pessoas definem metas, planos, organização, direcionamento, 

além de outros pontos. Os resultados do projeto são fruto das relações humanas e da 

habilidade dos envolvidos, visto que a satisfação de cada um bem como sua qualidade de vida 

são pontos-chave de motivação. O sucesso ou insucesso do projeto está diretamente ligado ao 

gerenciamento de recursos humanos.  

 De acordo com PMI (2008), os processos de gerenciamento envolvidos no 

gerenciamento de recursos humanos são: 

 Desenvolver o plano de recursos humanos; 

 Mobilizar a equipe do projeto; 

 Desenvolver a equipe do projeto; 

 Gerenciar a equipe do projeto. 

 

2.3.3.7. Comunicações 

 

 Tem como objetivo garantir que informações desejadas cheguem para as pessoas 

certas no tempo certo e de forma viável, economicamente falando. A comunicação é um meio 

de duas vias, onde existem emissores e receptores de informação. O emissor é responsável por 

gerar uma informação clara e objetiva e que possa ser facilmente entendida, e o receptor por 
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sua vez deve deixar claro que a informação foi recebida e compreendida na sua totalidade 

(VARGAS, 2005). 

 De acordo com PMI (2008), os processos de gerenciamento envolvidos no 

gerenciamento das comunicações são: 

 Identificar os stakeholders; 

 Planejar as comunicações; 

 Distribuir as informações; 

 Gerenciar as expectativas das partes interessadas; 

 Reportar o desempenho. 

 

2.3.3.8. Riscos 

 

 Não existem garantias em projetos. Uma atividade, por mais simples que pareça pode 

ter problemas inesperados. A qualquer momento, algo pode ocorrer no projeto e mudar o 

resultado de uma atividade, caracterizando o risco que pode ser um evento ou uma condição. 

Independentemente do que seja, é algo que não pode acontecer, mas se acontecer obriga uma 

tomada de decisão do gerente (GREENE; STELLMAN, 2008).  

 De acordo com Vargas (2005), em vários projetos, os riscos recebem uma atenção 

especial, principalmente quando estão envolvidas grandes somas financeiras e também como 

forma de cuidado com a equipe do projeto e seus stakeholders. Todo risco necessita de 

avaliação sob dois pontos: probabilidade de ocorrência e gravidade das conseqüências. 

Através de uma fórmula que calcula o valor monetário esperado em relação ao impacto do 

risco (multiplicação da probabilidade do risco com sua gravidade). A resposta ao risco será 

para os casos mais significativos. 

 De acordo com PMI (2008), os processos de gerenciamento envolvidos no 

gerenciamento de riscos são: 

 Planejar o gerenciamento de riscos; 

 Identificar os riscos; 
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 Realizar a análise qualitativa dos riscos; 

 Realizar a análise quantitativa dos riscos; 

 Planejar as respostas aos riscos; 

 Monitorar e controlar os riscos. 

 

2.3.3.9. Aquisições 

 

 Segundo Vargas (2005), o gerenciamento de aquisições tem como objetivo garantir ao 

projeto que os terceiros participantes garantam a entrega do produto/serviço para o projeto. A 

relação entre terceiros e projeto é determinada normalmente pelos riscos. Muitas vezes o 

custo de um contrato está relacionado ao risco associado ao trabalho. Por esse motivo, muitas 

vezes não só o custo é analisado na negociação. O tipo de contrato também é importante, e 

representa um grau de incerteza e riscos para o gerente. Os principais tipos são: 

 Contrato de preço global; 

 Contrato de preço global com incentivo; 

 Contratos por administração com incentivo sobre resultados; 

 Contratos por administração com incentivo fixo; 

 Contratos por administração; 

 Contrato por preço unitário. 

 De acordo com PMI (2008), os processos de gerenciamento envolvidos no 

gerenciamento de aquisições são: 

 Planejar as aquisições; 

 Realizar as aquisições; 

 Administrar as aquisições; 

 Encerrar as aquisições.  
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3. GESTÃO DE PROJETOS: ANÁLISE DO PERFIL IDEAL DO GERENTE DE 

PROJETOS 

 

3.1. VISÃO GERAL 

 

 Devido à importância direta do gerente de projetos no sucesso ou fracasso dos 

projetos, é necessário entender como identificar o gerente correto para o projeto através da 

análise do perfil. Neste capítulo, foram analisados vários itens referentes ao perfil do gerente 

de projetos com o objetivo de conhecer o perfil ideal. 

