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RESUMO

A Responsabilidade Social é uma tendência que vem ganhando cada vez mais
espaço no decorrer dos anos. As empresas passaram a agregar responsabilidades
que antes competia somente ao Estado. Os fatores como pobreza e exclusão social
são os maiores impulsionadores deste assunto. A sociedade passou a se
conscientizar e a cobrar as empresas que não estão comprometidas com as causas
sociais. Por outro lado, as organizações perceberam que o investimento no lado
social significa “lucro”. Começando, então, um novo ciclo de pensamento, onde os
projetos de responsabilidade social passaram a ter a mesmo tratamento e prioridade
como qualquer outro dentro da organização. O uso da metodologia de projetos se
faz cada vez mais importante e imprescindível, uma vez que as empresas passaram
a criar seus próprios projetos sociais e os profissionais necessitam ter conhecimento
para gerir, administrar e avaliar os impactos das ações sociais dentro da
organização e no meio que a cerca.

Palavras chave: Metodologia de Projetos (PMBOK), Responsabilidade Social, Ética,
Marketing Social e Pobreza.

ABSTRACT

Social Responsibility is a trend that is gaining more and more importance over the
years. Companies now add responsibilities that previously the state was responsible.
Factors such as poverty and social exclusion are major drivers of this subject.
Society has become more aware and charges companies that are not committed to
social causes. Moreover, organizations have realized that investment in the social
side means "profit". Starting a new cycle of thought, where the social responsibility
projects have been given the same treatment and priority as any other within the
organization. The use of design methodology has become increasingly important and
essential, since the companies began to create their own social projects and
professionals need to know how to manage, administer and evaluate the impacts of
social actions within the organization and the environment.

Keywords: Project Methodology (PMBOK), Social Responsibility, Ethics, Poverty
and Social Marketing.
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1

INTRODUÇÃO

O progresso econômico se alavancou notavelmente com a Revolução
Industrial, porém por outro lado agravou e muito os problemas sociais. O Estado
sofria de grandes crises econômicas e os problemas sociais que antes eram
controlados somente por ele (primeiro setor), passou a ser transferido para as
empresas (segundo setor), e mais tarde para as entidades sem fins lucrativos,
ONGS (3 setor).
No passado as empresas acreditavam que ao pagar seus impostos, oferecer
bons produtos e gerar empregos já estavam cumprindo a sua função de agente
econômico. Entretanto, com o passar dos anos essa visão foi sendo lapidada, pois a
sociedade passou a questionar o verdadeiro compromisso das empresas, não
bastando seu papel ser meramente econômico e sim, econômico social.
Assim, a empresa passa a absorver outro significado para a sua existência,
incorporando práticas de Responsabilidade Social na sua essência, baseada em
princípios morais e éticos.
Muitas organizações assumem este compromisso ao perceberem que as
empresas que praticam Responsabilidade Social são bem vistas no mercado, e que
este fator poderá ser um grande diferencial competitivo.
O autor Zenone (2006) deixa uma reflexão que esta briga de espaço entre as
empresas pode ser muito perigosa, pois a medida que o Estado se afasta das
questões sociais, ele deixa a porta aberta para as empresas assumirem este papel e
usá-lo conforme seus interesses comerciais e políticos, e não de fato pelas reais
necessidades da população. Porém, de qualquer forma, estas ações tem sido
importantes pois estão ajudando a divulgar mais os problemas sociais e ganhar mais
adeptos à causa.
É necessário fazer uma ponte sobre o discurso e prática, pois muitas
empresas investem em ações de Responsabilidade Social somente por uma questão
mercadológica e de imagem, o que não condiz muitas vezes com o dia a dia dentro
da própria organização.
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As questões de Responsabilidade Social e Marketing Social são muito
confundidas e se faz necessário entender as diferenças até mesmo para fazer uma
reflexão entre as duas práticas.
O Marketing Social é uma estratégia adotada pelas empresas para criar uma
imagem positiva no mercado, portanto promove o uso de ferramentas do marketing
puro para gerar uma mudança de comportamento da sociedade em pró de uma
causa especifica. Muitas vezes acaba vinculando a imagem da empresa com a
divulgação da causa, portanto quando alguns consumidores pensarem em uma
campanha social específica estarão automaticamente vinculando a imagem da
empresa.
Diferente da Responsabilidade Social que é a manutenção constante do
compromisso do desenvolvimento da sociedade, não se resume em gerar lucro e
sim em retribuir a sociedade àquilo que de certa forma foi tomado dela. Vale lembrar
que as questões de Responsabilidade Social e Marketing Social partem do princípio
que o Estado não é forte o suficiente para suprir as deficiências da sociedade, que
por sua vez sofrem com as questões de desigualdade e pobreza.
As questões da pobreza e da exclusão social assolam o mundo. E no Brasil
não é diferente. Um país rico e que possui grandes desigualdades sociais. Enquanto
nos Estados Unidos e na Inglaterra acontecia a Revolução Industrial, onde as
pessoas lutavam por direitos iguais, no Brasil ainda prevalecia a escravidão.
É inegável que as questões sobre a pobreza e desigualdade social são
antigas, pois muitos dos países em desenvolvimento hoje estiveram por longos anos
escravizados pelos países desenvolvidos, portanto sua colonização foi fator chave
para selecionar os países desenvolvidos dos países em desenvolvimento.
No Brasil, a região Nordeste é a que possui o maior índice de pobreza, 43%
da população. Alguns programas da iniciativa pública e privada visam combater este
quadro, pois dentre todas as regiões foi a que mais sofreu com os fatores da
colonização.
Os três temas, Responsabilidade Social, Marketing Social e Pobreza formam
a pirâmide de pensamento para que as empresas possam estar cada vez mais
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atentas e engajadas com as causas sociais, cada qual com o seu objetivo, seja por
melhoria de imagem, fidelização de clientes, abatimento de impostos ou mesmo a
preocupação com o desenvolvimento da comunidade. O fato é que as empresas ao
gerirem suas próprias ações sociais passaram a se preocupar com os resultados e
com o uso de metodologias adequadas. Portanto, os projetos de ações sociais
passaram a ter a mesma importância que qualquer outro projeto dentro da
organização.
O presente trabalho tem por finalidade avaliar a importância da aplicação de
Metodologia de Projetos no Desenvolvimento das Ações de Responsabilidade Social
oferecendo conhecimento para que as empresas possam se adaptar as práticas do
gerenciamento de projetos, e que os mesmos possam contribuir como fonte de
auxílio para a tomada de decisões. Para Moura e Barbosa (2007, 19),
A gestão de projetos foi impulsionada pela repercussão de grandes projetos
de exploração espacial e inicialmente consagrada como disciplina nas áreas
de Administração e Engenharia, a partir da década de 1960. Atualmente,
sua abrangência inclui diversas outras áreas como, especialmente, as
humanas e sociais.

Estudando as literaturas e autores sobre o assunto, torna-se unânime dizer
que a eficiente gestão de projetos em qualquer área do conhecimento torna-se
chave para o sucesso, tornando o que antes era “papel” em realidade. Vale lembrar
que os projetos sociais, apesar de serem práticas recentes em relação a outras
áreas, merecem o mesmo cuidado na sua gestão.
Além disso, este trabalho busca oferecer possíveis contribuições a estudantes
de todas as áreas, proporcionando material teórico de suporte a estudos de um
conceito que, apesar de ser muito discutido e difundido atualmente, muitas vezes é
desacreditado por seus stakeholders.
Com base nos pontos mencionados acima, este estudo tem por objetivo
analisar a importância da Responsabilidade Social para a sociedade, levantar os
dados da pobreza no Brasil, América Latina e no Mundo, e por fim avaliar a
importância da metodologia de projetos aplicada as ações de Responsabilidade
Social.
Em função dos objetivos, o presente trabalho estará estruturado em seis
seções. A seção 2 apresentará a metodologia de gerenciamento de projeto, segundo
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o PMBOK. A seção 3 abordará a questão da Responsabilidade Social que é uma
tendência que vem ganhando cada vez mais espaço no decorrer dos anos. A seção
4 apresentará as questões da pobreza e da exclusão social que são os maiores
fatores impulsionadores deste assunto. A seção 5 mostrará a importância e a
ausência do uso de Metodologia de Projetos aplicado aos projetos de ações sociais.
E por fim, a seção 6 trará a conclusão deste trabalho.
Para realização do presente trabalho foi usado método baseado em pesquisa
bibliográfica exploratória qualitativa, utilizando-se da bibliografia disponível em livros,
artigos, revistas científicas, jornais e sites como principais fontes de informação. As
áreas do conhecimento abordadas foram: Responsabilidade Social, Ética, Pobreza
no Brasil, América Latina e no Mundo e Metodologia de Projetos. Tais materiais
serão imprescindíveis para compor o referencial teórico deste trabalho.
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2

METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (PMI)

Cada vez mais, empresas e organizações buscam maior lucratividade e
melhores resultados perante seus concorrentes com princípios de redução de
custos, investimento em tecnologia da informação, aquisição de empresas menores
e parcerias estratégicas. Mas como planejar, executar e monitorar todos estes
trabalhos para que os objetivos esperados sejam alcançados? A resposta, que é
com a implantação de uma metodologia de gerenciamento de projetos eficaz, vem
sendo disseminada dia após dia, de diversas formas e com diversos níveis de
complexidade.
Para a implantação de tal metodologia, segundo Lück (2003, 10),
[...] é necessário um trabalho sistematizado, a partir de uma visão
estratégica e objetiva da realidade, sendo fundamental que o espírito
empreendedor esteja associado a uma compreensão dos desafios, das
condições necessárias ao seu enfrentamento, assim como de organização e
coordenação dos diversos desdobramentos das ações a serem
desencadeadas no tempo e no espaço.
[...] esse processo de planejamento-ação é realizado pela metodologia de
projetos, que se constitui, ao mesmo tempo, em um trabalho de gestão
eficaz, orientado pela análise sistemática de situações e problemas
vinculada à tomada de decisões para resolvê-los, e por uma prática de
associação entre conceitos e procedimentos, realizada de forma reflexiva,
intensiva e consciente. O projeto oferece o direcionamento, as orientações
para a ação e os elementos para o seu imprescindível monitoramento e
avaliação, condições básicas para um processo de gestão eficaz.

Atualmente, a metodologia de gerenciamento de projetos mais conhecida e
disseminada é a do PMI – Project Management Institute – que está em sua 4.ª
edição e foi base para elaboração deste trabalho. Desta forma, apresentaremos a
seguir, alguns conceitos sobre projetos, bem como as áreas de conhecimento
estabelecidas por esta metodologia.

2.1 O QUE É UM PROJETO?

Sem mesmo nos darmos conta, realizamos diversos projetos em nossas vidas
pessoais. Fazendo uma retrospectiva a partir do final de minha adolescência, meu
primeiro projeto pessoal foi a escolha de minha profissão. Analisei as possibilidades
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do mercado, o investimento necessário, minhas condições na época e iniciei o
projeto de profissionalização com um curso de graduação com duração de quatro
anos.
Em seguida tive o projeto de aquisição de um imóvel e na sequencia veio o
projeto de casamento. Todos eles com objetivos claros e com datas de início e
término bem definidos. Não é diferente quando planejamos uma viagem de férias ou
aquisição de um automóvel, por exemplo.
Nas empresas e organizações não é diferente, existem necessidades a serem
atendidas, com objetivos claros, orçamentos estabelecidos e prazos bem definidos.
De acordo com o PMI (2008, 5),
Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto,
serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e
um término definidos. O término é alcançado quando os objetivos tiverem
sido atingidos ou quando se concluir que esses objetivos não serão ou não
poderão ser atingidos e o projeto for encerado, ou quando o mesmo não for
mais necessário. Temporário não significa necessariamente de curta
duração. Além disso, geralmente o termo temporário não e aplica ao
produto. Por exemplo, um projeto para a construção de um monumento
nacional criará um resultado que deve durar séculos. Os projetos também
podem ter impactos sociais, econômicos e ambientais com duração mais
longa que a dos próprios projetos.

Os projetos podem ser desenvolvidos em todos os níveis organizacionais,
incluindo apenas uma pessoa, uma única ou múltiplas unidades organizacionais.
Em complemento a definição acima, Mendes (2009, 18) descreve que,
Um projeto também precisa gerar algo único. Se tivermos uma linha de
produção, podemos ter produtos virtualmente indistinguíveis uns dos outros
e, assim, é relativamente simples estabelecer uma rotina. Mas projetos se
caracterizam precisamente pela falta de rotina, ou seja, pela presença do
inesperado. Em parte isso se deve ao fato de que nenhum projeto é igual a
outro. Podemos ter construído dezenas de grandes tumbas semelhantes,
sem nenhum problema grave, mas nada impede que, nesse projeto
específico, aconteçam eventos inesperados que ajudem ou atrapalhem o
gerente do projeto.

Como exemplos de projetos, temos:


Desenvolvimento ou aquisição de um sistema;



Implementação de um novo procedimento;



Construção de um imóvel;
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Desenvolvimento de um novo produto ou serviço.

2.2 O QUE É GERENCIAMENTO DE PROJETOS?

Dentre as diversas definições sobre gerenciamento de projetos, a mais
simples e objetiva é a do PMI (2008, 5), conforme segue,
O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades,
ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus
requisitos. O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e
integração apropriadas dos 42 processos agrupados logicamente
abrangendo os 5 grupos.
Os 5 grupos de processos são:
 Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e
encerramento.
Gerenciar um projeto inclui:
 Identificação dos requisitos;
 Adaptação às diferentes necessidades, preocupações e
expectativas das partes interessadas à medida que o projeto é
planejado e realizado;
 Balanceamento das restrições conflitantes do projeto que incluem,
mas não se limitam a:
o Escopo, qualidade, cronograma, orçamento, recursos e
risco.

Caso ocorra alguma mudança no balanceamento estabelecido, por exemplo,
redução de orçamento, existirá grandes possibilidades de algum outro fator se
afetado, neste caso, cronograma e até mesmo qualidade. A equipe do projeto
deverá ficar atenta a tais mudanças e ser capaz de avaliar a situação para equilibrar
as demandas e entregar um projeto bem-sucedido.

2.3 O QUE É O PMI – PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE?

Criado em 1969 e com sede na Filadélfia, Pensilvânia EUA, o Project
Management Institute (PMI) é a principal associação mundial sem fins lucrativos em
gerenciamento de projetos, que se dedica à divulgação e melhoria do gerenciamento
de projetos. Atualmente possui mais de 500.000 associados em mais de 185 países,
e atua nas mais diversas áreas, como aeroespacial, automobilística, administração,
construção, engenharia, serviços financeiros, tecnologia da informação, farmacêutica
e telecomunicações (PMI, 2013).
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Desde 1984 o PMI tem se dedicado a desenvolver e manter um rigoroso
programa de certificação profissional para promover o crescimento da profissão de
gerenciamento de projetos e reconhecer as realizações de indivíduos no tema. A
certificação de Project Management Professional (PMP) é a credencial mais
reconhecida mundialmente para indivíduos envolvidos com o gerenciamento de
projetos. Em 1999, o PMI se tornou a primeira organização no mundo a ter seu
Programa de Certificação reconhecido pela ISO 9001 (PMI, 2013).

2.4 PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK)

O PMBOK proposto pelo (PMI) trata-se de um guia de melhores práticas para
o Gerenciamento de Projetos. Presente em mais de 100 países é o mais difundido
no Brasil. Dado a sua importância transformou-se em um padrão de melhores
práticas e serve de inspiração para outras metodologias existentes.
Utilizaremos como base o guia da 4° edição (PMI, 2008) composto por 42
processos, distribuídos por 5 grupos e 9 áreas do conhecimento. Sendo elas: gestão
de integração, gestão de escopo, gestão de tempo, gestão de custo, gestão da
qualidade, gestão de recursos humanos, gestão da comunicação, gestão de risco e
gestão de aquisição. Essas nove áreas serão vistas por cinco grupos de processos:
iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento.

2.4.1

Descrição dos Grupos de Processo

2.4.1.1

Iniciação

É o processo responsável pela autorização do projeto ou pelas fases. E pela
nomeação de um gerente.

2.4.1.2

Planejamento
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É o responsável pela definição e refinamento dos objetivos e escolha das
melhores alternativas. É o processo que requer maior atenção em todas as áreas do
conhecimento.

2.4.1.3

Execução

Área responsável pela coordenação de pessoas e outros recursos para
executar o planejamento.

2.4.1.4

Controle

Área responsável pela garantia de que os objetivos serão alcançados através
do monitoramento e medidas de progresso, identificando eventuais desvios que
devem ser tratados pela equipe do controle.

2.4.1.5

Encerramento

Área responsável pela formalização do (s) aceite (s) da fase ou projetos de
maneira organizada e documentada.
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Figura 1: Grupo de Processos.
Fonte:
PMI (2008).