 

3.1.1. O Gerente de Projetos 

 

 O gerente de projetos é uma pessoa indicada pela organização para buscar e atingir os 

objetivos do projeto. Difere-se dos gerentes funcionais e operacionais, porém dependendo da 

organização pode até se reportar a um gerente funcional. Em outras, pode se reportar a um 

gerente de portfólios ou de programas (PMI, 2008). 

 Segundo Aldabó (2001), algumas das principais funções do gerente são: 

 Criar um plano de ação; 

 Motivar a equipe e mantê-la motivada; 

 Manter a comunicação com os stakeholders; 

 Monitorar os trabalhos. 

 Ainda segundo Aldabó (2001), sendo importante para o sucesso ou fracasso do projeto 

a capacitação e empenho da equipe é primordial que o gerente motive as pessoas, sendo 

fundamental para um projeto bem sucedido gerenciar pessoas adequadamente. Ele de montar 

uma boa equipe e levá-la ao objetivo. Cabe ao gerente também divulgar o conceito do projeto, 

deixando claro o que será feito, em quanto tempo e a que custo. 

 Compreender e aplicar o conhecimento e as boas práticas não é tudo para um trabalho 

eficaz. É necessário que o gerente tenha conhecimento, desempenho e personalidade. Em 

muitos casos, pessoas são selecionadas para gerenciar projetos por suas habilidades técnicas, 
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sem que recebam treinamento gerencial, sendo uma das principais falhas ao formar um 

gerente (PMI, 2008; ALDABÓ, 2001).  

 Para Aldabó (2001), por serem técnicos, estes gerentes estarão naturalmente 

direcionados a coisas e não a pessoas, o que os fará tratarem pessoas da mesma forma que 

tratam coisas, esperando que as pessoas sejam lógicas, racionais e sujeitas à análise 

matemática. O gerente precisa ter versatilidade o bastante para ambientes comerciais e de 

projetos, além de estar familiarizado com a área de atuação do projeto. 

 

3.1.2. Eficácia do Gerente 

 

Segundo Aldabó (2001), atualmente, a eficácia é praticamente uma imposição. As 

pessoas precisam ter foco total nos seus papéis dentro das organizações. Um bom gerente 

deve sempre saber tomar decisões e assumir responsabilidades, não sendo apenas um 

executor. Para tanto, ele deve estar sempre bem preparado para tomar decisões corretas, mais 

que qualquer outro funcionário. 

Para Aldabó (2001), alguns pontos são fundamentais para um gerenciamento eficaz: 

 Utilização correta do tempo; 

 Estar focado no alcance de resultados, e não especificamente para um trabalho; 

 Estabelecer e manter prioridades; 

 Tomar decisões eficazes, sabendo que uma decisão é um julgamento, e que 

muitas decisões tomadas rapidamente são decisões erradas, sendo o ideal 

poucas decisões que sejam fundamentais; 

 Preocupar-se com resultados, mais que com esforços; 

 Ser aberto a mudanças; 

 Concentração. Priorizar o que é primordial e fazer uma coisa de cada vez. 

 Uma preocupação comum nos gerentes é o adiantamento de algum trabalho, visto que 

é comum que o que é adiado venha a ser esquecido, mas é importante identificar prioridades 

mais por coragem do que por análise: 
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 Deixar para trás o que passou, e abandonar tarefas legadas que não prometam 

resultados; 

 Enxergar oportunidades ao invés de problemas; 

 Ter direcionamento próprio e não se guiar por outros; 

 Estar aberto a desafios, entendendo que é mais produtivo transformar 

oportunidade em resultado ao invés de resolver problemas. 

 A tomada de decisões é apenas uma das tarefas de um gerente, porém é sua principal 

tarefa, e merece uma atenção especial. O que se espera de um gerente é que tome as decisões 

significativamente impactantes sobre o negócio, seu desempenho e resultados (ALDABÓ, 

2001). 

 

3.1.3. Habilidades 

 

Segundo Kerzner (2006), com a evolução da gestão de projetos, as exigências quanto 

às habilidades de um gerente de projetos eficiente mudaram. Num primeiro momento, no 

período da gestão de projetos tradicional, o diferencial girava em torno das habilidades 

técnicas. Durante o período do renascimento era comum o envolvimento de pessoas fora da 

área técnica e as habilidades comportamentais ganharam destaque, tanto quanto as habilidades 

técnicas e ficou claro que para ser um gerente eficiente era necessária uma compreensão 

técnica, e não uma especialidade como se acreditava anteriormente. Os gerentes despendiam 

de muito mais tempo nas atividades de gestão do que na orientação técnica. Com a gestão 

moderna esse cenário mudou mais uma vez. Atualmente, os objetivos empresariais muitas 

vezes são mais relevantes que os objetivos técnicos, sendo necessário que o gerente tenha o 

conhecimento empresarial, gerenciamento de riscos e habilidades de integração. 