É importante notar que para cada processo existem áreas de conhecimento
vinculadas, conforme ilustrado na figura abaixo:
Grupo de processos de gerenciamento de projetos
Áreas de
conhecimento

Gerenciamento da
integração do
projeto

Gerenciamento do
escopo do projeto

Gerenciamento do
tempo no projeto

Gerenciamento dos
custos do projeto

Grupo de
processos de
iniciação

Grupo de
processos de
planejamento

Desenvolver o
termo de abertura
do projeto

Desenvolver
plano de
gerenciamento do
projeto

Grupo de
processos de
execução

Orientar e
gernciar a
execução do
projeto

Coletar requisitos
Definir o escopo
Criar a estrutura
analítica do
projeto (EAP)
Definir as
atividades
Sequenciar as
atividades
Estimar os
recursos das
atividades
Estimar as
durações das
atividades
Desenvolver o
cronograma
Estimar os custos
Determinar o
orçamento

Gerenciamento da
qualidade do projeto

Planejar a
qualidade

Gerenciamento dos
recursos humanos
do projeto

Desenvoler o
plano de rucursos
humanos

Grupo de
processos de
monitoramento e
controle
Monitorar e
controlar o
trabalho do
projeto
Realizar o
controle integrado
de mudanças
Verificar o escopo
Controlar o
escopo

Controlar o
cronograma

Controlar os
custos
Realizar a
garantia da
qualidade
Mobilizar a equipe
do projeto
Desenvolver a
equipe do projeto
Gerenciar a
equipe do projeto

Realizar o
controle da
qualidade

Grupo de
processos de
encerramento

Encerrar o projeto
ou fase
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Gerenciamento das
comunicações do
projeto

Identificar as
partes
interessadas

Distribuir
informações
Gerenciar as
espectativas das
partes
interessadas

Planejar as
comunicações

Gerenciamento dos
riscos do projeto

Planejar o
gerenciamento de
riscos
Identificar os
riscos
Realizar a análise
qualitativa de
riscos
Realizar a análise
quantitativa de
riscos
Planejar
respostas a riscos

Gerenciamento das
aquisições do
projeto

Planejar
aquisições

Reportar o
desempenho

Monitorar e
controlar os riscos

Realizar
aquisições

Admnistrar
aquisições

Encerrar as
aquisiçoes

Tabela 1: Grupo de processos de gerenciamento de projetos.
Fonte:
PMI (2008).

Para o PMI, o gerenciamento de um projeto é um empreendimento que
integra vários processos, uma ação incorreta, ou mesmo a falta dela, trará
problemas em outras áreas. Portanto, as nove áreas do conhecimento são os
principais pontos a serem explorados, a fim de garantir o sucesso do projeto.

2.4.2

Gerenciamento de Integração dos Projetos

De acordo com o PMBOK (PMI, 2008), o Gerenciamento da integração do
projeto inclui os processos e as atividades necessárias para identificar, definir,
combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dos grupos e
processos de gerenciamento.
Os processos de gerenciamento da integração de projetos são:
Desenvolver

o

termo

de

abertura

do

projeto:

o

processo

de

desenvolvimento de um documento que formalmente autoriza um projeto ou uma
fase e a documentação dos requisitos iniciais que satisfaçam as necessidades e
expectativas das partes interessadas.
Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto: o processo de
documentação das ações necessárias para definir, preparar, integrar e coordenar
todos os planos auxiliares.
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Orientar e gerenciar a execução do projeto: o processo de realização
definido no plano de gerenciamento do projeto para atingir os objetivos do projeto.
Monitorar

e

controlar

o

trabalho

do

projeto:

o

processo

de

acompanhamento, revisão e regulação do progresso para atender aos objetivos de
desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto.
Realizar o controle integrado de mudanças: o processo de revisão de
todas as solicitações de mudanças, aprovação de mudanças e gerenciamento de
mudanças nas entregas, ativos de processos organizacionais, documentos de
projeto e plano do gerenciamento do projeto.
Encerrar o projeto ou fase: o processo de finalização de todas as atividades
de todos os grupos de processos de gerenciamento do projeto para terminar
formalmente o projeto ou a fase.

2.4.2.1

Desenvolver o termo de abertura do projeto

De acordo com o PMBOK (PMI, 2008) é o processo de desenvolvimento de
um documento que formalmente autoriza um projeto ou uma fase e a documentação
dos requisitos iniciais que satisfaçam as necessidades e expectativas das partes
interessadas. Um gerente de projetos é identificado, selecionado e designado o mais
cedo possível, preferivelmente enquanto o termo de abertura está sendo
desenvolvdo e sempre antes do início do planejamento. É recomendado que o
gerente de projetos participe do desenvolvimento do termo de abertura, uma vez que
este supre o gerente com a autoridade de usar recursos nas atividades do projeto.
Para facilitar a compreensão de desenvolver o termo de abertura do projeto,
detalharemos as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Declaração do trabalho do projeto
É uma descrição narrativa dos produtos e
serviços a serem fornecidos pelo projeto. A
DT informa:
- Necessidade de negócios: pode ser
baseada numa demanda de mercado,
avanço tecnológico, requisito legal ou
regulamentação de governo.

Ferramentas e Técnicas
Opinião especializada
É usada frequentemente para avaliar as
entradas necessárias para desenvolver
o termo de abertura do projeto.

Saídas
Termo de abertura do projeto
O termo documenta as
necessidades do negócio, o
entendimento atual das
necessidades do cliente, e o novo
produto, serviço ou resultado que
pretende satisfazer, tais como:
- Requisitos de alto nível;
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- Descrição do escopo do produto:
documenta as características do produto
que o projeto estará encarregado de criar.
- Plano estratégico: todos os projetos
devem dar suporte aos objetivos
estratégicos da organização.
Business case
O business case, ou documento
semelhante, fornece informações
necessárias do ponto de vista de um
negócio, para determinar se o projeto
justifica ou não o investimento. Este é
criado como um resultado de um ou mais
dos seguintes fatores:
- Demanda de mercado;
- Necessidade organizacional;
- Solicitação do cliente;
- Avanço tecnológico;
- Um requisito legal;
- Necessidade social.
Contrato
É uma entrada se o projeto estiver sendo
realizado por um cliente externo.
Fatores ambientais da empresa
Os fatores que podem influenciar o
processo de desenvolvimento do termo de
abertura do projeto incluem:
- Padrões governamentais ou industriais;
- Infraestrutura organizacional ou;
- Condições do mercado.
Ativos de processos organizacionais
Os ativos que podem influenciar o processo
desenvolvimento do termo de abertura do
projeto incluem:
- Processos organizacionais padronizados,
políticas e definições padronizadas de
processos para uso na organização;
- Modelos;
- Informações históricas e base de
conhecimento de lições aprendidas.

- Descrição do projeto em alto
nível;
- Riscos de alto nível, entre outros.

Tabela 2: Quadro resumo do processo Desenvolver o termo de abertura do projeto.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.2.2

Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto

De acordo com o PMBOK (PMI, 2008) é o processo de documentação das
ações necessárias para definir, preparar, integrar e coordenar todos os planos
auxiliares. O plano de gerenciamento do projeto define como o mesmo é executado,
monitorado,controlado e encerrado.
Para facilitar a compreensão de desenvolver o plano de gerenciamento do
projeto, detalharemos as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este
processo.
Entradas

Ferramentas e Técnicas

Termo de abertura do projeto

Opinião Especializada

O termo documenta as necessidades do
negócio, o entendimento atual das
necessidades do cliente, e o novo produto,

Durante o plano de gerenciamento do
projeto, a opinião especializada é usada
para:

Saídas
Plano de gerenciamento do
projeto
Integra e consolida todos os
planos de gerenciamento
auxiliares e linhas de base dos
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serviço ou resultado que pretende
satisfazer, tais como:
- Requisitos de alto nível;
- Descrição do projeto em alto nível;
- Riscos de alto nível, entre outros.
Saídas dos processos de planejamento
As saídas de muitos processos de
planejamento são integradas para criar o
plano de gerenciamento do projeto.
Quaisquer linhas de base e planos
auxiliares de gerenciamento que sejam
saídas de outros processos de
planejamento são entradas para este
processo.
Fatores ambientais da empresa
Os fatores que podem influenciar o
processo de desenvolvimento do plano de
gerenciamento do projeto incluem:
- Padrões governamentais ou industriais;
- Sistema de informações do gerenciamento
de projetos;
- Estrutura e cultura organizacionais;
- Infraestrutura;
- Administração de pessoal.
Ativos de processos organizacionais
Os ativos que podem influenciar o processo
de desenvolvimento do plano de
gerenciamento do projeto incluem:
- Diretrizes padrão, instruções de trabalho,
critérios de avaliação de propostas e critério
de medição de desempenho;
- Modelo de plano de gerenciamento do
projeto;
- Procedimento de controle de mudanças,
inclusive os passos para modificação dos
padrões, políticas, planos e procedimento
oficiais da empresa, ou quaisquer
documentos do projeto que serão
modificados;
- Arquivos de projetos passados
- Informações históricas e bases de
conhecimento de lições aprendidas e
- Bases de conhecimento de gerenciamento
de configuração, contendo versões e linhas
de base de todos os padrões, políticas,
procedimentos oficiais da empresa e
quaisquer documentos de projetos.

- Adequar o processo para atender às
necessidades do projeto;
- Desenvolver detalhes técnicos e de
gerenciamento;
- Determinar recursos e níveis de
habilidades;
- Determinar o nível de gerenciamento e
configuração a ser usado no projeto e
- Determinar quais documentos do
projeto estará sujeito ao processo formal
de controle de mudanças.

processos de planejamento,
incluindo:
- O ciclo de vida selecionado para
o projeto e os processos que serão
aplicados a cada fase;
- Resultados das adequações
feitas pela equipe de
gerenciamento do projeto;
- Como o trabalho será executado
para completar os objetivos do
projeto;
- Um plano de gerenciamento de
mudanças que documentam como
as mudanças serão monitoradas e
controladas;
- Um plano de gerenciamento de
configuração que documenta como
o gerenciamento de configuração
será realizado;
- Como a integridade das linhas de
base da medição do desempenho
será mantida;
- Necessidade e técnicas para
comunicação entre as partes
interessadas e
- Revisões chave de
gerenciamento do conteúdo,
abrangência e melhor momento
para facilitar o tratamento de
questões em aberto e decisões
pendentes.

Tabela 3: Quadro resumo do processo Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.2.3

Orientar e gerenciar a execução do projeto

De acordo com o PMBOK (PMI, 2008) é o processo de realização do trabalho
definido no plano de gerenciamento do projeto para atingir os objetivos. Essas
atividades incluem:
- Executar as atividades para realizar os objetvos do projeto;
- Criar as entregas do projeto;
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- Formar, treinar e gerenciar os membros da equipe designados para o
projeto, entre outros.
O gerente de projetos, juntamente com a equipe do projeto, orienta o
desempenho das atividades planejadas e gerencia as diversas interfaces que
existem. O processo Orientar e gerenciar a execução do projeto é diretamente
afetado pela área de aplicação do projeto. Entregas são produzidas como saídas de
processos realizados para completar o trabalho planejado e agendado no plano de
gerenciamento do projeto. As informações sobre o desempenho do trabalho e a
situação atual de finalzação das entregas e o que já foi alcançado, são coletadas
como parte da execução do projeto e são alimentadas no processo de relatório de
desempenho.
Orientar e gerenciar a execução do projeto também requer a implementação
de mudanças aprovadas, incluindo: ação corretiva, ação preventiva e reparo de
defeito.
Para facilitar a compreensão de orientar e gerenciar a execução do projeto,
detalharemos as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Plano de gerenciamento do projeto
Integra e consolida todos os planos de
gerenciamento auxiliares e linhas de base
dos processos de planejamento, incluindo:
- O ciclo de vida selecionado para o projeto
e os processos que serão aplicados a cada
fase;
- Resultados das adequações feitas pela
equipe de gerenciamento do projeto;
- Como o trabalho será executado para
completar os objetivos do projeto;
- Um plano de gerenciamento de mudanças
que documentam como as mudanças serão
monitoradas e controladas;
- Um plano de gerenciamento de
configuração que documenta como o
gerenciamento de configuração será
realizado;
- Como a integridade das linhas de base da
medição do desempenho será mantida;
- Necessidade e técnicas para comunicação
entre as partes interessadas e
- Revisões chave de gerenciamento do
conteúdo, abrangência e melhor momento
para facilitar o tratamento de questões em
aberto e decisões pendentes.

Ferramentas e Técnicas
Opinião especializada
A opinião especializada é usada para
acessar as entradas necessárias para
orientar e gerenciar a execução do
plano de gerenciamento do projeto.
Essa opinião e especialização são
aplicadas a todo detalhe técnico e de
gerenciamento durante esse processo.
Sistema de informações do
gerenciamento de projeto
O sistema de informações parte dos
fatores ambientais da empresa
proporciona acesso a uma ferramenta
automatizada, tal como um software
para agendamentos, um sistema de
gerenciamento de configuração, ou
interfaces Web para outros sistemas
online automatizados usados durante a
execução do projeto.

Saídas
Entregas
Uma entrega aprovada é qualquer
produto, resultado ou capacidade
para realizar um serviço exclusivo
e verificável e que deve ser
produzido para concluir um
processo, uma fase ou um projeto.
Informações sobre o
desempenho do trabalho
As informações são rotineiramente
coletadas durante o progresso do
mesmo. Essas podem estar
relacionadas a vários resultados
do desempenho incluindo:
- Situação das entregas;
- Progresso do cronograma e
- Custos incorridos
Solicitações de mudança
Quando questões são encontradas
enquanto o trabalho do projeto
está sendo executado, solicitações
de mudanças são emitidas que
podem modificar políticas ou
procedimentos, escopo, custo ou
orçamento, cronograma ou
qualidade do mesmo. Outras
solicitações de mudanças
abrangem ações preventivas ou
corretivas necessárias para
prevenir impactos negativos
posteriormente. Podendo incluir:
ação corretiva, ação preventiva,
reparo de defeito ou atualizações.
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Solicitações de mudanças aprovadas
Como parte do processo Realizar o controle
integrado de mudanças, o andamento de
um controle indicará que algumas
mudanças foram aprovadas e outras não.
As solicitações aprovadas são agendadas
para implementação pela equipe do projeto.
Fatores ambientais da empresa
Os fatores que podem influenciar o
processo Orientar e gerenciar a execução
incluem:
- Cultura e estrutura organizacional, da
companhia ou do cliente;
- Infraestrutura;
- Administração de pessoas, entre outros.
Ativos de processos organizacionais
Os ativos que podem influenciar o processo
de Orientar e gerenciar a execução do
projeto incluem:
- Diretrizes padronizadas e instruções de
trabalho;
- Requisitos de comunicação que definem
os meios de comunicação permitidos,
retenção de registros e requisitos de
segurança;
- Banco de dados para medição de
processos usado para coletar e
disponibilizar dados de medição de
processos e produtos, entre outros.

Atualizações do plano de
gerenciamento do projeto
Os elementos que podem ser
atualizados incluem: Plano de
gerenciamento dos requisitos,
cronograma, custos, qualidade,
recursos humanos, comunicações,
riscos, aquisições e linhas de base
do projeto.
Atualizações dos documentos
do projeto
Documentos que podem ser
atualizados incluem: documentos
dos requisitos, registros de projeto,
registro dos riscos e registro das
partes interessadas.

Tabela 4: Quadro resumo do processo Orientar e gerenciar a execução do projeto.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.2.4

Monitorar e controlar o trabalho do projeto

De acordo com o PMBOK (PMI, 2008) é o processo de acompanhamento,
revisão e ajuste do progresso para atender aos objetivos de desempenho definidos
no plano de gerenciamento. O monitoramento é um aspecto do gerenciamento
executado do início ao término do projeto. Ele inclui a coleta, medição e distribuição
das informações de desempenho e a avaliação das medições e tendências para
efetuar melhorias no processo. O processo Monitorar e controlar o trabalho do
projeto inclui:
- Comparação do desempenho real do projeto com o plano de gerenciamento
do projeto;
- Avaliação do desempenho para determinar se quaisquer ações corretivas ou
preventivas são indicadas e então recomendá-las se necessário;
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-

Identificação,

análise

e

acompanhamento

de

novos

riscos

e

o

monitoramento de riscos existentes, garantindo que sejam identificados, que o seu
acompanhamento seja reportado e que os planos apropriados de resposta a riscos
sejam implementados;
- Manutenção de uma base de informações precisas e oportunas a respeito
do produto do projeto e suas relativas documentações do início ao término do
projeto;
- Fornecimentos de informações para dar suporte ao relatório de andamento,
medição de progressos e previsão;
- Fornecimento de previsões para a atualização do custo e informações do
cronograma atuais e
- Monitoramento da execução das mudanças aprovadas conforme ocorrem.
Para facilitar a compreensão de monitorar e controlar o trabalho do projeto,
detalharemos as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Plano de gerenciamento do projeto
Integra e consolida todos os planos de
gerenciamento auxiliares e linhas de base
dos processos de planejamento, incluindo:
- O ciclo de vida selecionado para o projeto
e os processos que serão aplicados a cada
fase;
- Resultados das adequações feitas pela
equipe de gerenciamento do projeto;
- Como o trabalho será executado para
completar os objetivos do projeto;
- Um plano de gerenciamento de mudanças
que documentam como as mudanças serão
monitoradas e controladas;
- Um plano de gerenciamento de
configuração que documenta como o
gerenciamento de configuração será
realizado;
- Como a integridade das linhas de base da
medição do desempenho será mantida;
- Necessidade e técnicas para comunicação
entre as partes interessadas e
- Revisões chave de gerenciamento do
conteúdo, abrangência e melhor momento
para facilitar o tratamento de questões em
aberto e decisões pendentes.
Relatórios de desempenho
Os relatórios devem ser preparados através
das atividades de detalhamento,
realizações, marcos, questões identificadas
e problemas da equipe do projeto.
Fatores ambientais da empresa
Os fatores que podem influenciar o
processo Monitorar e controlar o trabalho do
projeto incluem:
- Padrões governamentais ou industriais

Ferramentas e Técnicas
Opinião especializada
É usada pela equipe de gerenciamento
do projeto para interpretar as
informações fornecidas pelos processos
de monitoramento e controle.

Saídas
Solicitações de mudança
Como resultado das comparações
dos resultados planejados com os
reais, solicitações de mudança que
podem expandir, ajustar ou reduzir
o escopo do projeto ou produto,
podendo incluir: Ação corretiva,
ação preventiva e reparo de
defeito.
Atualizações do plano de
gerenciamento do projeto
Os elementos que podem ser
atualizados incluem: cronograma,
custos, qualidade, linhas de base
do escopo, do cronograma e do
desempenho de custos.
Atualizações dos documentos
do projeto
Documentos do projeto que podem
ser atualizados incluem: previsões,
relatórios de desempenho e
registro das questões.
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- Sistema de autorização de trabalho da
empresa;
- Tolerância a riscos das partes
interessadas e
- Sistema de informações do gerenciamento
de projetos.
Ativos de processos organizacionais
Os ativos que podem influenciar o processo
Monitorar e controlar o trabalho do projeto
incluem:
- Requisitos de comunicação da
organização;
- Procedimentos de controles financeiros;
- Procedimentos de gerenciamento de
questões e defeitos; entre outros.

Tabela 5: Quadro resumo do processo Monitorar e controlar o trabalho do projeto.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.2.5

Realizar o controle integrado de mudanças

De acordo com o PMBOK (PMI, 2008) é o processo de revisão de todas as
solicitações, aprovação e gerenciamento de mudanças em entregas, ativos de
processos organizacionais, docmentos de projeto e plano de erenciamento do
projeto.
Para facilitar a compreensão de realizar o controle integrado de mudanças,
detalharemos as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas

Ferramentas e Técnicas

Plano de gerenciamento do projeto

Opinião especializada

Integra e consolida todos os planos de
gerenciamento auxiliares e linhas de base
dos processos de planejamento, incluindo:
- O ciclo de vida selecionado para o projeto
e os processos que serão aplicados a cada
fase:
- Resultados das adequações feitas pela
equipe de gerenciamento do projeto;
- Como o trabalho será executado para
completar os objetivos do projeto;
- Um plano de gerenciamento de mudanças
que documentam como as mudanças serão
monitoradas e controladas;
- Um plano de gerenciamento de
configuração que documenta como o
gerenciamento de configuração será
realizado;
- Como a integridade das linhas de base da
medição do desempenho será mantida;
- Necessidade e técnicas para comunicação
entre as partes interessadas e
- Revisões chave de gerenciamento do
conteúdo, abrangência e melhor momento
para facilitar o tratamento de questões em
aberto e decisões pendentes.
Informações sobre o desempenho do
trabalho

Pode-se solicitar o fornecimento de
opinião especializada das partes
interessadas e que essas participem do
comitê de controle de mudanças.
Reuniões de controle de mudanças
Um comitê de controle de mudanças é
responsável pela reunião e revisão das
solicitações de mudança e aprovação ou
rejeição das mesmas.

Saídas
Atualizações do andamento de
solicitação de mudança
As solicitações de mudança são
processadas de acordo com o
sistema de controle de mudanças.
Aprovadas serão realizadas pelo
processo Orientar e gerenciar a
execução do projeto. O andamento
de todas as mudanças, aprovadas
ou não, será atualizado no registro
de solicitação de mudanças como
parte das atualizações dos
documentos do projeto.
Atualizações do plano de
gerenciamento do projeto
Os elementos que podem ser
atualizados incluem:
- Quaisquer planos auxiliares e
- Linhas de base que estejam
sujeitas ao processo formal de
controle de mudanças.
Atualizações do plano de
gerenciamento do projeto
Os documentos do projeto que
podem ser atualizados incluem o
registro de solicitações e quaisquer
documentos que estejam sujeitos
ao processo formal de controle de
mudanças.
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As informações são rotineiramente
coletadas durante o progresso do mesmo.
Essas podem estar relacionadas a vários
resultados do desempenho incluindo:
- Situação das entregas;
- Progresso do cronograma e
- Custos incorridos
Solicitações de mudança
Todos os processos de monitoramento e
controle, e vários processos de execução,
produzem solicitações de mudança como
saída. Essas podem incluir ação corretiva,
ação preventiva e reparos de defeitos.
Fatores ambientais da empresa
O seguinte fator ambiental da empresa
pode influenciar o processo Realizar o
controle integrado de mudanças: sistema de
informações do gerenciamento de projetos.
Ativos de processos organizacionais
Os ativos que podem influenciar o processo
Realizar o controle integrado de mudanças
do projeto incluem:
- Procedimentos de controle de mudanças,
inclusive os passos para modificação dos
padrões, políticas, planos e procedimentos
oficiais da empresa, ou quaisquer
documentos do projeto que serão
modificados e como essas mudanças serão
aprovadas e validadas;
- Procedimentos para a aprovação e
emissão de autorizações de mudanças;
- Bancos de dados para medição de
processos, usados para coletar e
disponibilizar dados de medição de
processos e produtos;
- Arquivos de projetos;
- Base de conhecimento de gerenciamento
de configuração contendo versões e linhas
de base de todos os padrões, políticas,
procedimentos oficiais da empresa e
quaisquer documentos de projetos.

Tabela 6: Quadro resumo do processo Realizar o controle integrado de mudanças.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.2.6

Encerrar o projeto ou fase

De acordo com o PMBOK (PMI, 2008) é o processo de finalização de todas
as atividades, de todos os grupos de processos de gerenciamento do projeto, para
encerrar formalmente o projeto ou a fase.
Durante o encerramento do projeto, o gerente revisará todas as informações
assegurando que todo o trabalho o projeto está completo e que alcançou seus
objetivos.
O processos Encerrar o projeto ou fase determina os procedimentos para
investigar ou documentar os motivos de ações realizadas se o mesmo é encerrado
antes da sua conclusão.
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Para facilitar a compreensão de encerrar o projeto ou fase, detalharemos as
entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas

Ferramentas e Técnicas

Plano de gerenciamento do projeto

Opinião especializada

Integra e consolida todos os planos de
gerenciamento auxiliares e linhas de base
dos processos de planejamento, incluindo:
- O ciclo de vida selecionado para o projeto
e os processos que serão aplicados a cada
fase;
- Resultados das adequações feitas pela
equipe de gerenciamento do projeto;
- Como o trabalho será executado para
completar os objetivos do projeto;
- Um plano de gerenciamento de mudanças
que documentam como as mudanças serão
monitoradas e controladas;
- Um plano de gerenciamento de
configuração que documenta como o
gerenciamento de configuração será
realizado;
- Como a integridade das linhas de base da
medição do desempenho será mantida;
- Necessidade e técnicas para comunicação
entre as partes interessadas e
- Revisões chave de gerenciamento do
conteúdo, abrangência e melhor momento
para facilitar o tratamento de questões em
aberto e decisões pendentes.
Entregas aceitas
As entregas que foram aceitas através do
processo Verificar o escopo.
Ativos de processos organizacionais
Os ativos que podem influenciar o
encerramento do projeto ou fase incluem:
- Diretrizes ou requisitos de encerramento
do projeto ou fase;
- Informações históricas e base de
conhecimento de lições aprendidas.

É aplicada quando as atividades de
encerramento administrativo são
executadas. Esses especialistas
asseguram que o encerramento do
projeto ou fase é feito com os padrões
apropriados.

Saídas
Transição de produto, serviço
ou resultado final
Esta saída se refere à transição de
um produto, serviço ou resultado
final que o projeto foi autorizado a
produzir.
Atualizações de ativos de
processos organizacionais
Os ativos que são atualizados
incluem:
Arquivos de projeto:
documentação resultante das
atividades do projeto.
Documentos de encerramento
de projeto ou fase: documentos
de encerramento de projeto ou
fase, consistindo de documentação
formal indicando a concluso do
projeto ou fase e a transferência
das entregas do projeto concluído
ou fase concluída para outros
como um grupo de operações ou
para a próxima fase.
Informação histórica: as
informações históricas e das lições
aprendidas são transferidas à base
de conhecimento para o uso em
projetos ou fases futuros.

Tabela 7: Quadro resumo do processo Encerrar o projeto ou fase.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.3

Gerenciamento do Escopo do Projeto

De acordo com o PMBOK (2008), o gerenciamento do escopo do projeto
inclui os processos necessários para assegurar que esteja incluso no trabalho o
necessário, e apenas o necessário, para terminar o projeto com sucesso. Esse
gerenciamento está relacionado principalmente com a definição e controle do que
está e do que não está incluso no projeto.
São processos do gerenciamento do escopo do projeto:
Coletar os requisitos: o processo de definição e documentação das
necessidades das partes interessadas para alcançar os objetivos do projeto.
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Definir o escopo: o processo de desenvolvimento de uma descrição
detalhada do projeto e do produto.
Criar a EAP: o processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto
em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.
Verificar o escopo: o processo de formalização da aceitação das entregas
terminadas do projeto.
Controlar o escopo: o processo de monitoramento do progresso do escopo
e do projeto e escopo do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de
base do escopo.
O termo escopo, pode se referir ao:
Escopo do produto: as características e funções que descrevem um
produto, serviço ou resultado; e ou
Escopo do projeto: o trabalho que precisar ser realizado para entregar um
produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas.

2.4.3.1

Coletar os requisitos

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), o processo de definir e documentar as
funções e funcionalidades do projeto e do produto necessárias para atender às
necessidades e expectativas das partes interessadas. Os requisitos incluem as
necessidades quantificadas e documentadas, e as expectativas do patrocinador,
cliente e outras partes interessadas. Esses requisitos precisam ser obtidos,
analisados e registrados com detalhes suficientes para serem medidos uma vez que
a execução do projeto se inicie.
Para facilitar a compreensão de coletar os requisitos, detalharemos as
entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Termo de abertura do projeto

Ferramentas e Técnicas
Entrevistas

Saídas
Documentação dos requisitos
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É usado para fornecer os requisitos e a
descrição do produto em alto nível para
possam ser desenvolvidos.
Registro das partes interessadas
É usado para identificar as partes que
podem fornecer informações detalhadas
sobre requisitos do projeto e do produto.

É um meio formal ou informal de se
descobrir informações das partes
interessadas através de conversas
diretas com as mesmas.
Dinâmicas de grupo
Unem as partes interessadas préqualificadas e especialistas no assunto
para aprender a respeito das suas
expectativas e atitudes sobre um
produtos, serviço ou resultado proposto.
Oficinas
São sessões focadas que unem as
partes interessadas multifuncionais para
definir os requisitos do produto. É
considerada uma técnica primária para
definir rapidamente requisitos
multifuncionais e de reconciliar as
diferenças entre as partes interessadas
Técnicas de criatividade em grupo
Algumas das técnicas que podem ser
usadas são:
- Brainstorming: uma técnica usada
para gerar e coletar múltiplas ideias
relacionadas aos requisitos do projeto e
do produto.
- Técnica de grupo nominal: essa
técnica amplia o brainstorming
adicionando um processo de votação
para ordenar as melhores ideias e as
levando para um brainstorming adicional
ou priorização.
- Técnica Delphi: um seleto grupo de
especialistas responde questionários e
fornece comentários a respeito das
respostas de cada rodada de coleta de
requisitos.
- Mapas mentais: ideias criadas através
de brainstorming individuais são
consolidadas num único mapa mental
que reflete a existência de atributos
comuns e diferenças de entendimento,
além de gerar novas ideais.
- Diagrama de afinidade: essa técnica
permite que um grande número de
ideias seja organizado em grupos para
revisão e análise.

Técnicas de tomada de decisão em
grupo
É um processo de avaliação de
múltiplas alternativas onde uma
resolução com ações futuras é
esperada. Existem muitos métodos:
unanimidade, maioria, pluralidade e
ditadura.
Questionários e Pesquisas
São conjuntos escritos de questões
projetadas para acumular rapidamente
informações a partir de um amplo
número de entrevistados.
Observações
Fornecem uma maneira direta de se
examinar indivíduos em seu ambiente e
como desempenham o seu trabalho ou
tarefas e executam processos.
Protótipos
É um método para se obter respostas
iniciais obre os requisitos através de um
modelo funcional do produto esperado,
antes de construí-lo.

Tabela 8: Quadro resumo do processo Coletar os requisitos.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

Descreve como os requisitos
individuais atendem ás
necessidades do negócio para o
projeto. Esses podem começar em
um alto nível e progressivamente
se tornar mais detalhadas
conforme mais detalhes são
conhecidos. Podem incluir:
- Requisitos de qualidade;
- Critérios de aceitação;
- Impactos em outras entidades
internas ou externas à
organização, entre outros.

Plano de gerenciamentos dos
requisito
Documenta como os mesmos
serão analisados, documentados e
gerenciados do início ao fim do
projeto. O gerente de projetos
deve escolher a relação mais
efetiva para o projeto e
documentar essa abordagem no
plano de gerenciamentos dos
requisitos. Podem incluir:
- Como as atividades dos
requisitos serão planejadas,
rastreadas e relatadas;
- Atividades de gerenciamento da
configuração tais como: de que
modo as mudanças dos requisitos
do produto, serviço ou resultado
serão iniciadas, como os impactos
serão analisados, como serão
rasteados, monitorados e
relatados.
- Processo de priorização dos
requisitos;
- Métricas do produto que serão
usadas e os argumentos que
justificam usá-las e
- Estrutura de rastreabilidade, ou
seja que atributos dos requisitos
serão rastreados e a que outros
documentos estarão ligados.
Matriz de rastreabilidade de
requisitos
Uma tabela que liga os requisitos
às suas origens e os rastreia
durante todo o ciclo de vida do
projeto, ajuda a garantir que cada
requisito adiciona valor de negócio
através da sua ligação aos
objetivos de negócio e aos
objetivos do projeto. Esse
processo inclui: requisitos para os
objetivos do projeto, requisitos
para as entregas do escopo/EAP
do projeto, requisitos para o design
o produto, entre outros.
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2.4.3.2

Definir o escopo

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de desenvolvimento de uma
descrição detalhada do projeto e do produto. A preparação detalhada é crítica para o
sucesso e baseia-se nas entregas principais, premissas e restrições que são
documentadas durante a iniciação do projeto.
Para facilitar a compreensão de definir o escopo, detalharemos as entradas,
ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas

Ferramentas e Técnicas

Termo e abertura do projeto

Opinião especializada

Fornece a descrição em alto nível do
projeto e das característica do produto.
Também contém os requisitos de
aprovação do projeto.

É usada frequentemente para analisar
as informações necessárias para
desenvolver a declaração do escopo do
projeto e está disponível a partir de
diversas fontes, inclusive:
- Outras unidades dentro da
organização;
- Consultores;
- Associações profissionais e técnicas,
entre outros.
Análise do produto
Para projetos que têm um produto como
entrega, a análise pode ser uma
ferramenta efetiva. Cada área de
aplicação tem um ou mais métodos
usualmente aceitos para transformar as
descrições em alto nível do produto em
entregas tangíveis.

Documentação dos requisitos
Descreve como os requisitos individuais
atendem ás necessidades do negócio para
o projeto. Esses podem começar em um
alto nível e progressivamente se tornar mais
detalhadas conforme mais detalhes são
conhecidos. Podem incluir:
- Requisitos de qualidade;
- Critérios de aceitação;
- Impactos em outras entidades internas ou
externas à organização, entre outros.
Ativos de processos organizacionais

Exemplos dos ativos que podem influenciar
o processo Definir o escopo do projeto
incluem:
- Políticas, procedimentos em modelos para
a declaração do escopo de um projeto;
- Arquivos de projetos anteriores e
- Lições aprendidas em fases ou projetos
anteriores.