Espera-se então, que o gerente saiba tomar decisões empresarias, e não só as técnicas. 

É possível que o gerente tenha de focar muito mais no gerenciamento de riscos, sendo 

necessário dispor de grande conhecimento do setor em que atua, ou seja, num futuro próximo 

o cargo de gerente não será um cargo para iniciantes ou pessoas oriundas do mercado, e sim 

para pessoas recrutadas na própria empresa, seja por promoção ou por transferência de setor. 

O conhecimento do negócio também é importante para que se possa fazer a integração do 

trabalho (KERZNER, 2006).  
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De acordo com Vargas (2005), muitas vezes, o sucesso ou fracasso do projeto está 

diretamente ligado ao gerente do projeto. Algumas pessoas entendem que, com softwares de 

planejamento, se tornarão gerentes de projeto instantâneos. Apesar de ter outras atividades, o 

gerente é responsável definitivo pelo sucesso do projeto através de: 

 Execução dentro dos custos e prazos definidos; 

 Atingir os objetivos; 

 Utilização de recursos sem desperdício; 

 Motivação da equipe; 

 Tomar decisões corretamente diante dos obstáculos; 

 Gerenciar os riscos estrategicamente; 

 Ter canais de comunicação efetivos. 

 Além disso, algumas habilidades de destaque são: 

 Comunicações: escutar e persuadir; 

 Organizacionais: planejamento, objetivo e análise; 

 Gerenciamento de equipe: empatia, motivação e espírito de equipe; 

 Liderança: exemplar, disposição, visão, delegação e otimismo; 

 Internas: flexibilidade, criatividade, paciência e persistência. 

Para Aldabó (2001), é muito importante que o gerente de projetos tenha as seguintes 

qualificações: 

 Gestão de projetos; 

 Gestão de negócios; 

 Técnica. 

 Seja qual for o ramo de negócio, o gerente precisa entender profundamente o que está 

se trabalhando, seja em projetos grandes ou pequenos. Sem o conhecimento técnico o gerente 

funciona como um facilitador, catalisador e motivador, mas fica excluído da solução das 

questões técnicas, o que pode fazê-lo perder a confiança da equipe, especialmente daquelas 

que sentem orgulho de suas habilidades. Bons gerentes possuem um misto de habilidades. 
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3.1.4. Responsabilidades 

 

Segundo Aldabó (2001), é de responsabilidade do gerente de projetos alcançar os 

objetivos do projeto e manter a liderança da equipe de projetos. Ele precisa determinar o 

propósito, as metas e as limitações do projeto, responder questões de fundamento, estabelecer 

controles básicos de gestão, deixar clara a cadeia de comando, estratégia de comunicação e 

processo de controle de mudanças. 

 Ainda segundo Aldabó (2001), as técnicas de estimativa e prazos definem o esforço, 

os recursos, o prazo e o custo. Durante o processo, o gerenciamento de riscos fará a 

identificação das incertezas e criará estratégicas para gerenciá-las. Controlar o projeto envolve 

tudo o que mantém o projeto direcionado ao seu objetivo. Além de validar estimativas, custos, 

cronograma e qualidade, a medição do progresso identifica antecipadamente qualquer 

problema, e a comunicação mantém todos alinhados, cientes de progresso e alterações. 

 

3.1.5. Seleção do Gerente de Projetos 

 

Segundo Vargas (2005), uma das decisões mais importantes para os executivos é a 

seleção do gerente, que será decisiva para a realização de projetos bem sucedidos. Três pontos 

são fundamentais na seleção de um bom gerente: habilidades, motivação e personalidade. 

Alguns fatores podem ser avaliados na seleção do gerente: 

 Resolução de problemas: análise, julgamento e senso prático e poder de 

decisão; 

 Administração: planejamento e organização, controle, estratégia e 

conhecimento organizacional; 

 Supervisão e gerenciamento do time: distribuição de responsabilidades, 

estruturação, reconhecimento e desenvolvimento da equipe, solução de 

conflitos, trabalho em equipe, flexibilidade e cooperação; 

 Relações interpessoais: comunicação, influência, persuasão e negociação, 

ascendência sobre os demais; 
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 Outras habilidades pessoais: pró-atividade, autoconfiança, maturidade e 

estabilidade emocional, lealdade, honestidade e integridade, disposição a 

mudanças, tolerância diante da ambigüidade e envolvimento. 