Identificação de alternativas
É uma técnica usada para gerar
diferentes métodos para se executar e
desempenhar o trabalho do projeto.
Podem ser usadas técnicas como:
brainstorming, pensamento lateral, etc.
Oficinas
São sessões focadas que unem as
partes interessadas multifuncionais para
definir os requisitos do produto. É
considerada uma técnica primária para
definir rapidamente requisitos
multifuncionais e de reconciliar as
diferenças entre as partes interessadas

Saídas
Declaração do escopo do
projeto
Descreve detalhadamente as
entregas do projeto e o trabalho
necessário para criar as mesmas.
Fornece também um entendimento
comum do escopo projeto entre as
partes interessadas. Possibilita
que a equipe desempenhe um
planejamento mais detalhado e
fornece a linha de base para
avaliar se as solicitações de
mudança estão contidos no
escopo ou são externos aos limites
do projeto.
- Descrição do escopo do
produto: elabora as
características do produto, serviço
ou resultado descritos no termo de
abertura do projeto e na
documentação dos requisitos.
- Critérios de aceitação do
produto: define os critérios de
aceitação.
- Entregas do projeto: incluem
tanto as saídas que compõem o
produto ou o serviço, tais como
relatórios e documentação de
gerenciamento do projeto.
- Exclusões do projeto: identifica
de modo geral o que é excluído do
projeto.
- Restrições do projeto: lista e
descreve as restrições específicas
associadas com o escopo que
limitam as opções da equipe.
- Premissas do projeto: lista e
descreve as premissas específicas
do projeto associadas com o
escopo e o impacto potencial
dessas premissas se forem
provadas falsas.
Atualizações dos documentos
do projeto
Documentos que podem ser
atualizados incluem:
- Registro das partes interessadas;
- Documentação dos requisitos e
- matriz de rastreabilidade de
requisito.
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Tabela 9: Quadro resumo do processo Definir o escopo.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.3.3

Criar a EAP

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de subdivisão das entregas e
do trabalho do projeto em componentes menores e de gerenciamento mais fácil.
O trabalho planejado é contido dentro dos componentes de nível mais baixo
da EAP, que são chamados de pacotes de trabalho. Um pacote de trabalho pode ser
agendado, ter seu custo estimado, monitorado e controlado.
Para facilitar a compreensão de criar a EAP, detalharemos as entradas,
ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Declaração do escopo do projeto
São sessões focadas que unem as partes
interessadas multifuncionais para definir os
requisitos do produto. É considerada uma
técnica primária para definir rapidamente
requisitos multifuncionais e de reconciliar as
diferenças entre as partes interessadas

Documentação dos requisitos
Descreve como os requisitos individuais
atendem ás necessidades do negócio para
o projeto. Esses podem começar em um
alto nível e progressivamente se tornar mais
detalhadas conforme mais detalhes são
conhecidos. Podem incluir:
- Requisitos de qualidade;
- Critérios de aceitação;
- Impactos em outras entidades internas ou
externas à organização, entre outros.
Ativos de processos organizacionais
Os ativos que podem influenciar o processo
Criar a EAP incluem:
- Políticas, procedimentos e modelos para a
EAP,
- Arquivos de projetos anteriores e
- Lições aprendidas de projetos anteriores.

Ferramentas e Técnicas
Decomposição
É a subdivisão das entregas do projeto
em componentes menores e mais
gerenciáveis, até que as entregas
estejam definidas no nível de pacotes de
trabalho. O nível de pacote de trabalho é
o mais baixo na EAP, é o ponto onde o
custo e a duração das atividades para o
trabalho podem ser estimados e
gerenciados com confiança.
A decomposição geralmente envolve:
- Identificação e análise das entregas e
seu trabalho relacionado;
- Estruturação e organização da EAP;
- Decomposição dos níveis mais altos
da EAP em componente detalhados em
menor nível;
- Desenvolvimento e designação de
códigos de identificação aos
componentes da EAP e
- Verificação de que o grau de
decomposição do trabalho é necessário
é suficiente.
A estrutura da EAP pode ser criada de
várias maneiras, tais como:
- Usando fases do ciclo de vida do
projeto como o primeiro nível de
decomposição.
- Usando entregas principais como o
primeiro nível de decomposição.
Usando subprojetos que podem ser
desenvolvidos por organizações
externas à equipe do projeto, tal como
um trabalho contratado.
A EAP pode ser estruturada como uma
lista sumarizada, uma estrutura analítica
organizacional, um diagrama de espinha
de peixe ou outro método.

Saídas
EAP
É uma decomposição hierárquica
orientada à entrega do trabalho a
ser executado pela equipe para
atingir os objetivos do projeto e
criar as entregas requisitadas. É
finalizada pela determinação de
contas de controle para os pacotes
de trabalho e por um identificador
exclusivo de um código de contas.
Esses identificadores produzem
uma estrutura para a sumarização
hierárquica de custos, cronograma
e informações sobre recursos.
Uma conta de controle é um ponto
de controle do gerenciamento
onde o escopo, custo e
cronograma são integrados e
comparados ao valor agregado
para uma medição de
desempenho.
Dicionário da EAP
É um documento gerado pelo
processo Criar a EAP. Fornece
descrições mais detalhadas dos
componentes, inclusive dos
pacotes de trabalho e contas de
controle. As informações incluem:
código de identificado da conta,
descrição do trabalho, organização
responsável pela execução, entre
outros.
Linha de base do escopo
É um componente do plano de
gerenciamento do projeto que, Os
componentes incluem:
- Declaração do escopo do
projeto: inclui a descrição do
escopo do produto, as entregas do
projeto e define os critérios de
aceitação do usuário em relação
ao produto.
- EAP: define cada entrega e a
decomposição das entregas em
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pacotes de trabalho.
- Dicionário da EAP: possui uma
descrição detalhada do trabalho e
documentação técnica para cada
elemento da EAP.
Atualizações dos documentos
do projeto
Os documentos que podem ser
atualizados incluem, mas não
estão limitados à documentação
dos requisitos

Tabela 10: Quadro resumo do processo Criar a EAP.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.3.4

Verificar o escopo

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de formalização da aceitação
das entregas concluídas do projeto. Inclui a revisão das entregas com o cliente ou
patrocinador para assegurar que foram concluídas satisfatoriamente e obter deles a
aceitação formal das mesmas.
Para facilitar a compreensão de verificar o escopo, detalharemos as entradas,
ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Plano de gerenciamento do projeto
O plano contém a linha de base do escopo,
os componentes incluem:
- Declaração do escopo do projeto: inclui
a descrição do escopo do produto, as
entregas do projeto e define o critério de
aceitação do usuário em relação do
produto.
- EAP: define cada entrega e a
decomposição das entregas em pacotes de
trabalho.
- Dicionário da EAP: possui uma descrição
detalhada do trabalho e documentação
técnica para cada elemento da EAP.
Documentação dos requisitos
Lista todos os requisitos do projeto, do
produto, técnicos e outros tipos que devem
estar presentes juntamente com os
respectivos critérios de aceitação.

Ferramentas e Técnicas
Inspeção
Inclui atividades tais como medição,
exame e verificação para determinar se
o trabalho e as entregas atendem aos
requisitos e aos critérios de aceitação do
produto.

Matriz de rastreabilidade de requisitos
Liga os requisitos às suas origens, e os
acompanha ao longo do ciclo de vida do
projeto.
Entregas validadas
Entregas validadas foram concluídas e
verificadas quanto às suas precisões pelo
processo Realizar o controle da qualidade.

Tabela 11: Quadro resumo do processo Verificar o escopo.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

Saídas
Entregas aceitas
As entregas que estão de acordo
com os critérios de aceitação são
formalmente assinadas e
aprovadas pelo cliente ou
patrocinador. A documentação
confirmando a aceitação é
encaminhada ao processo
Encerrar o projeto ou fase.

Solicitações de mudança
As entregas finalizadas que não
foram formalmente aceitas são
documentadas, juntamente com as
razões para a sua rejeição.
Atualizações dos documentos
do projeto
Os documentos que podem ser
atualizados incluem quaisquer
documentos que definam o
produto ou relatem o progresso da
conclusão do produto.
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2.4.3.5

Controlar o escopo

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de monitoramento do
andamento do projeto e do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha
de base do escopo. O controle do escopo do projeto assegura que todas as
mudanças solicitadas e ações corretivas ou preventivas são processadas através do
processo Realizar o controle integrado de mudanças.
Para facilitar a compreensão de controlar o escopo, detalharemos as
entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas

Ferramentas e Técnicas

Plano de gerenciamento do projeto

Análise da variação

Contém a seguinte informação, utilizada
para controlar o escopo:
- Linha de base do escopo: é comparada
aos resultados reais para determinar se
uma mudança, corretiva ou preventiva é
necessária.
- Plano de gerenciamento do escopo:
descreve como este será gerenciado e
controlado.
- Plano de gerenciamento das
mudanças: define o processo para
gerenciar mudanças no projeto.
- Plano de gerenciamento da
configuração: define os itens que são
configuráveis, aqueles que requerem
controle formal de mudança e o processo
para controlar as mudanças desses itens.
- Plano de gerenciamentos dos
requisitos: pode incluir como as atividades
de requisitos serão planejadas,
acompanhadas e relatadas e como as
mudanças dos requisitos do produto,
serviço ou resultado serão iniciadas.

Medições do desempenho do projeto
são usadas para avaliar a magnitude de
variação a partir da linha de base do
escopo.

Informações sobre o desempenho do
trabalhos
Informações, tais como quais entregas
foram iniciadas, os seus progressos e quais
foram concluídas.
Matriz de rastreabilidade de requisitos

Saídas
Medição do desempenho do
trabalho
As medições podem incluir
desempenho técnico planejado X
real ou outras medições de
desempenho do escopo.
Atualizações de ativos de
processos organizacionais
Os ativos que podem ser
atualizados incluem:
- Causas das variações;
- Ação corretiva escolhida e suas
razões e
- Outros tipos de lições aprendidas
a partir do controle do escopo do
projeto.
Solicitações de mudança
As ações de mudança podem
incluir ações preventivas ou
corretivas e reparos de defeitos.
Atualizações do plano de
gerenciamento do projeto
- Atualizações da linha de base
do escopo: se as solicitações de
mudança aprovadas afetam o
escopo do projeto, então a
declaração deste, a EAP e o
dicionário da EAP são revisados e
publicados novamente para refletir
as alterações aprovadas.
- Outras atualizações da linha de
base: se as solicitações de
mudança aprovadas afetam o
escopo do projeto, então as linhas
de base dos custos e do
cronograma correspondentes são
revisadas e publicadas novamente
para refletir as alterações
aprovadas.
Atualizações dos documentos
do projetos
Os documentos que podem ser
atualizados incluem:
- Documentação dos requisitos e
- Matriz de rastreabilidade de
requisitos
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Uma tabela que liga os requisitos às suas
origens e os rastreia durante todo o ciclo de
vida do projeto, ajuda a garantir que cada
requisito adiciona valor de negócio através
da sua ligação aos objetivos de negócio e
aos objetivos do projeto. Esse processo
inclui: requisitos para os objetivos do
projeto, requisitos para as entregas do
escopo/EAP do projeto, requisitos para o
design o produto, entre outros.
Ativos de processos organizacionais
Os ativos que podem influenciar o
processos Controlar o escopo incluem:
- Políticas, procedimentos e diretrizes
existentes, formais ou informais,
relacionadas ao controle do escopo.
- Métodos de monitoramento e informação a
serem utilizados.

Tabela 12: Quadro resumo do processo Controlar o escopo.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.4

Gerenciamento de Tempo do Projeto

De acordo com o PMBOK (PMI, 2008), inclui os processos necessários para
gerenciar o término pontual do projeto. Os processo de gerenciamento do tempo do
projeto são:
Definir as atividades: o processo de identificação das ações específicas a
serem realizadas para produzir as entregas do projeto.
Sequenciar as atividades: o processo de identificação e documentação dos
relacionamentos entre as atividades do projeto.
Estimar os recursos da atividade: o processo de estimativa dos tipos e
quantidades de material, pessoas, equipamentos ou suprimentos que serão
necessários para realizar cada atividade.
Estimar as durações da atividade: o processo de estimativa do número de
períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades específicas
com os recursos estimados.
Desenvolver o cronograma: o process de análise das sequencias das
atividaes, suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma visando
criar o cronograma do projeto.
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Controlar o cronograma: o processo de monitoramento do andamento do
projeto para atualização do seu progresso e gerenciamento das mudanças feitas na
linha de base do cronograma.
Alguns profissionais experientes faze uma distinção entre a informação do
cronograma do projeto impresso e os dados e cálculos que o produziram, fazendo
referência ao mecanismo de agendamento preenchido com dados do projeot como o
modelo de cronograma. Contudo, na prática geral o cronograma e o modelo são
chamados de cronograma.
Embora não seja aqui mostrado como um porcesso distinto, o trabalho
envolvido na execução dos seis processos de gerenciamento do tempo do projeto é
preenchido por um trabalho de planejamento pela equipe de gerenciamento. Essa
planejamento faz parte do processo desenvolver o plano de gerenciamento do
projeto, que produz um sistema de gerenciamento do cronograma que seleciona
uma metodologia e uma ferramenta de elaboração de cronograma, assm como
estabelece os critérios para o desenvolvimento e controle do cronograma.

2.4.4.1

Definir as atividades

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de identificação das ações
específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto. O processo
criar a EAP identifica as entregas no nível mais baixo da estrutura analítica do
projeto (EAP), o pacote de trabalho. Esses pacotes são tipicamente decompostos
em componentes menores chamados atividades que representam o trabalho
necessário para completar o pacote de trabalho. As atividades proporcionam uma
base para a estimativa, desenvolvimento do cronograma, execução, monitoramento
e controle do trabalho do projeto.
Para facilitar a compreensão da definição das atividades, detalharemos as
entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Linha de base do escopo
As entregas do projeto, restrições e
premissas documentadas na linha de base
do escopo do projeto são explicitamente

Ferramentas e Técnicas
Decomposição
Envolve a subdivisão dos pacotes de
trabalho do projeto em componentes
menores, mais gerenciáveis, chamados

Saídas
Lista de atividades
É uma lista abrangente que inclui
todas as atividades necessárias no
projeto.
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consideradas durante a definição das
atividades.

Fatores ambientais da empresa
Os fatores que podem influenciar o
processo incluem, mas não estão limitados
ao sistema de informações do
gerenciamento de projetos.

Ativos de processos organizacionais
Os ativos que podem influenciar o processo
incluem:
- Políticas, procedimentos e diretrizes
existentes relacionados ao planejamento
formal e informal de atividades;
- Base de conhecimento de lições
aprendidas contendo informações históricas
sobre listas de atividades usadas em
projetos anteriores similares.

atividades. Essas atividades
representam o esforço necessário para
completar um pacote de trabalho. O
processo definir as atividades defini as
saídas finais como atividades ao invés
de entregas, como é feito no processo
criar a EAP.
Planejamento em ondas sucessivas
É uma forma de planejamento com
elaboração progressiva, onde o trabalho
a ser executado num futuro próximo é
planejado em detalhes e o trabalho
futuro é planejado nos níveis mais altos
da EAP. Portanto, um trabalho pode
existir em vários níveis de detalhamento
dependendo de onde está no ciclo de
vida do projeto.

Modelos
Uma lista padrão de atividades ou uma
parte dela de um projeto anterior é
frequentemente utilizada como modelo
para um projeto novo.
Opinião especializada
Membros da equipe do projeto ou outros
especialistas, que tenham experiência
no desenvolvimento de declarações do
escopo de projetos, em EAP e
cronogramas, podem fornecer opiniões
técnicas sobre a definição de atividades.

Atributos das atividades
Ampliam a descrição da atividade
através da identificação dos
múltiplos componentes associados
a cada atividade. Quando
completos, podem incluir códigos
das atividades e sua descrição,
atividades predecessoras,
sucessoras, relações lógicas,
antecipações e esperas, requisitos
de recursos, datas impostas,
restrições e premissas. São
usados para o desenvolvimento do
cronograma e para seleção,
sequenciamento e classificação
das atividades planejadas no
cronograma de várias maneiras,
quando na elaboração de
relatórios.
Lista dos marcos
Identifica todos os marcos do
projeto e indica se os mesmos são
obrigatórios.

Tabela 13: Quadro resumo do processo Definir as atividades.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.4.2

Sequenciar as atividades

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de identificação e
docmentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto. Cada atividade e
marco, com exceção do primeiro e do último, são conectados a pelo menos um
predecessor e um sucessor. O uso de tempo de antecipação ou de espera pode ser
necessário entre as atividades para dar suporte a um cronograma de projeto ralista e
executável.
Para

facilitar

a

compreensão

do

sequenciamento

das

atividades,

detalharemos as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Lista de atividades
É uma lista abrangente que inclui todas as
atividades necessárias no projeto.

Ferramentas e Técnicas
Método do diagrama de precedência
– MDP
É um método usado no Método do
Caminho Crítico (CPM) para construção
de um diagrama de rede do cronograma

Saídas
Diagramas de rede do
cronograma do projeto
São mostras esquemáticas das
atividades do cronograma e as
relações lógicas entre elas,
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do projeto e que utiliza quadrados ou
retângulos, chamados de nós, para
representar as atividades e conecta-las
com flechas que indicam as relações
lógicas que existem entre elas.
O MDP inclui quatro tipos de
dependências ou relações lógicas.

também chamados de
dependências, podendo ser
produzido manualmente ou através
do uso de um software de
gerenciamento de projetos.

Atributos das atividades

Término para início – TI

Podem descrever uma sequência
necessária de eventos ou relações
definidas de predecessores ou sucessores.
Lista de marcos
Pode conter datas agendadas para marcos
específicos.

O início da atividade sucessora depende
do término da atividade predecessora.

Atualizações dos documentos
do projeto
Os documentos que podem ser
atualizados incluem:
- Lista das atividades;
- Atributos das atividades e
- Registro dos riscos.

Declaração do escopo do projeto
Contém a descrição do escopo do produto,
que inclui as características do mesmo que
podem afetar o sequenciamento das
atividades.
Ativos de processo organizacionais
Os ativos que podem influenciar o processo
incluem arquivos de projetos da base de
conhecimento da corporação usada para
metodologia de elaboração do cronograma.

Término para término – TT
O término da atividade sucessora
depende do término da atividade
predecessora.
Início para início – II
O início da atividade sucessora depende
do início da atividade predecessora.
Início para término
O término da atividade sucessora
depende do início da atividade
predecessora.
Determinação de dependências
Três tipos de dependências são usadas.
Dependências obrigatórias
São aquelas exigidas contratualmente
ou inerentes à natureza do trabalho
Dependências arbitradas
A equipe do projeto define quais
dependências são arbitradas durante o
processo de sequenciamento das
atividades.
Dependências externas
A equipe de gerenciamento do projeto
define quais dependências são externas
durante o processo de sequenciamento
das atividades.
Aplicação de antecipações e esperas
A equipe de gerenciamento do projeto
determina as dependências que podem
requerer uma antecipação ou uma
espera, visando definir precisamente a
relação lógica entre elas. O uso de
antecipações e esperas não deve
substituir a lógica de desenvolvimento
do cronograma.
Modelos de diagrama de rede de
cronograma
Podem ser usados para agilizar a
preparação de redes de atividades do
projeto.

Tabela 14: Quadro resumo do processo Sequenciar as atividades.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.4.3

Estimar os recursos da atividade

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de estimativa dos tipos e
quantidades de material, pessoas, equipamentos ou suprimentos que serão
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necessários para realizar cada atividade. O processo estimar os recursos da
atividade é estreitamente coordenado junto com o processo estimar custos.
Para facilitar a compreensão da estimativa dos recursos das atividades,
detalharemos as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas

Ferramentas e Técnicas

Lista das atividades

Opinião especializada

Identifica as atividades que necessitarão
recursos.

Frequentemente é necessária para se
avaliar as entradas relacionadas aos
recursos deste processo. Qualquer
grupo ou pessoa com conhecimento
especializado em planejamento e
estimativa de recursos pode fornecer tal
opinião.

Atributos das atividades
Os atributos das atividades, desenvolvidos
durante os processos de definição e
sequenciamento das mesmas fornecem as
entradas principais de dados para serem
usadas na estimativa dos recursos
necessários para cada atividade do
cronograma da lista de atividades.

Análise de alternativas
Incluem o uso de vários níveis de
capacidade ou habilidade dos recursos,
tamanhos ou tipos diferentes de
máquinas, ferramentas diferentes e
decisões de fazer ou comprar a respeito
dos recursos.

Calendário de recursos
Informação sobre quais recursos (tais como
pessoal, equipamento e material) estão
potencialmente disponíveis durante o
período de atividades planejado. Inclui
também atributos tais como a experiência
e/ou nível de habilidade do recurso, assim
como localizações geográficas.
Fatores ambientais da empresa
Os fatores que podem influenciar incluem,
mas não se limitam a disponibilidade e
habilidades do recurso.

Ativos de processo organizacionais
Os ativos que podem influenciar o processo
incluem:
- Políticas e procedimentos a respeito da
mobilização e desmobilização de pessoal;
- Políticas e procedimentos relacionados ao
aluguel e compra de suprimentos e
equipamentos e
- Informação histórica a respeito dos tipos
de recursos usados para trabalhos
semelhantes de projetos anteriores.

Dados publicados para auxílio a
estimativas
Publicações rotineiras de índices de
produção e custos unitários de recursos
para um abrangente conjunto de
negócios de mão-de-obra, material e
equipamento para diferentes países e
localizações geográficas dentro dos
mesmos.
Estimativa Bottom-Up
Quando uma atividade não pode ser
estimada com um grau razoável de
confiança, o trabalho dentro da atividade
é decomposto em mais detalhes. As
necessidades do recurso são estimadas.
Essas estimativas são então agregadas
numa quantidade total para cada um
dos recursos da atividade.
Software de gerenciamento de
projetos

Saídas
Requisitos do recurso da
atividade
A saída do processo estimar os
recursos da atividade identifica os
tipos e as quantidades de recursos
necessários para cada atividade.
Esses requisitos podem ser
agregados para determinar os
recursos estimados para cada
pacote de trabalho. A
documentação dos requisitos de
recursos para cada atividade pode
incluir a base de estimativa para
cada recurso, assim como as
premissas que foram feitas na
determinação de quais tipos de
recursos são aplicados, suas
disponibilidades e quais
quantidades são usadas.
Estrutura analítica dos recursos
É uma estrutura hierárquica dos
recursos identificados organizada
por categoria e tipo de recursos.
Exemplos de categorias incluem
mão-de-obra, material,
equipamento e suprimentos.
Atualização dos documentos do
projeto
Documentos que podem ser
atualizados incluem:
- Lista de atividades;
- Atributos das atividades e
- Calendários dos recursos.

Tem a capacidade de auxiliar no
planejamento, organização e
gerenciamento do pool de recursos e no
desenvolvimento de estimativas dos
recursos.

Tabela 15: Quadro resumo do processo Estimar os recursos da atividade.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).
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2.4.4.4

Estimar as durações da atividade

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de estimativa do número de
períodos de trabalho que serão necessários para terminar as atividades específicas
com os recursos estimados. Utiliza informações sobre as atividades do escopo do
projeto, tipos de recursos necessários, quantidades estimadas de recursos e
calendários de recursos. Considera a quantidade e a disponibilidade dos dados de
entrada.
Esse processo requer que a quantidade do esforço de trabalho necessário e
que a quantidade de recursos a ser aplicada para completar a atividade estejam
estimados. Todos os dados e premissas que suportam a estimativa são
documentados para cada estimativa de duração de atividade.
Para facilitar a compreensão da estimativa das durações das atividades,
detalharemos as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas

Ferramentas e Técnicas

Lista de atividades

Opinião especializada

É uma lista abrangente que inclui todas as
atividades necessárias no projeto.

Guiada por informações históricas, pode
fornecer informações sobre estimativas
de duração ou durações máximas
recomendadas para as atividades a
partir de projetos anteriores similares.
Também pode ser usada para combinar
diferentes métodos de estimativas e
como reconciliar as diferenças entre
eles.

Atributos das atividades

Estimativa análoga

Ampliam a descrição da atividade através
da identificação dos múltiplos componentes
associados a cada atividade. Quando
completos, podem incluir códigos das
atividades e sua descrição, atividades
predecessoras, sucessoras, relações
lógicas, antecipações e esperas, requisitos
de recursos, datas impostas, restrições e
premissas. São usados para o
desenvolvimento do cronograma e para
seleção, sequenciamento e classificação
das atividades planejadas no cronograma
de várias maneiras, quando na elaboração
de relatórios.
Requisitos dos recursos da atividade
Terão um efeito na duração da mesma, já
que os recursos designados para ela e a
disponibilidade deles influenciarão
significativamente a duração da maioria das
atividades.

Usa parâmetros tais como duração,
orçamento, tamanho, peso e
complexidade de um projeto anterior
similar como base para a estimativa dos
mesmos parâmetros ou medidas para
um projeto futuro. É mais confiável
quando as atividades anteriores são
semelhantes de fato e não apenas
aparentemente além da equipe do
projeto que prepara as estimativas
possuir a habilidade técnica necessária.

Estimativa paramétrica
Utiliza uma relação estatística entre
dados históricos e outras variáveis para
calcular uma estimativa para parâmetros
da atividade, tais como custo,
orçamento e duração.
As durações das atividades podem ser
determinadas quantitativamente através

Saídas
Estimativas da duração da
atividade
São avaliações quantitativas do
número provável de períodos de
trabalho que serão necessários
para completar uma atividade.

Atualizações dos documentos
do projeto
Os documentos que podem ser
atualizados incluem:
- Atributos das atividades e
- Premissas feitas no
desenvolvimento da estimativa da
duração da atividade, tais como
níveis de habilidade e
disponibilidade.
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Calendários dos recursos
Desenvolvido como parte do processo
estimar os recursos da atividade, pode
incluir o tipo, disponibilidade e capacidades
dos recursos humanos, quando aplicáveis,
tanto recursos de equipamento como de
material e que poderiam influenciar
significativamente a duração de atividades
do cronograma, são também considerados.
Declaração do escopo do projeto
As restrições e premissas da declaração do
escopo do projeto são consideradas
durante a estimativa das durações da
atividade. Exemplos de premissas incluem:
- Condições existentes;
- Disponibilidade de informações e
- Duração dos períodos de preparação de
relatórios.
Exemplos de restrições incluem:
- Disponibilidade de recursos com
habilidades e
- Termos do contrato e requisitos.
Fatores ambientais da empresa
Os fatores que podem influenciar são:
- Banco de dados de estimativas de
duração e outros dados de referência;
- Métricas de produtividade e
- Informações comerciais publicadas.
Ativos de processos organizacionais
Os ativos que podem influenciar são:
- Informação histórica sobre duração;
- Calendários do projeto;
- Metodologia de elaboração do cronograma
e
- Lições aprendidas.

da multiplicação da quantidade de
trabalho a ser executado pelas horas de
mão-de-obra por unidade de trabalho.
Estimativas de três pontos
A precisão das estimativas de duração
da atividade pode ser aperfeiçoada
considerando-se as incertezas das
estimativas e riscos. Este conceito se
originou com a técnica de revisão e
avaliação de programa (PERT). Esta
usa três estimativas para definir uma
faixa aproximada para a duração de
uma atividade.
Mais provável (tM)
A duração da atividade, dados os
prováveis recursos a serem designados,
sua produtividade, expectativas realistas
e disponibilidade para executar a
atividade, dependências de outros
participantes e interrupções.

Otimista (tO)
A duração da atividade é baseada na
análise do melhor cenário para a
atividade.

Pessimista (tP)
A duração da atividade é baseada na
análise do pior cenário para a atividade.
Análise das reservas
As estimativas de duração podem incluir
reservas para contingências no
cronograma geral do projeto para
considerar as incertezas do cronograma.
À medida que informações mais
precisas sobre o projeto se tornam
disponíveis, a reserva para
contingências pode ser usada, reduzido
ou eliminada.

Tabela 16: Quadro resumo do processo Estimar as durações da atividade.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.4.5

Desenvolver o cronograma

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de análise de sequencias das
atividades, suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma visando
criar o cronograma do projeto. A entrada das atividade, durações e recursos na
ferramenta gera um cronograma com datas planejadas para completar as atividades
do projeto.
Para

facilitar

a

compreensão

do

desenvolvimento

do

cronograma,

detalharemos as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
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Entradas
Lista de atividades
É uma lista abrangente que inclui todas as
atividades necessárias no projeto.

Ferramentas e Técnicas
Análise da rede do cronograma
É uma técnica que gera o cronograma
do projeto. Usa várias técnicas
analíticas, tais como método do caminho
crítico, o método da cadeia crítica,
análise e o nivelamento de recursos
para calcular as datas de início e
término mais cedo e mais tarde para as
partes incompletas das atividades do
projeto.

Atributos das atividades
Ampliam a descrição da atividade através
da identificação dos múltiplos componentes
associados a cada atividade. Quando
completos, podem incluir códigos das
atividades e sua descrição, atividades
predecessoras, sucessoras, relações
lógicas, antecipações e esperas, requisitos
de recursos, datas impostas, restrições e
premissas. São usados para o
desenvolvimento do cronograma e para
seleção, sequenciamento e classificação
das atividades planejadas no cronograma
de várias maneiras, quando na elaboração
de relatórios.

Método do caminho crítico
Calcula as datas teóricas de início e
término mais cedo e início e término
mais tarde, para todas as atividades,
sem se considerar quaisquer limitações
de recursos, executando uma análise
dos caminhos de ida e de volta através
da rede do cronograma. As datas
resultantes não são necessariamente o
cronograma do projeto, mas sim uma
indicação dos períodos de tempo dentro
dos quais a atividade poderia ser
agendada, dadas as durações do
projeto, relações lógicas, antecipações,
esperas e outras restrições conhecidas.
Fornece flexibilidade ao cronograma e
pode ser positiva, negativa ou zero.

Diagramas de rede do cronograma do
projeto
São mostras esquemáticas das atividades
do cronograma e as relações lógicas entre
elas, também chamados de dependências,
podendo ser produzido manualmente ou
através do uso de um software de
gerenciamento de projetos.

Saídas
Cronograma do projeto
O cronograma do projeto inclui
pelo menos uma data de início e
de término planejadas para cada
atividade. Se o planejamento de
recursos é feito numa fase inicial,
então o cronograma do projeto
permaneceria preliminar até as
designações dos recursos serem
confirmadas e as data de início e
término agendadas serem
estabelecidas. Pode ser
apresentado num formato
resumido, algumas vezes
chamado de cronograma mestre
ou cronograma de marcos, ou
apresentado detalhadamente. É
com mais frequência apresentado
graficamente, usando-se um ou
mais dos seguintes formatos:
Gráficos de marcos
Assemelham-se aos gráficos de
barras, podem identificam somente
o início ou o término agendado
para as entregas mais importantes
e interfaces externas chaves.

Método da cadeia crítica

Gráfico de barras

É uma técnica de análise de rede do
cronograma que modifica o cronograma
do projeto para que se leve em conta a
limitação de recursos. Inicialmente, o
diagrama de rede do cronograma do
projeto é construído usando-se como
entradas as estimativas de durações
com suas dependências necessárias e
suas restrições definidas. O caminho
crítico é então calculado. Depois do
mesmo ter sido identificado, a
disponibilidade do recurso é informada e
o resultado do cronograma restrito por
recursos é determinado. O cronograma
resultante frequentemente tem um
caminho crítico diferente.
O caminho crítico restrito por recursos é
conhecido como a cadeia crítica. O
método da cadeia crítica adiciona
buffers de duração que são atividades
sem trabalho do cronograma para
gerencia as incertezas.

As barras representam as
atividades, mostra as datas de
início e término da atividade, assim
como as durações esperadas. São
de fácil leitura e são
frequentemente usados em
apresentações gerenciais.

Requisitos dos recursos da atividade

Nivelamento dos recursos

A saída do processo estimar os recursos da
atividade identifica os tipos e as
quantidades de recursos necessários para
cada atividade. Esses requisitos podem ser
agregados para determinar os recursos
estimados para cada pacote de trabalho. A
documentação dos requisitos de recursos
para cada atividade pode incluir a base de
estimativa para cada recurso, assim como

É uma técnica de análise de rede de
cronograma aplicada a um cronograma
que já se foi analisado pelo método do
caminho crítico. Pode ser usado quando
recursos divididos ou críticos só então
disponíveis em determinados
momentos, em quantidades limitadas ou
para manter o uso de recursos num
nível constante.

Diagramas de rede do
cronograma do projeto
Com informações sobre as datas
das atividades, normalmente
mostra tanto a lógica da rede do
projeto como suas atividades do
seu caminho crítico.
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as premissas que foram feitas na
determinação de quais tipos de recursos
são aplicados, suas disponibilidades e quais
quantidades são usadas.
Calendários dos recursos
Informação sobre quais recursos (tais como
pessoal, equipamento e material) estão
potencialmente disponíveis durante o
período de atividades planejado. Inclui
também atributos tais como a experiência
e/ou nível de habilidade do recurso, assim
como localizações geográficas.

Estimativas da duração da atividade
São avaliações quantitativas do número
provável de períodos de trabalho que serão
necessários para completar uma atividade.

Análise do cenário “Ë-se”
Esta é uma analise a pergunta “E se a
situação representada pelo cenário ‘X’
acontecer?”. Uma análise de rede do
cronograma é feita usando o
cronograma para computar os diferentes
cenários, tal como atrasar a entrega de
um componente principal, prolongar as
durações específicas de engenharia ou
introduzir fatores externos, tal como uma
greve ou uma mudança no processo de
licenciamento. O resultado da análise do
cenário “E se” pode ser usado para
avaliar se o cronograma do projeto é
praticável sob condições adversas e
para preparar planos de contingência e
de resposta para superar ou mitigar o
impacto de situações inesperadas.
Aplicação de antecipações e esperas
São refinamentos aplicados durante a
análise da rede para produzir um
cronograma viável.

Declaração do escopo do projeto

Compressão do cronograma

Contém premissas e restrições que podem
gerar um impacto no desenvolvimento do
cronograma do projeto.

Encurta o cronograma do projeto sem
mudar o escopo do mesmo, para
respeitar suas restrições, datas
impostas ou outros objetivos.

Fatores ambientais da empresa

Compressão

Os fatores que podem influenciar incluem,
mas não se limitam à ferramenta de
elaboração do cronograma que pode ser
usada no desenvolvimento do mesmo.

Na qual as compensações entre custo e
cronograma são analisadas para
determinar como obter a maior
quantidade de compressão como o
mínimo incremento de custo.

Ativos de processo organizacionais
Os ativos que podem influenciar incluem,
mas não estão limitados a:
- A metodologia de elaboração do
cronograma e
- Calendário do projeto.

Paralelismo
Na qual fases ou atividades
normalmente executadas em sequência
são executadas em paralelo.

Ferramenta para desenvolvimento do
cronograma
Ferramentas automatizadas para o
desenvolvimento do cronograma
aceleram o processo do mesmo
gerando datas de início cedo e tarde
baseadas nas entradas das atividades,
diagramas de rede, recursos e durações
das atividades.