 A experiência profissional também deve ser levada em consideração para o sucesso do 

projeto. Por outro lado, mesmo que os executivos saibam o que querem do gerente, às vezes 

acabam contratando equivocadamente. Alguns dos critérios que podem ser utilizados de 

forma errônea são: 

 Maturidade: escolher o gerente por tempo de trabalho, idade ou até aparência 

física. A maturidade necessária para o gerente não é dessa natureza; 

 Disponibilidade: escolher um profissional somente por estar disponível. É 

preciso, além de disponibilidade, que preencha todos os requisitos necessários. 

Outro erro é escolher o gerente com todos os requisitos, porém indisponível. 

Deve haver um equilíbrio entre os fatores; 

 Experiência técnica: escolher um gerente somente por habilidades técnicas, 

pois certamente não se desvincularão de atividades técnicas para atentar para as 

atividades de gerenciamento, a menos que haja necessidade apenas de 

conhecimentos técnicos para projetos de pesquisa, por exemplo; 

 Orientação ao cliente: escolher o gerente por pedido do cliente. A capacidade 

de relacionar-se com o cliente somente não é uma garantia de projeto bem 

sucedido; 

 Experiência na empresa: escolher o gerente somente porque passou por 

diversas áreas da empresa, o que na verdade pode até indicar certa 

instabilidade. 

 Os gerentes não podem chegar a este posto somente porque atingiram alto salário ou 

função, e devem ser remunerados pelos resultados alcançados, em não pelo tamanho de sua 

equipe (VARGAS, 2005). 
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3.1.6. Código de ética do gerente de projetos 

 

O gerente de projetos deve ter consciência de algumas questões éticas. Um dos 

primeiros códigos de ética do gerente de projetos foi criado por Ireland ET AL. (1982) no 

início dos anos 80 (RABECHINI JUNIOR, 2007). 

O documento chamava-se “Ethics for Project Managers” e possuíam quatro artigos: 

Artigo I – Os gerentes de projetos deverão manter altos padrões de conduta pessoal e 

profissional, e também: 

 Assumir responsabilidades por suas ações; 

 Empreender projetos, assumindo a responsabilidades somente quando 

qualificados por treinamento ou experiência, ou depois de revelarem 

completamente suas qualificações pertinentes aos seus empregadores e 

clientes; 

 Manter atualizadas as suas habilidades profissionais, reconhecimento a 

importância do desenvolvimento e da educação pessoais contínuos; 

 Melhorar a integridade e o prestígio da profissão, praticando-a de maneira 

digna; 

 Apoiar este código e encorajar os colegas e colaboradores a agirem de 

acordo com ele; 

 Apoiar a sociedade profissional com participação ativa, encorajando os 

colegas e colaboradores a participarem também; 

 Obedecer às leis do país onde o projeto está sendo aplicado. 

Artigo II – Em seu trabalho, os gerentes de projeto deverão: 

 Exercer a liderança necessária ao projeto a fim de atingirem o máximo de 

produtividade e ao mesmo tempo lutar para minimizar os custos; 

 Aplicar as ferramentas e técnicas mais recentes de gerência de projetos para 

que fique garantida a qualidade, os objetivos de custos e tempo, conforme 

especificado no plano de projeto; 

 Tratar de maneira equitativa todos os membros da equipe de projetos, 

colegas e colaboradores, independentemente de raça, religião, sexo, idade 

ou nacionalidade; 

 Proteger os membros da equipe de projetos contra danos físicos e mentais; 

 Oferecer condições e oportunidades adequadas de trabalho aos membros da 

equipe de projetos; 
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 Buscar, aceitar e oferecer crítica honesta de trabalho e reconhecer de 

maneira adequada as condições dos envolvidos no âmbito dos projetos; 

 Dar assistência aos membros das equipes de projetos, colegas e 

colaboradores em seu desenvolvimento profissional. 

Artigo III – Nas relações com seus empregadores ou clientes, os gerentes de projetos 

deverão: 

 Agir como fiéis stakeholders ou agentes para com seus empregadores e 

clientes em assuntos profissionais ou empresariais; 

 Manter confidenciais as informações sobre os negócios da empresa e 

processos técnicos de um empregador ou de um cliente enquanto lhes 

estiver prestando serviços e mesmo depois, até que estas informações sejam 

adequadamente liberadas; 

 Informar aos empregadores, clientes, sociedades profissionais ou agências 

públicas das quais sejam membros, ou as quais possam representar de 

alguma forma, sobre quaisquer circunstâncias que possam provocar um 

conflito de interesses; 

 Não dar, direta ou indiretamente, aos que mantêm relações de negócios 

com seus empregadores ou clientes, qualquer presente, pagamento ou 

serviço, nem aceitar nada deles; 

 Ser honesto e realista ao prestar informação acerca dos resultados de 

qualidade, custo e prazos de um projeto. 

Artigo IV – No cumprimento de suas responsabilidades para a comunidade, os 

gerentes de projeto deverão: 

 Defender a segurança, a saúde e o bem-estar do público, falando 

abertamente contra os abusos nesta área, que afetem o interesse público; 

 Buscar estender ao público o conhecimento e a apreciação de projetos e 

suas consecuções. 

 

3.2. SUCESSO E FRACASSO EM PROJETOS 

 

No contexto de gerenciamento de projetos, “sucesso” indica algo realizado de forma 

satisfatória, dentro do prazo e do orçamento, atingindo seus objetivos e metas. Por outro lado, 

“fracasso” indica um resultado que não corresponde a expectativa. Para se determinar o 
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sucesso ou fracasso de um projeto, é necessário ter um padrão desempenho que possa servir 

de parâmetro de comparação ao final dos trabalhos, lembrando que é fundamental para o 

desempenho saber se o projeto pode ser usado de modo efetivo pelo cliente. O sucesso pode 

ser visto de maneiras diferentes por stakeholders diferentes. (CLELAND; IRELAND, 2007). 

 

3.2.1. Definindo sucesso em projetos 

 

Segundo Vargas (2005), é muito importante que se saiba o que é um projeto bem 

sucedido. O ideal, é que o projeto seja realizado conforme o que foi planejado, não 

ultrapassando e nem ficando abaixo. Às vezes, um projeto que consome menos que o 

planejado é tido com um projeto bem sucedido, mas por trás disso está um erro de percepção, 

visto que houve falha no planejamento, gerando um super-estimativa. Fazendo uma breve 

analogia, uma empresa que lança um produto que tem estimativa de venda de 1.000 unidades 

por semana e recebe 10.000 solicitações, apesar de ter tido muito sucesso nas vendas, tem 

pela frente um grande problema, pois não estará preparada para atender a demanda. 

Ainda segundo Vargas (2005), o conceito de sucesso em projeto evoluiu 

significativamente. Nos anos 60 o sucesso estava atrelado especificamente a itens técnicos ou 

ao funcionamento do produto ou serviço desenvolvido. Atualmente, além destes itens 

considerados anteriormente, o sucesso está também em resultados no prazo, custo e qualidade. 

Podemos classificar o sucesso como: 

 Sucesso técnico: a conclusão do projeto dentro do prazo e orçamento, 

utilizando os recursos sem desperdício e atingindo a qualidade e desempenho 

esperado; 

 Sucesso organizacional: concluir com o mínimo possível de alterações de 

escopo sendo aceito pelo cliente sem restrições e tendo sido feito sem que 

impactasse a organização e sua cultura. 
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3.2.2. Definindo fracasso em projetos 

 

 Muitas falhas ocorrem por impacto de fatores externos, fora do controle da 

organização, mas que podem ser minimizados ou até mesmo evitados pelo gerenciamento de 

riscos, como por exemplo: 

 Alteração na estrutura organizacional; 

 Altos riscos no meio ambiente; 

 Mudanças na tecnologia; 

 Evolução de custo e prazo. 

 Mas a maioria dos insucessos é devido a outras falhas que podem ser evitadas, tais 

como: 

 Metas e objetivos mal estabelecidos ou mal interpretados pelos executivos; 

 Pouca compreensão da complexidade; 

 Pouco tempo disponível para realização dos trabalhos; 

 Estimativas financeiras insuficientes; 

 Falta de informação; 

 Sistema de controle ruim; 

 Treinamento e capacitação inadequados; 

 Falta de liderança do gerente; 

 Falta de tempo para estimativa e planejamento; 

 Falha na integração; 

 Falta de padrão no desenvolvimento das atividades. 