Tabela 17: Quadro resumo do processo Desenvolver o cronograma.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

Linha de base do cronograma
É uma versão específica do
cronograma do projeto
desenvolvido a partir da análise de
rede do mesmo. É aceita e
aprovada pela equipe de
gerenciamento como a linha de
base do cronograma com datas de
início e término da linha de base.

Dados do cronograma
Incluem pelo menos os marcos, as
atividades, os atributos das
atividades e a documentação de
todas as premissas e restrições
identificadas. Incluem:
- Requisitos dos recursos por
período de tempo, frequentemente
na forma de um histograma de
recursos;
- Cronogramas alternativos, tais
como melhor ou pior caso, não
nivelado por recurso ou nivelado
por recurso, com ou sem datas
impostas e
- Alocação das reservas para
contingências.
Atualizações dos documentos
do projeto
Documentos do projeto que podem
ser atualizados incluem, mas não
se limitam a:
Requisitos dos recursos das
atividades
O nivelamento dos recursos pode
ter um efeito significativo nas
estimativas preliminares dos tipos
e quantidades de recursos. Se a
análise do nivelamento de
recursos muda os requisitos do
projeto, então os mesmos são
atualizados.
Atributos das atividades
São atualizados para incluir
quaisquer requisitos de recursos
revisados ou quaisquer outras
revisões geradas pelo processo
desenvolver o cronograma.
Calendário
Para cada projeto pode usar
diferentes unidades como base
para desenvolver o cronograma do
projeto.
Registro dos riscos
Pode precisar ser atualizado para
refletir oportunidades ou ameaças
percebidas através das premissas
de agendamento.
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2.4.4.6

Controlar o cronograma

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de monitoramento do
andamento do projeto para atualização do seu progresso e gerenciamento das
mudanças feitas na linha de base do cronograma. O controle está relacionado a:


Determinação da situação atual do cronograma do projeto;



Influência nos fatores que criam mudanças no cronograma;



Determinaçao de que o cronograma do projeto mudou e



Gerenciamento das mudanças reais confome ocorrem.

Para facilitar a compreensão do controle do cronograma, detalharemos as
entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas

Ferramentas e Técnicas

Plano de gerenciamento do projeto

Análise de desempenho

Contém o plano de gerenciamento do
cronograma e a linha de base do mesmo. O
plano de gerenciamento do cronograma
descreve como este será gerenciado e
controlado. A linha de base do cronograma
é comparada aos resultados reais para
determinas se uma mudança, ação
corretiva ou preventiva é necessária.

Medem, comparam e analisam o
desempenho do cronograma como das
datas reais de início e término,
porcentagem completa e duração
restante para o trabalho em andamento.
Uma parte importante do controle de
cronograma é decidir se a variação do
mesmo requer ação corretiva.

Cronograma do projeto

Análise da variação

Contém anotações indicando atualizações,
atividades determinadas e atividades
iniciadas até a data dos dados indicada.

Medições do desempenho do
cronograma são usadas para avaliar a
magnitude de variação à linha de base
do cronograma. A variação da folga total
também é um componente essencial de
planejamento para avaliar o
desempenho de tempo do projeto.

Informações sobre o desempenho do
trabalho
Informações a respeito do progresso do
projeto, tais como quais atividades foram
iniciadas, os seus progressos e quais foram
concluídas.

Software de gerenciamento de
projetos
Fornece a habilidade de se rastrear
datas planejadas versus datas reais e
prever os efeitos de mudanças no
cronograma.

Ativos de processos organizacionais

Nivelamento de recursos

Os ativos que podem influenciar incluem:
- Políticas, procedimento e diretrizes
existentes, formais ou informais
relacionadas ao controle do cronograma;
- Ferramentas de controle do cronograma e
- Métodos de monitoramento e relato das

É usado para otimizar a distribuição de
trabalho entre os recursos.
Análise do cenário “E-se”
É usada para revisar vários cenários
alinhando o cronograma com o plano.

Saídas
Medição do desempenho do
trabalho
Os valores da VP e do IDP
calculados para os componentes
da EAP, em particular os pacotes
de trabalho e contas de controle,
são documentados às partes
interessadas.

Atualizações de ativos de
processos organizacionais
Os ativos que podem ser
atualizados incluem:
- Causas das diferenças;
- Ação corretiva escolhida e as
razões e;
- Outros tipos de lições aprendidas
a partir do controle do cronograma
do projeto.
Solicitações de mudança
São processadas para revisão e
distribuição através do processo
realizar o controle integrado de
mudanças e podem incluir
mudanças recomendadas para
reduzir a probabilidade de
variações negativas do
cronograma.
Atualizações do plano de
gerenciamento do projeto
Elementos que podem ser
atualizados incluem:
Linha de base do cronograma
Mudanças na linha de base do
cronograma são incorporadas em
resposta às solicitações de
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informações a serem utilizados.

Ajuste de antecipações e esperas

mudanças aprovadas relacionadas
com mudanças de escopo do
projeto, recursos das atividades ou
estimativas de durações das
atividades.
Plano de gerenciamento do
cronograma

É usado para encontrar maneiras de e
alinhar atividades do projeto atrasadas
com o plano.

Linha de base dos custos

Compressão do cronograma

Pode ser atualizada para refletir
mudanças causadas pelas
técnicas de compressão.

São usadas para encontrar maneiras de
se alinhar atividades do projeto
atrasadas com o plano.
Ferramenta para desenvolvimento do
cronograma
Os dados do cronograma são
atualizados e compilados no
cronograma para refletir o progresso
real do projeto e o trabalho restante a
ser terminado. A ferramenta de
elaboração de cronograma e os dados
de suporte do cronograma são usados
em conjunto com métodos manuais ou
outro software de gerenciamento de
projeto para realizar a análise da rede
do cronograma, atualizando o mesmo.

Atualizações dos documentos
do projeto
Os documentos que podem ser
atualizados incluem:
Dados do cronograma
Novos diagramas de rede no
cronograma do projeto podem ser
desenvolvidos para mostrar
durações restantes aprovadas e
modificadas no plano de trabalho.
Cronograma do projeto
Um cronograma do projeto
atualizado será gerado a partir dos
dados do cronograma atualizado
para refletir as mudanças no
cronograma e gerenciar o projeto.

Tabela 18: Quadro resumo do processo Controlar o cronograma.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.5

Gerenciamento de Custos do Projeto

Os principais processos dentro do gerenciamento de custos considerados
pelo PMBOK (PMI 2008), são: Estimativa de custos, Determinar o orçamento e
Controlar os custos.
Estimar os custos: o processo de desenvolvimento de uma estimativa de
custos dos recursos monetários necessários para terminar as atividades do projeto.
Determinar o orçamento: o processo de agregação dos custos estimados de
atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabecelcer uma linha de base
autorizada dos custos.
Controlar os custos: o processo de monitoramento do andamento do projeto
para atualização do seu orçamento e gerenciamento as mudanças feitas na linha de
base dos custos.
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De acordo com o PMBOK (PMI 2008), esses processos interagem entre si,
bem como em outras áreas do conhecimento. E para uma boa Gestão de Custos, é
sem dúvida nenhuma imprescindivel uma boa integração com as demais áreas do
projeto. Principalmente as ligadas com escopo, prazo e custo.
Para muitos autores o principal objetivo do gerenciamento de custos é
garantir que o capital seja suficiente para realizar o projeto estabelecido até o final.

2.4.5.1

Estimar os custos

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), as estimativas de custo são um prognóstico
baseado na informação conhecida até determinado momento do projeto. São
geralmente expressas em unidades de alguma modeda (dólar, euro, iene, etc.),
embora em alguns casos outras unidades de medida são utilizadas, como horas ou
dias de pessoal, para facilitar as comparações através da eliminação dos efeitos de
flutuações das moedas.
A precisão da estimativa de um projeto aumentará conforme o mesmo
progride. Portanto, a estimativa de custos é um processo interativo de fase para
fase.
Para facilitar a compreensão das estimativas de custos, detalharemos as
entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Linha de base do escopo

Opinião especializada

Declaração de escopo do projeto

Fornece um discernimento valioso sobre
o ambiente e informações de projetos
similares.

Saídas
Estimativas de custos das
atividades
São avaliações quantitativas dos
prováveis custos necessários para
executar o trabalho do projeto.

Fornece a descrição do produto, o critério
de aceitação, as entregas chave, os limites,
as premissas e as restrições do projeto.

Estimativa análoga

Bases das estimativas

Utiliza como parâmetros escopo, custo,
orçamento ou duração (tamanho, peso
ou complexidade) como base para
estimar um projeto atual.

A quantia e tipo de detalhes
adicionais que suportam a
estimativa de custos variam por
área de aplicação. A
documentação deve fornecer um
entendimento claro e completo.
Atualizações dos documentos
do projeto
Os documentos do projeto que
podem ser atualizados incluem,
mas não se limitam, ao registro
dos riscos.

Estrutura analítica do projeto

Ferramentas e Técnicas

Fornece as relações entre todos os
componentes do projeto e suas entregas.

Estimativa para métrica

Dicionário da EAP

Utiliza uma relação estatística entre os
dados históricos e outras variáveis para
calcular uma estimativa para parâmetros
da atividade, como custo, orçamento e
duração.
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Fornecem uma identificação das entregas e
uma descrição do trabalho necessário para
produzir cada uma delas.

Estimativa bottom-up

Cronograma do projeto

É um método para estimar um
componente do trabalho.

Recursos e materiais com suas respectivas
durações para execução das atividades do
projeto.

Estimativa de três pontos

Plano de recursos humanos

Baseado no PERT, uma três estimativas
para definir uma faixa aproximada para
o custo de uma atividade: mais provável,
otimista e pessimista.

Atributos de recrutamento do projeto,
índices de pessoal e reconhecimentos /
prêmios.

Análise de reservas

Registro dos riscos

Incluem reservas de contingências para
considerar os custos das incertezas.

Ameaças ou oportunidade que podem
impactar tanto na atividade quanto nos
custos do projeto.

Custo da qualidade (CDQ)

Fatores ambientais da empresa
Condições do mercado
Descrevem quais produtos, serviços e
resultados estão disponíveis no mercado.
As condições de oferta / demanda
influenciam no custo.
Informações comerciais publicadas
São recursos disponíveis em um banco de
dados que fornecem custos padrão para
material e equipamento.
Ativos de processos organizacionais
Políticas e modelos de estimativa de custos,
informações históricas e lições aprendidas.

Podem ser usadas para preparar a
estimativa de custos da atividade.
Software para estimativas em
gerenciamento de projetos
Aplicativos e planilhas
computadorizadas para auxílio nas
estimativas de custos.
Análise de proposta de fornecedor
Incluem a análise de quanto o projeto
custaria baseado nas respostas das
cotações dos fornecedores qualificados.

Tabela 19: Quadro resumo do processo Estimar os custos.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.5.2

Determinar o orçamento

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de agregação dos custos
estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma
linha de base dos custos autorizada.
Para facilitar a compreensão da determinação do orçamento, detalharemos as
entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas

Ferramentas e Técnicas

Estimativas de custos das atividades

Agregação de custos

Para cada atividade dentro de um pacote
de trabalho são agregadas para obter
uma estimativa de custos para cada
pacote.

As estimativas de custos do pacote
de trabalho são agregadas para os
níveis de componentes mais altos da
EAP.

Bases das estimativas

Análise de reservas

Quaisquer premissas básicas sobre a
inclusão ou exclusão de custos indiretos
no orçamento do projeto.

Incluem reservas de contingências e
gerenciais para o projeto.

Linha de base do escopo

Opinião especializada

Declaração do escopo

Opinião especializada numa área de

Saídas
Linha de base do desempenho de
custos
É um orçamento no término autorizado,
sincronizado com o tempo, para medir,
monitorar e controlar o desempenho de
custos gerais do projeto.
Requisitos de recursos financeiros
do projeto
São frequentemente incluídos na linha
de base de custos, mais as reservas de
gerenciamento, se existirem.
Atualizações dos documentos do
projeto
Podem incluir: registro dos riscos,
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aplicação, conhecimento, disciplina,
setor econômico, etc.
Limitações formais para o gasto dos
recursos financeiros do projeto.
Estrutura analítica do projeto
Fornece as relações entre todas as
entregas do projeto.
Dicionário da EAP
Fornecem uma identificação das entregas
e uma descrição do trabalho necessário
para produzir cada uma delas.
Cronograma do projeto
Inclui datas de início e término planejadas
para as atividades, os marcos, os pacotes
de trabalho, os pacotes de planejamento
e contas de controle do projeto.
Calendários dos recursos
Fornecem informações sobre quais
recursos são designados para o projeto e
quando os mesmos são alocados.
Contratos
Informações contratuais relevantes e
custos que foram incluídos durante a
determinação do orçamento.
Ativos de processos organizacionais
Os principais ativos que influenciam o
processo são: políticas, procedimentos e
diretrizes formais ou informais,
ferramentas para orçamento de custos e
métodos de elaboração de relatórios.

estimativa de custos e cronograma do
projeto.

Relações históricas
Resultam em estimativas para
métricas ou análogas desenvolvendo
modelos matemáticos para prever o
custo total do projeto.
Reconciliação dos limites de
recursos financeiros
A utilização de fundos deve ser
reconciliada com quais limites de
recursos de fundos alocados ao
projeto. Uma variação muitas vezes
provocará a necessidade de
reagendamento.

Tabela 20: Quadro resumo do processo Determinar o orçamento.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.5.3

Controlar os custos

De acordo com o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de monitoramento do
progresso do projeto para atualização do seu orçamento e gerenciamento das
mudanças feitas na linha de base dos custos. A atualização do orçamento envolve o
registro dos custos reais gastos até a data. O orçamento autorizado somente pode
ser aprovado através do processo de controle integrado de mudanças.
O controle de custos do projeto inclui:


Influenciar os fatores que criam mudanças na linha de base de custos
autorizada;



Assegurar que todas as solicitações de mudança sejam feitas de
maneira oportuna;



Gerenciar as mudanças reais conforem ocorrem;

55


Assegurar que os gastos de custos não excedam os recursos
financeiros autorizados, por período e total do projeto;



Monitorar o desempenho de custos para isolar e entender as variações
a partir da linha de base de custos;



Monitorar o desempenho do trabalho em relação aos recursos
financeiros gastos;



Previnir que mudanças não aprovadas sejam incluídas no relato do
custo ou do uso de recursos;



Informar as partes interessadas apropriadas a respeito de mudanças
aprovadas e custos associados;



Agir para manter os excessos de custos não previstos dentro de limites
aceitáveis.

Para facilitar a compreensão do controle de custos, detalharemos as
entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas

Ferramentas e Técnicas

Saídas
Medições de desempenho do
trabalho
Os valores de variação de custos e
prazos e índices de custos e prazos são
calculados, documentados e
comunicados às partes interessadas.

Plano de gerenciamento do projeto

Gerenciamento do valor agregado

Linha de base do desempenho de
custos

É um método usado para medição do
desempenho que integra escopo,
custos e cronograma para auxiliar a
avaliação do progresso do projeto.
Monitora três dimensões chave para
cada pacote de trabalho: valor
planejado, valor agregado e custo
real. As variações a partir da linha de
base também são monitoradas:
variação de prazos e custos.

É comparada aos resultados reais para
determinar se uma mudança, ação
corretiva ou preventiva é necessária.

Previsão

Previsões do orçamento

Conforme o projeto progride, a
equipe pode elaborar uma previsão
para estimativa no término que pode
ser diferente do orçamento no
término baseado no desempenho do
projeto.
Índice de desempenho para
término (IDPT)
É a projeção calculada do
desempenho de custos que deve ser
atingido no trabalho restante para
alcançar um objetivo de
gerenciamento especificado.

Tanto um valor de estimativa de término
por fórmula como um valor de
estimativa de término bottom-up são
documentados e comunicados às
partes interessadas.

São frequentemente incluídos na linha de
base de custos, mais as reservas de
gerenciamento, se existirem.

Análise de desempenho

Solicitações de mudança

Informações sobre o desempenho do
trabalho

Comparam o desempenho de custos
através do tempo, atividades do
cronograma ou pacotes de trabalho

A análise do desempenho do projeto
pode resultar numa solicitação de
mudança da linha de base de

Plano de gerenciamento dos custos

Descreve como os custos do projeto
serão gerenciados e controlados.
Requisitos de recursos financeiros do
projeto

Atualizações dos ativos de
processos organizacionais
Podem incluir: causas das diferenças,
ação corretiva escolhida e suas razões
e outros tipos de lições aprendidas.
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acima e abaixo do orçamento e
recursos financeiros estimados
necessários para terminar o trabalho.
Incluem informações do progresso do
projeto, tais como: quais entregas foram
iniciadas, os seus progressos e quais
foram concluídas. Podem incluir também
os custos.
Ativos de processos organizacionais
Os principais ativos que influenciam o
processo são: políticas, procedimentos e
diretrizes formais ou informais,
ferramentas de controle de custos e
métodos de monitoramento e relato de
informações.

Análise de variação

São usadas para avaliar a magnitude
de variação à linha de base de custos
original.
Softwares de gerenciamento de
projetos
É frequentemente usado para
monitorar e mostrar tendências
gráficas prevendo uma variedade de
resultados finais possíveis do projeto.

desempenho de custos ou de outros
componentes.

Atualizações do plano de
gerenciamento do projeto
Os elementos que podem ser
atualizados incluem: linha de base do
desempenho de custos e plano de
gerenciamento dos custos.
Atualizações dos documentos do
projeto
Os documentos que podem ser
atualizados são: estimativa de custos e
bases das estimativas.

Tabela 21: Quadro resumo do processo Controlar os custos.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.6

Gerenciamento de Qualidade do Projeto

Quando pensamos em qualidade, é praticamente automático que venha em
nossa mente uma série de itens que analisaremos em questão de milésimos de
segundos para determinar se um produto, serviço, atendimento, etc. é de qualidade.
Para projetos é semelhante.
Segundo PMBOK (PMI, 2008), o gerenciamento da qualidade do projeto inclui
os processos e as atividades da organização executora que determinam as políticas
de qualidade, os objetivos e as responsabilidades, de modo que o projeto satisfaça
às necessidades para as quais foi empreendido. Os processo de gerencimanto de
qualidade do projeto inclui os seguintes itens:


Planejar qualidade: identificar e documentar requisitos e/ou padrões de
qualidade de forma que o projeto demonstre conformidade;



Realizar a garantia da qualidade: auditoria dos requisitos e medições
de controle de qualidade para garantir a utilização dos padrões
apropriados;



Realizar o controle da qualidade: monitoramento e avaliação do
desempenho para recomenadações de mudanças, caso necessário.
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Esses processos interagem entre si e com os processos das outras áres de
conhecimento.

O

gerenciamento

moderno

da

qualidade

complementa

o

gerenciamento de projetos. As duas disciplinas reconhecem a importância da:

2.4.6.1



Satisfação do cliente;



Prevenção ao invés de inspeção;



Melhoria contínua;



Responsabilidade da gerência.

Planejar a qualidade

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de identificação dos requisitos
e/ou padrões de qualidade do projeto e do produto, além da documentação de como
o projeto demonstrará a conformidade. As técnicas analisadas pelo PMBOK são as
usadas com maior frequencia nos projetos.
Para facilitar a compreensão do planejamento da qualidade, detalharemos as
entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Linha de base do escopo

Ferramentas e Técnicas
Análise de custo-benefício
Os principais benefícios de cumprir os
requisitos de qualidade podem incluir
menos retrabalho, maior produtividade,
custos mais baixos e aumento da
satisfação das partes interessadas.

Declaração do escopo do projeto

Saídas
Plano de gerenciamento da
qualidade
Descreve como a equipe de
gerenciamento de projetos
implementará a política de
qualidade da organização
executora. Fornece entradas para
o plano geral de gerenciamento do
projeto e inclui o controle da
qualidade, a garantia da qualidade
e as abordagens de melhoria
contínua de processos para o
projeto.

Contém a descrição do projeto, as
principais entregas e os critérios de
aceitação.

Custo da qualidade

Métricas da qualidade

EAP

Inclui todos os custos incorridos durante
a vida do produto por investimentos na
prevenção do não-cumprimento dos
requisitos, na avaliação do produto ou
serviço quanto ao cumprimento dos
requisitos, e ao não-cumprimento dos
requisitos (retrabalho).

É uma definição operacional que
descreve, em termos bem
específicos, um atributo do projeto
ou do produto, e como o processo
de controle de qualidade irá medilo.

Gráficos de controle

Lista de verificação da qualidade

São usados para determinar se um

É uma ferramenta estruturada

Identifica os pacotes de trabalho e as
contas de controle usadas para medir o
desempenho do projeto.
Dicionário EAP
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Define as informações técnicas para os
elementos da EAP.

Registro das partes interessadas

processo é estável ou se tem um
desempenho previsível. Eles refletem os
valores máximo e mínimo permitidos.
Um processo é considerado fora de
controle quando um ponto de dados
excede um limite de controle, ou se sete
pontos consecutivos estiverem acima ou
abaixo da média.

usada para verificar se um
conjunto de etapas necessárias foi
executado.

Benchmarking

Plano de melhorias no processo

Envolve a comparação de práticas de
projetos reais ou planejados com as de
projetos comparáveis para identificar as
melhores práticas, gerar ideias para
melhorias e fornecer uma base para
medir o desempenho.

Detalha as etapas de análise de
processos para identificar as
atividades que aumentam o seu
valor. As áreas a serem
consideradas incluem:
- Limites do processo;
- Configuração do processo;
- Métricas do processo e
- Metas para melhoria do
desempenho.
Atualizações dos documentos
do projeto
Os documentos que podem ser
atualizados incluem:
- Registro das partes interessadas
e
- Matriz de responsabilidades.

Identifica as partes que têm um interesse
específico ou impacto na qualidade.

Projeto de experimentos

Linha de base do desempenho de custos

É um método estatístico para identificar
os fatores que podem influenciar
variáveis específicas de um produto ou
processo em desenvolvimento ou em
produção.

Documenta a fase de tempo aceita, usada
para medir o desempenho dos custos.

Amostragem estatística

Linha de base do cronograma

Envolve a escolha de parte de uma
população de interesse para inspeção.
Em algumas áreas de aplicação, pode
ser necessário que a equipe de
gerenciamento do projeto esteja
familiarizada com uma variedade de
técnicas de amostragem para garantir
que a amostra selecionada realmente
represente a população de interesse.

Documenta as medidas de desempenho de
prazos aceita, incluindo as datas de início e
término.

Fluxogramas

Registro dos riscos

Representação gráfica de um processo
que mostra as relações entre as etapas
do processo. Mostram as atividades, os
pontos de decisão e a ordem de
processamento.

Contém informações sobre as ameaças e
oportunidades que podem afetar os
requisitos da qualidade.

Metodologias proprietárias de
gerenciamento da qualidade

Fatores ambientais da empresa

Seis Sigma, Lean Seis Sigma, Quality
Function Deployment, CMMI®, etc.

Influenciam o processo:
- Regulamentações de órgãos
governamentais;
- Normas, padrões e diretrizes específicos
da área de aplicação e
- Condições de trabalho/operacionais do
projeto/produto que podem afetar a
qualidade do projeto.
Ativos de processos organizacionais
Influenciam o processo:
- Políticas, procedimentos e diretrizes
organizacionais de qualidade;
- Bancos de dados históricos;
- Lições aprendidas de projetos anteriores e
- Política de qualidade, endossada pela alta
administração, que define a meta da
organização executora em relação à
qualidade.

Ferramentas adicionais de
planejamento da qualidade

Outras ferramentas de planejamento da
qualidade são usadas com frequência:
- Brainstorming;
- Diagramas de afinidade;
- Análise do campo de força;
- Técnicas de grupos nominais;
- Diagramas matriciais e
- Matrizes de priorização.

Tabela 22: Quadro resumo do processo Planejar a qualidade.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).
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2.4.6.2

Realizar a garantia da qualidade

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de auditoria dos requisitos de
qualidade e dos resultados das medições do controle da qualidade para garantir que
sejam usados os padrões de qualidade e definições operacionais apropriados.
Também inclui a melhoria contínua do processo, que é um meio iterativo de
melhorar a qualidade de todos os processos.
Para facilitar a compreensão da realização da garantia da qualidade,
detalharemos as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Plano de gerenciamento do projeto

Plano de gerenciamento da qualidade

Ferramentas e Técnicas
Ferramentas e técnicas de planejar a
qualidade e realizar o controle da
qualidade
Engloba todas as ferramentas e técnicas
citadas no tópico 1.4.6.1 Planejar a
qualidade.

Saídas
Atualizações dos ativos de
processos organizacionais
Os ativos de processo
organizacionais que podem ser
atualizados incluem, mas não se
limitam, aos padrões de qualidade.

Descreve como a garantia de qualidade
será realizada dentro do projeto

Auditorias de qualidade

Solicitações de mudança
São criadas e usadas como
entradas no processo realizar o
controle integrado de mudanças
para permitir a consideração total
as melhorias recomendadas.

Plano de melhorias no processo

É uma revisão estruturada e
independente para determinar se as
atividades do projeto estão cumprindo
as políticas, os processos e os
procedimentos da organização e do
projeto. São:
- Identificar todas as boas/melhores
práticas que estão sendo
implementadas;
- Identificar todas as
lacunas/deficiências;
- Compartilhar as boas práticas
utilizadas ou implementadas em projetos
similares na organização e/ou setor;
- Oferecer apoio proativo de forma
positiva para melhorar a implementação
de processos, a fim de ajudar a equipe a
aumentar a produtividade e
- destacar as contribuições de cada
auditoria no repositório de lições
aprendidas da organização.

Detalha os passos para analisar os
processos e identificar as atividades que
aumentam o seu valor

Análise de processos
Segue as etapas descritas no plano de
melhorias no processo para identificar
as melhorias necessárias.

Métricas da qualidade

É uma definição operacional que descreve,
em termos bem específicos, um atributo do
projeto ou do produto, e como o processo
de controle de qualidade irá medi-lo.
Informações sobre o desempenho do
trabalho
Os resultados que podem apoiar o processo
de auditoria incluem:
- Medições de desempenho técnico;
- Andamento das entregas do projeto;

Atualizações do plano de
gerenciamento do projeto
Os elementos que podem ser
atualizados incluem, entre outros:
- Plano de gerenciamento da
qualidade;
- Plano de gerenciamento do
cronograma e
- Plano de gerenciamento dos
custos.
Atualizações dos documentos
do projeto
Os documentos que podem ser
atualizados incluem, entre outros:
- Relatórios de auditorias de
qualidade;
- Planos de treinamento e
- Documentação dos processos.
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- Progresso do cronograma e
- Custos incorridos.
Medições do controle da qualidade
São os resultados das atividades de
controle da qualidade. São usadas para
analisar e avaliar os padrões e processos
de qualidade da organização executora.

Tabela 23: Quadro resumo do processo Realizar a garantia da qualidade.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.6.3

Realizar o controle da qualidade

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de monitoramento e registro
dos resultados da execução das atividades de qualidade para avaliar o desempenho
e recomendar as mudanças necessárias. Incluem os processos do projeto e as
metas do produto.
É recomendável que a equipe de gerenciamento do projeto conheça as
diferenças entre os seguintes pares de termos:


Prevenção (manter os erros fora do processo) e inspeção (manter os erros
fora do alcance do cliente);



Amostragem de atributos (o resultado está em conformidade ou não está em
conformidade) e amostraem de variáveis (o resultado é classificado em uma
escala contínua que mede o grau de conformidade);



Tolerâncias (intervalo especificado de resultados aceitáveis) e limites de
controle (limites que podem indicar se o processo está fora de controle).

Para facilitar a compreensão da realização do controle da qualidade,
detalharemos as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas

Ferramentas e Técnicas

Plano de gerenciamento do projeto

Diagramas de causa e efeito

Contém o plano de gerenciamento da
qualidade que controla a qualidade que
será realizada no projeto.

Também conhecidos como diagramas
de Ishikawa ou diagramas de espinha
de peixe, ilustram como diversos fatores
podem estar ligados a problemas ou
efeitos potenciais.
Gráficos de controle
Ilustram como um processo se comporta
com o passar do tempo e quando um
processo está sujeito a uma variação
com causa especial, resultando em uma
situação fora de controle.
Fluxogramas
A elaboração de fluxogramas é usada
durante o processo realizar o controle

Métricas da qualidade
É uma definição operacional que descreve,
em termos bem específicos, um atributo do
projeto ou do produto, e como o processo
de controle de qualidade irá medi-lo.
Lista de verificação da qualidade
É uma ferramenta estruturada usada para
verificar se um conjunto de etapas

Saídas
Medições do controle da
qualidade
São os resultados documentados
das atividades de controle da
qualidade de acordo com o
formato especificado durante o
planejamento da qualidade.
Mudanças validadas
Todos os itens alterados ou
reparados são inspecionados e
serão aceitos ou rejeitados antes
do fornecimento da notificação da
decisão.
Entregas validadas
Os resultados da execução dos
processos de controle da
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necessárias foi executado.

da qualidade para determinar as etapas
do processo que não estão em
conformidade e identificar oportunidades
potenciais de melhoria do processo.

Medições de desempenho do trabalho

Histograma

São usadas para produzir métricas das
atividades do projeto para avaliar o
progresso real em comparação com o
progresso planejado. Incluem entre outras:
- Desempenho técnico planejado versus
real;
- Desempenho dos prazos planejados
versos reais;
- Desempenho dos custos planejados
versos reais.
Solicitações de mudança aprovadas
As solicitações de mudança aprovadas
podem incluir modificações como reparos
de defeitos, revisão dos métodos de
trabalho e revisão do cronograma.

É um gráfico de barras verticais que
mostra com que frequência ocorreu um
determinado estado de uma variável.
Cada coluna representa um atributo ou
uma característica de um problema ou
uma situação.

Entregas

Gráfico de execução

Uma entrega aprovada é qualquer produto,
resultado ou capacidade para realizar um
serviço exclusivo e verificável e que deve
ser produzido para concluir um processo,
uma fase ou um projeto.

Mostra o histórico, o padrão de variação,
as tendências de um processo ao longo
do tempo, a variação ao longo do tempo
ou as deteriorações ou melhorias em m
processo ao longo do tempo.
A análise das tendências com
frequência é usada para monitorar:
- Desempenho técnico: quantos erros ou
defeitos foram identificados e quantos
permanecem sem correção.
- Desempenho dos custos e prazos:
quantas atividades por período foram
concluídas com variações significativas.

Ativos de processo organizacionais

Diagrama de dispersão

Os ativos que podem influenciar o processo
realizar o controle da qualidade incluem:
- Padrões e políticas de qualidade;
- Diretrizes padronizadas do trabalho e
- Procedimentos de relatórios de questões e
defeitos e políticas de comunicação.

Essa ferramenta permite que a equipe
de qualidade estude e identifique o
relacionamento possível entre as
mudanças observadas em duas
variáveis.
Amostragem estatística
São selecionadas e testadas conforme
definido no plano de qualidade.
Inspeção
É o exame de um produto de trabalho
para determinar se está em
conformidade com os padrões
documentados. Também são usadas
para validar os reparos dos defeitos.
Revisão das solicitações de
mudanças aprovadas
Todas as solicitações de mudança
aprovadas deve ser revisadas para
verificar se foram implementadas
conforme haviam sido aprovadas.

Diagrama de Pareto
É um tipo específico de histograma
ordenado por frequência e ocorrência.
Mostra quantos defeitos foram gerados
por tipo ou categoria de causa
identificada.

qualidade são as entregas
validadas. Constituem uma
entrada para verificar o escopo
para obtenção do aceite formal.
Atualizações dos ativos de
processos organizacionais
Os elementos que podem ser
atualizados incluem, entre outros:
- Listas de verificação;
- Documentação de lições
aprendidas.

Solicitações de mudança
Se as ações corretivas ou
preventivas recomendadas ou um
reparo em um defeito exigir uma
modificação no plano de
gerenciamento do projeto, deverá
ser iniciada uma solicitação de
mudança.
Atualizações do plano de
gerenciamento do projeto
Os elementos que podem ser
atualizados incluem, entre outros:
- Plano de gerenciamento da
qualidade e
- Plano de melhorias no processo.

Atualizações dos documentos
do projeto
Os documentos do projeto que
podem ser atualizados incluem,
entre outros, os padrões de
qualidade.

Tabela 24: Quadro resumo do processo Realizar o controle da qualidade.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.7

Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto
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De acordo com o PMBOK (PMI, 2008), o gerenciamento dos recursos
humanos inclui os processos que organizam e gerenciam a equipe do projeto. A
equipe do projeto consiste nas pessoas com papéis e responsabilidades designadas
para a conclusão do projeto.
São processos do gerenciamento dos recursos humanos:
Desenvolver o plano de recursos humanos: o processo de identificação e
documentação de funções, responsabilidades, habilidades necessárias e relações
hierárquicas do projeto, além da criação de um plano de gerenciamento do pessoal.
Mobilizar a equipe do projeto: o processo de confirmação da disponibilidade
dos recursos humanos e obtenção da equipe necessária para concluir as
designações do projeto.
Desenvolver a equipe do projeto: o processo de melhoria de competências,
interação da equipe e ambiente global da equipe para aprimorar o desempenho do
projeto.
Gerenciar a equipe do projeto: o processo de acompanhar o desempenho
de membros da equipe, fornecer feedback, resolver questões e gerenciar mudanças
para otimizar o desempenho do projeto.

2.4.7.1

Desenvolver o plano de recursos humanos

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de identificar e documentar
papéis, responsabilidades, habilidades necessárias e relações hierárquicas do
projeto, e criar um plano de gerenciamento de pessoal.
Para facilitar a compreensão do plano de recursos humanos, detalharemos as
entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Requisitos de recursos das atividades
O planejamento de recursos humanos usa
requisitos de recursos das atividades para
determinar as necessidades de recursos
humanos do projeto.