 Cabe ao gerente e sua equipe, controlar o projeto quanto às possibilidades de insucesso 

(VARGAS, 2005). 
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3.2.3. Fatores de sucesso em projetos 

 

 O sucesso, tanto técnico quanto organizacional, do projeto depende de alguns fatores: 

 Selecionar corretamente os membros da equipe; 

 Manter a equipe motivada e envolvida; 

 Conseguir autoridade na condução do projeto; 

 Manter relacionamentos de respeito e cordialidade; 

 Realizar revisões nos processos, realizando melhorias quando necessário; 

 Realizar estimativas realistas; 

 Controlar as mudanças; 

 Evitar excesso de relatórios; 

 Evitar pressão excessiva sobre a equipe; 

 Aceite do cliente em relação à aderência do projeto aos objetivos traçados; 

 Concluir o projeto no prazo e dentro do orçamento; 

 Aprovação dos stakeholders quanto à condução do projeto; 

 Lucratividade com o trabalho no projeto (VARGAS, 2005; CLELAND; 

IRELAND, 2007). 

 

3.2.4. Fatores de fracasso em projetos 

 

 O fracasso, tanto técnico quanto organizacional, do projeto depende de alguns fatores: 

 Ultrapassar custos e prazos; 

 Desalinhamento entre o projeto e as expectativas do cliente; 

 Prolongamento desnecessário do projeto; 

 Aplicação incorreta de processos ao projeto; 

 Insatisfação dos stakeholders quanto à condução do projeto; 

 Selecionar incorretamente os membros da equipe; 

 Atendimento parcial das necessidades (CLELAND; IRELAND, 2007). 
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3.3. COMPETÊNCIAS  

 

A competência no gerenciamento de projetos é fundamental para a organização como 

base de sua evolução. A competência é um atributo que depende das características do 

indivíduo. (CLELAND; IRELAND, 2007). 

 

3.3.1. Competências do Gerente de Projetos 

 

 Gerentes de projeto preparados apresentam as seguintes características: 

 Conhecimento; 

 Habilidades; 

 Atitudes. 

 Juntos, esses três elementos constituem a competência, sendo que conhecimento tem 

relação com o saber, habilidades com o fazer e atitude com responsabilidade. O equilíbrio 

entre estes elementos é fundamental para uma gerência bem-sucedida. Uma deficiência em 

algum elemento causa limitações na capacidade do gerente, como por exemplo: 

 Conhecimento de teoria e prática do gerenciamento sem habilidade para aplicá-

lo; 

 Habilidades em gerência sem capacidade para exercê-la na organização; 

 Falta de conhecimento da teoria e prática do gerenciamento por falta de 

treinamento ou experiência; 

 Falta de habilidades individuais de um gerente (CLELAND; IRELAND, 2007). 

 

3.3.2. Competências das equipes 

 

 As competências da equipe estão ligadas a capacidade de integração, ou seja, o 

trabalho em conjunto visando um mesmo objetivo, tendo como vantagem a união de 
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competências específicas para atingir este objetivo. Para medir o desempenho da equipe, é 

necessário considerar: 

 Objetivos factíveis e claros; 

 Entregáveis bem definidos; 

 Conjunto de habilidades diferenciado; 

 O nível de educação entre os membros; 

 Ferramentas utilizadas para o trabalho; 

 Disciplina; 

 Coesão; 

 Liderança (CLELAND, IRELAND, 2007). 

  

3.3.3. Competências organizacionais 

 

 As competências organizacionais são aquelas que estão ligadas com a capacidade dos 

indivíduos ou equipes de conduzirem projetos buscando atingir objetivos trazendo maior 

competitividade para a organização (CLELAND; IRELAND, 2007). 

 Segundo estudo realizado por AYMAR e CASAS (1998 apud RABECHINI JUNIOR, 

2007), ações encadeadas são necessárias para a criação do processo de aquisição de 

competências, sendo necessário identificar as competências através de: 

 Definir e hierarquizar prioridades da organização; 

 Identificar as principais competências necessárias e suas origens; 

 Elaborar um referencial das competências necessárias; 

 Identificar competências a serem adquiridas; 

 Aproximar competências necessárias e competências adquiridas; 

 Formalizar dispositivo de profissionalização. 
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3.4. LIDERANÇA  

 

Em projetos, a liderança caracteriza-se principalmente por influenciar pessoas a 

realizar o trabalho, proporcionando propósito, direção, motivação e treinamento. A liderança 

exige honestidade e integridade com as pessoas para desenvolver confiança. Os membros da 

equipe esperam de seus líderes: 

 Competência técnica; 

 Treinar subordinados; 

 Ser bom ouvinte; 

 Ser tratado com respeito e dignidade; 

 Realçar os elementos básicos; 

 Ser exemplar; 

 Impor padrões de conduta. 

 As organizações por sua vez, precisam de líderes que: 

 Entendam as dimensões de um projeto; 

 Sejam oportunistas; 

 Tenha capacidade de montar boas equipes; 

 Tenham disposição de assumir riscos calculados; 

 Tenham vontade de progredir; 

 Tenham boa comunicação; 

 Tenham comprometimento com o projeto (CLELAND; IRELAND, 2007). 

 

3.4.1. Estilos de liderança 

 

 Existem vários tipos de liderança, porém é importante que se adote uma abordagem de 

consenso e estratégica, uma vez que o sucesso do gerenciamento depende da motivação da 

equipe. O perfil deve ser utilizado de acordo com o resultado esperado. Abaixo, alguns estilos 

de liderança: 
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 Afetivo: Estilo que tem como princípio o apoio as pessoas através de laços de 

afiliação, baseado no bem-estar de cada indivíduo no ambiente organizacional 

como principal responsabilidade da liderança. Há o risco de comprometimento 

dos resultados pela não formação de equipe devido à falta de direção, não 

desenvolvendo as pessoas por trabalhar somente com direcionamento positivo; 

 Autoritário: Estilo direto na relação interpessoal, onde o gerente toma as 

decisões sozinho, assume os riscos e mantém uma postura controladora 

baseado na relação de poder unilateral. Acredita-se ser o caminho mais rápido 

na obtenção de resultados, através da obediência imediata. Há o risco de 

desestimular a equipe de trabalho, desfavorecendo resultados de médio e longo 

prazo e não desenvolvendo as pessoas. O ideal é que seja utilizado em último 

caso, por exemplo, em casos de crise no projeto quando não há tempo para 

consultas; 

 Coaching: Estilo voltado a estimular o desenvolvimento individual, buscando 

situações de aprendizagem no dia-a-dia. Influencia, estimula e desafia o 

crescimento definitivo, baseado na idéia de que pessoas desenvolvem-se sendo 

papel do líder despertá-las para o desenvolvimento próprio, não só no cargo 

que exercem, mas na própria vida. Há o risco de ineficiência em resultados 

imediatos; 

 Diretivo: Estilo que direciona todos para um mesmo caminho, esclarecendo as 

expectativas, tendo como premissa a influência durante todo o processo, 

baseado na idéia de que o papel do líder é alinhar esforços para objetivos. Há o 

risco de comprometer resultados em caso de direcionamento equivocado; 

 Laissez-faire
2
: Estilo que tem como característica a ausência de atuação 

gerencial, onde o líder atua somente no que diz respeito ao gerenciamento de 

pessoas (desmotivação, insegurança, despreparo). Há o risco de se 

comprometer os resultados imediatos e de longo prazo; 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
2
 Laissez-faire: Liderança liberal. 
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 Participativo: Estilo que estimula e envolver a equipe na tomada de decisões, 

proporcionando a participação das pessoas na tomada de decisões, baseado na 

idéia de que as pessoas podem contribuir e de que as melhores decisões virão 

através de consenso. Ideal para o uso comum no dia-a-dia para valorizar os 

membros e envolvê-los no projeto, porém sob risco de comprometer prazos ou 

utilizar soluções impróprias em caso de despreparo da equipe; 

 Modelador: Estilo que busca excelência e rigor a um padrão definido, baseado 

na idéia de que o líder sabe como fazer e de que sua forma de fazer é a melhor 

para alcançar os resultados, sob risco de restrição na criatividade da equipe e 

nas alternativas de soluções; 

 Visionário: Estilo que visa o futuro de forma atraente, baseado na idéia de que 

o futuro é que dá sentido ao presente. Há o risco de comprometimento dos 

resultados de curto prazo e de distanciar-se das expectativas do grupo ligado a 

atividades concretas e imediatas; 

 Analítico: Realizar análises antes de tomar decisões, o que exige capacidade 

analítica do gerente. Estilo apropriado para projetos sob pressão ou com 

ameaça de fracasso; 

 Buscador de opiniões: Tomar decisões a partir da opinião coletiva, com a 

realização de reuniões para coleta de idéias, por exemplo. Valoriza a opinião 

dos membros da equipe e os transmite confiança. 

 É importante que o gerente esteja motivado mesmo em momentos de pressão, que 

saiba resolver conflitos entre membros da equipe através do diálogo ou da tomada de 

decisões, que utilize criatividade e inovação para manter a equipe motivada e que aceite que a 

equipe nem sempre fará tudo conforme sua opinião desde que gere bons resultados 

(ALDABÓ, 2001; TELEFONICA, 2010). 

 

  



78 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Em algumas organizações é comum encontrar gerentes de projetos de TI que não tem 

conhecimento do negócio onde trabalham, tem apenas habilidades técnicas de gestão e um 

currículo com diversos títulos na área de projetos, como certificações e pós-graduações e/ou 

mestrados. 

 Tudo isso é fundamental para o pleno desenvolvimento da gestão de projetos, pois um 

líder deve saber exatamente o que está fazendo para não tomar decisões precipitadas e 

prejudiciais para o objetivo do projeto, porém a falta de habilidades técnicas o limitará a 

tarefas de gestão, deixando-o de fora de decisões técnicas e fazendo-o perder a confiança da 

equipe. A situação inversa também acarreta problemas. Um gerente totalmente técnico, que 

não saiba desenvolver as atividades de gestão com eficácia, provavelmente fará com que o 

projeto não tenha sucesso no que tange a custo, prazo e qualidade. 

 Um gerente completo deve ter conhecimento técnico, deve ter amplo conhecimento do 

negócio da organização e ter habilidades de gestão para ter totais condições de realizar um 

projeto bem sucedido e contribuir diretamente para o alcance de expectativas. Ele terá mais 

condições de evitar ao máximo o excesso na mudança do escopo, de conter as ansiedades do 

cliente, de discutir prazos e entender as necessidades da equipe. 

 Em determinados estágios do desenvolvimento do projeto o conhecimento do gerente 

poderá trazer maior confiabilidade para a equipe e ajudar no posicionamento do gerente frente 

aos recursos, trazendo mais firmeza em sua postura e maior segurança em suas afirmações e 

decisões. Além disso, ele terá mais facilidade na gestão de tempo por saber exatamente a 

complexidade dos trabalhos e os reais impactos de uma mudança de escopo de acordo com o 

estágio do desenvolvimento. 

 Tudo isso pode ser avaliado quando da contratação de um gerente ou da promoção de 

um funcionário interno para a função de gerente. É comum que no primeiro caso se contrate 

um profissional que, apesar de ter habilidades de gestão, por estar vindo do mercado não 

reúna os conhecimentos esperados para que saiba se posicionar corretamente no dia-a-dia na 

tomada de decisões e que no segundo caso se promova um funcionário pelo seu tempo de 

prestação de serviços na empresa, porém ao assumir a gestão não terá as condições ideais de 

realizar o gerenciamento de riscos, de manter uma comunicação ideal com os stakeholders, de 
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manter a equipe motivada, dentre outras atividades que somente serão realizadas 

adequadamente por um profissional com as habilidades de gestão. 

 Também é determinante a questão do estilo de liderança no sucesso do projeto. Os 

integrantes das equipes terão um rendimento muito maior diante de uma liderança mais 

democrática, que saiba ouvir e falar na hora certa, que valorize as opiniões, que divulgue 

informações e faça o integrante se sentir realmente parte do projeto, e não somente um 

número. 

 Pode-se, através da pesquisa realizada, entender as raízes da gestão de projetos desde 

os primeiros registros que se tem conhecimento de projetos que foram realizados utilizando 

técnicas de gestão, entender o objetivo da disciplina dentro do cenário organizacional, 

visualizar suas contribuições ao ser utilizada, conhecer as áreas do conhecimento segundo o 

PMI (2008) e ter a visão ideal para o perfil adequado de um gerente, tanto no aspecto técnico 

quanto no aspecto organizacional bem como sua influência direta no sucesso ou fracasso de 

um projeto. 

 As análises de habilidades e estilos de liderança do gerente de projeto, devido a sua 

ligação direta com o sucesso do projeto, merecem estudos aprofundados nos âmbitos teóricos 

e psicológicos que destaquem a importância de se realizar uma escolha criteriosa do gerente, 

bem como proporcione aos profissionais da área entender melhor os anseios organizacionais, 

dos stakeholders e membros de equipes de projetos podendo até ser explorados de forma 

detalhada na teoria e prática através de treinamentos voltados para os profissionais.  
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