Ferramentas e Técnicas
Organogramas e descrições de
cargos
Existem diversos formatos para
documentar os papéis e
responsabilidades dos membros da
equipe. A maioria dos formatos

Saídas
Plano de recursos humanos
Fornece orientação sobre como os
recursos humanos do projeto
devem ser definidos, mobilizados,
gerenciados, controlados e, por

63

Fatores ambientais da empresa
Que podem influenciar o processo de
desenvolver o plano de recursos humanos
incluem:
- Cultura e estrutura da organização;
- Recursos humanos existentes;
- Políticas de administração de pessoal e
- Condições do mercado.

Ativos de processos organizacionais
Que podem influenciar a equipe do projeto
no processo de desenvolver o plano de
recursos humanos incluem:
- Processos e políticas padrão da
organização e descrições de papéis
padronizados;
- Modelos para organogramas e descrições
de cargos e;
- Informações históricas sobre estruturas
organizacionais que funcionaram em
projetos anteriores.

correspondem a um dos três tipos:
hierárquico, matricial e em formatos de
texto. Independentemente do método
usado, o objetivo é garantir que cada
pacote de trabalho tenha um
responsável claro, e que todos os
membros da equipe entendam seus
papéis e responsabilidades.
Gráficos hierárquicos
A estrutura de organograma tradicional
pode ser usada para mostrar posições e
relações em um formato gráfico de cima
para baixo.

Gráficos matriciais
Uma matriz de responsabilidades (MR)
é usada para ilustrar as conexões entre
pacotes de trabalho ou atividades e os
membros da equipe do projeto.
Em formatos de texto
As responsabilidades de membros da
equipe que requerem descrições
detalhadas podem ser especificadas em
formatos de texto. Fornecem
informações como: responsabilidades,
autoridades, etc.
Outras seções do plano de
gerenciamento do projeto
Algumas responsabilidades
relacionadas a gerenciar o projeto são
listadas e explicadas em outras seções
do plano de gerenciamento do projeto.
Exemplo: registro de riscos.
Rede de relacionamentos
O desenvolvimento de uma rede de
relacionamentos envolve a interação
formal ou informal com outras pessoas
na organização, no setor ou no
ambiente profissional. É uma forma
construtiva de entender os fatores
políticos e interpessoais que terão
impacto na eficácia de diversas opções
de gerenciamento pessoal.
Teoria organizacional
Fornece informações sobre a forma
como as pessoas, as equipes e as
unidades organizacionais se
comportam. O uso eficaz dessas
informações pode reduzir o tempo, o
custo e os esforço necessários para
criar as saídas do planejamento de
recursos humanos e aumentar a
probabilidade de que o planejamento
seja eficaz.

fim, liberados. Deve Incluir: papéis
e responsabilidades,
organogramas do projeto e plano
de gerenciamento de pessoal.

Papéis e responsabilidades
São necessários para concluir um
projeto:
- Papel: a designação que
descreve a parte de um projeto
para qual uma pessoa é
responsável e responde pelos
resultados.
- Autoridades: o direito de aplicar
recursos do projeto, tomar
decisões e assinar aprovações.
- Responsabilidade: o trabalho
que se espera que um membro da
equipe do projeto execute para
concluir as atividades do projeto.
- Competência: a habilidade e a
capacidade necessárias para
concluir as atividades do projeto.
Organogramas do Projeto
É uma exibição gráfica dos
membros da equipe do projeto e
suas relações hierárquicas.
Plano de gerenciamento de
pessoal
Descreve quando e como os
requisitos de recursos humanos
serão atendidos. Os itens que
devem ser considerados são:
- Mobilização do pessoal:
algumas questões surgem ao
planejar a mobilização dos
membros da equipe do projeto.
- Calendários de recursos:
descreve os intervalos de tempo
necessário para os membros da
equipe do projeto, individual ou
coletivamente, e também quando
as atividades de mobilização
devem começar.
- Plano de liberação de pessoal:
determina o método e a ocasião
para liberar membros da equipe
beneficiando o projeto,
- Necessidades de treinamento:
um plano de treinamento pode ser
desenvolvido como parte do
projeto.
- Reconhecimento e
recompensas: critérios claros
para recompensas e um sistema
planejado para o seu uso ajudam a
promover comportamentos
desejados.
- Conformidade: o plano de
gerenciamento de pessoal pode
incluir estratégias para
cumprimento das regulamentações
do governo aplicáveis, contratos
com sindicatos e outras política de
recursos humanos estabelecidas.
- Segurança: políticas e
procedimentos que protegem os
membros da equipe contra riscos
de segurança podem ser incluídos
no plano de gerenciamento de
pessoal e no registro de riscos.

Tabela 25: Quadro resumo do processo Desenvolver o plano de recursos humanos.

64
Fonte:

Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.7.2

Mobilizar a equipe do projeto

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de confirmação da
disponibilidade dos recursos humanos e obtenção da equipe necessária para
concluir as designações do projeto. É importante que os seguintes fatores sejam
considerados durante o processo de mobilização da equipe do projeto:


O gerente de projetos ou a equipe de gerenciamento de projetos deve
negociar com eficácia e influenciar outras pessoas que estejam em uma
posição de fornecer os recursos humanos necessário para o projeto.



Deixar de mobilizar os recursos humanos necessários para o projeto pode
afetar os cronogramas e orçamentos, a satisfação do cliente, a qualidade e os
riscos. Pode reduzir a probabilidade de êxito e, em última instância, resultar
em cancelamento do projeto.



Se os recursos humanos não estiverem disponíveis devido a restrições,
fatores econômicos ou designações anteriores para outros projetos, o gerente
de projetos ou a equipe do projeto pode precisar designar recursos
alternativos, talvez com menos competências, desde que não ocorra infração
de

requisitos

jurídicos,

regulatórios,

obrigatórios

ou

outros

critérios

específicos.

Para facilitar a compreensão de mobilizar a equipe do projeto, detalharemos
as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas

Ferramentas e Técnicas

Plano de gerenciamento do projeto

Pré-designação

Contém o plano de recursos humanos, que
inclui as seguintes informações:
- Papéis e responsabilidades definindo os
cargos, as habilidades e as competências
que o projeto demanda;
- Organogramas do projeto indicando
quantas pessoas são necessárias e
- Plano de gerenciamento de pessoal
delineando os períodos de tempo em que
cada membro da equipe do projeto será
necessário e outras informações
importantes para mobilizar a equipe do
projeto.
Fatores ambientais da empresa
Que podem influenciar o processo, incluem:

Quando os membros da equipe do
projeto são selecionados com
antecedência, eles são considerados
pré-designados. Esta situação pode
ocorrer se o projeto depende dos
conhecimentos de pessoas específicas.

Negociação
A capacidade da equipe de

Saídas
Designações de pessoal do
projeto
O pessoal do projeto estará pronto
quando pessoas apropriadas
tiverem sido designadas pelos
métodos apropriados conforme
descrito anteriormente.

Calendários de recursos
Documentam os períodos de
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- Informações existentes para recursos
humanos, incluindo quem está disponível,
seus níveis de competência, a experiência
anterior, o interesse em trabalhar no projeto
e sua referência de custos;
- Políticas de administração de pessoal;
- Estrutura organizacional;
- Local ou vários locais.

gerenciamento do projeto para
influenciar outras pessoas tem um papel
importante na negociação das
designações de pessoal, assim, como
as questões políticas das organizações
envolvidas.

Ativos de processos organizacionais

Contratação

Que podem influenciar o processo de
mobilização da equipe do projeto incluem,
entre outros, as políticas, os processos e os
procedimentos padrão da organização.

Quando a organização executora não
tem o pessoal interno necessário para
concluir um projeto, os serviços
necessários poderão ser contratados de
fontes externas.
Equipes virtuais
O uso de equipes virtuais cria novas
possibilidades de mobilizar membros da
equipe do projeto a trabalharem com um
objetivo compartilhado, sem se
encontrarem pessoalmente na maior
parte do tempo.

tempo durante os quais cada
membro da equipe pode trabalhar
no projeto.

Atualizações no plano de
gerenciamento do projeto
Os elementos do plano de
gerenciamento do projeto que
podem ser atualizados, incluem,
entre outros, o plano de recursos
humanos.

Tabela 26: Quadro resumo do processo Mobilizar a equipe do projeto.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.7.3

Desenvolver a equipe do projeto

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de melhoria de competências,
interação e ambiente global da equipe para aprimorar o desempenho do projeto.
O trabalho em equipe é um fator essencial para o êxito do pojeto, e
desenvolver equipes de projetos eficazes é uma das responsabilidades primárias do
gerente de projetos. Uma equipe de alto desempenho pode ser alcançada usando
comunicações abertas e eficazes, desenvolvendo a confiança entre os membros da
equipe, administrando conflitos de forma construtiva e estimulando soluções de
problemas e tomadas de decisão de forma colaborativa.
Para facilitar a compreensão de desenvolver a equipe do projeto,
detalharemos as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas

Ferramentas e Técnicas

Designações de pessoal do projeto

Habilidades interpessoais

O desenvolvimento da equipe começa com
uma lista dos membros da equipe do
projeto. Os documentos de designações de
pessoal identificam as pessoas que estão
na equipe.

A equipe de gerenciamento do projeto
pode reduzir muito os problemas e
aumentar a cooperação se entender os
sentimento dos membros da equipe do
projeto, prever suas ações, reconhecer
suas preocupações e fizer um
acompanhamento das questões.

Plano de gerenciamento do projeto

Treinamento

Saídas
Avaliações do desempenho da
equipe
Á medida que esforços de
desenvolvimento da equipe do
projeto são implementados, a
equipe de gerenciamento do
projeto realiza avaliações formais
ou informais da eficácia da equipe
do projeto. A avaliação da eficácia
pode inclui indicadores como:
melhorias em habilidades,
competências, redução na taxa de
rotatividade do pessoal e aumento
na coesão da equipe.
Atualizações nos fatores
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Contém o plano de recursos humanos que
identificam as estratégias e os plano s de
treinamento para desenvolver a equipe do
projeto.
Calendários de recursos
Identificam as ocasiões em que os
membros da equipe do projeto podem
participar de atividades de desenvolvimento
da equipe.

Inclui todas as atividades com o objetivo
de aprimorar as competências dos
membros da equipe de projetos.
Atividades de construção da equipe
As atividades podem variar desde uma
apresentação simples durante uma
reunião de avaliação, até uma
experiência em outro local com um
facilitador profissional com o objetivo de
aprimorar as habilidades interpessoais.
O objetivo das atividades de construção
da equipe é ajudar membros individuais
a trabalharem em equipes com eficácia.
Regras básicas
Definem expectativas claras sobre o
comportamento aceitável dos membros
da equipe do projeto. Um compromisso
com diretrizes claras desde o início
reduz os equívocos no entendimento e
aumenta a produtividade.
Agrupamento
Envolve colocar alguns dos membros
mais ativos da equipe do projeto, ou
todos, no mesmo local físico para
aprimorar sua capacidade de atuar
como uma equipe.
Reconhecimento e recompensas
Envolve reconhecer e recompensar o
comportamento desejável. É importante
reconhecer que uma recompensa
específica concedida a qualquer
indivíduo só será eficaz se satisfaz uma
necessidade valorizada pelo mesmo.

ambientais da empresa
Os fatores ambientais que podem
ser atualizados incluem, entre
outros, fatores de administração de
pessoal, incluindo atualizações nos
registros de treinamento de
funcionários e nas avaliações de
suas habilidades.

Tabela 27: Quadro resumo do processo Desenvolver a equipe do projeto.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.7.4

Gerenciar a equipe do projeto

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo acompanhar o desempenho de
membros da equipe. Fornecer feeback, resolver questões e gerenciar mudanças
para otimizar o desempenho do projeto.
Para facilitar a compreensão de gerenciar a equipe do projeto, detalharemos
as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas

Ferramentas e Técnicas

Designações de pessoal do projeto

Observação e conversas

Fornecem documentação que inclui a lista
de membros da equipe do projeto.

São usadas para manter o contato om o
trabalho e as atitudes dos membros da
equipe do projeto.

Plano de gerenciamento do projeto

Avaliações do desempenho do
projeto

Saídas
Atualizações nos fatores
ambientais da empresa
Os fatores que poderão requerer
atualizações como resultado do
processo de gerenciar a equipe do
projeto, incluem:
- Comentários para as avaliações
de desempenho organizacionais e
- Atualizações nas habilidades do
pessoal.
Atualizações em ativos de
processos organizacionais
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Contém o plano de gerenciamento dos
recursos humanos. Incluindo itens como:
papéis e responsabilidades, organização do
projeto e plano de gerenciamento de
pessoal.

Podem incluir esclarecimentos de
papéis e responsabilidades, feedback
construtivo para os membros da equipe,
descoberta de questões desconhecidas
ou não resolvidas, no desenvolvimento
de planos de treinamento individuais e o
estabelecimento de metas específicas
para períodos de tempo futuros.

Avaliações de desempenho da equipe
Trata-se de avaliações periódicas, formais
ou informais, do desempenho da equipe do
projeto.

Gerenciamento de conflitos
Um gerenciamento de conflito bemsucedido resulta em maior produtividade
e em relacionamentos de trabalho
positivos. Quando o gerenciamento é
adequado, as diferenças de opinião
podem resultar em aumento da
criatividade e melhoria no processo
decisório. Se as diferenças se tornam
um fator negativo, os membros da
equipe do projeto são os responsáveis
primários pela resolução.

Relatórios de desempenho

Registro das questões

Fornecem documentação sobre a situação
atual do projeto em comparação com as
previsões. As informações dos relatórios de
desempenho e as previsões relacionadas
ajudam a determinar os requisitos futuros
de recursos humanos, reconhecimento e
recompensas e atualizações do plano de
gerenciamento de pessoal
Ativos de processos organizacionais
Que podem influenciar o processo de
gerenciar a equipe do projeto, incluem:
certificados de reconhecimento, boletins
informativos, websites, sistemas de bônus,
recursos corporativos e outros benefícios
organizacionais.

Um registro por escrito documenta e
ajuda a monitorar quem é responsável
por resolver questões específicas até
um prazo definido.

Os ativos que poderão requerer
atualizações como resultado do
processo de gerenciar a equipe do
projeto incluem:
- Informações históricas e
documentação de lições
aprendidas
- Modelos e
- Processos padrão da empresa.
Solicitações de mudanças
As mudanças de pessoal, seja por
opção ou por eventos
incontroláveis, podem afetar o
restante do plano de
gerenciamento do projeto. Quando
atrapalham o plano, como a
prorrogação do prazo ou estouro
do orçamento, uma solicitação de
mudança pode ser executada pelo
processo Realizar o controle
integrado de mudanças.
Atualizações no plano de
gerenciamento do projeto
Os elementos do plano de
gerenciamento do projeto que
podem ser atualizados incluem,
entre outros, o plano de
gerenciamento de pessoal.

Habilidades interpessoais
Os gerentes de projetos usam uma
combinação de habilidades técnicas,
humanas e conceituais para analisar
situações e interagir de forma
apropriada com os membros da equipe.
O uso de habilidades interpessoais
apropriadas ajuda os gerentes de
projetos a aproveitar ao máximo os
pontos fortes de todos os membros da
equipe.

Tabela 28: Quadro resumo do processo Gerenciar a equipe do projeto.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.8

Gerenciamento de Comunicações do Projeto

Segundo o PMBOK (PMI, 2008),
O gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos
necessários para assegurar que as informações do projeto sejam geradas,
coletas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de maneira
oportuna e apropriada. [...] Uma comunicação eficaz cria uma ponte entre as
diversas partes interessadas envolvidas no projeto, conectando vários
ambientes culturais e organizacionais, diferentes níveis de conhecimento, e
diversas perspectivas e interesses na execução ou nos resultados do
projeto.

São processos do gerenciamento das comunicações:
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Identificar as partes interessadas: o processo de identidicação de todas as
pessoas ou organizações que podem ser afetadas pelo projeto e de documentação
das informações relevantes relacionadas aos seus interesses, envolvimento e
impacto no sucesso do projeto.
Planejar as comunicações: o processo de determinação das necessidades
de informação das partes interessadas no projeto e definição de uma abordagem de
comunicação.
Distribuir informações: o processo de colocar as informações necessárias ä
disposição das partes interessadas para atender äs suas necessidades e solucionar
as questões à medida que ocorrerem.
Gerenciar as expectativas das partes interessadas: o processo de
comunicação e interação com as partes interessadas para atender às suas
necessidades e solucionar as questões à medida que ocorrerem.
Reportar o desempenho: o processo de coleta e distribuição de informações
sobre o desempenho, incluindo relatórios de andamento, medições do progressos e
previsões.
De acordo com o PMBOK (PMI, 2008), esses processos interagem entre si,
bem como em outras áreas do conhecimento, podendo ocorrer uma, ou mais vezes
em todos os projetos. A atividade de comunicação inclui: interna (dentro do projeto),
formal (relatórios, instruções, etc), vertical (nos níveis superiores e inferiores na
organização), horizontal (entre colegas), oficial (boletins, informativos, etc), oral,
escrita, verbal e não verbal (linguagem corporal).

2.4.8.1

Identificar as partes interessadas

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de identificar todas as pessoas
ou organizações que podem ser afetadas pelo projeto e de documentar as
informações relevantes relacionadas aos seus interesses, envolvimento e impacto
no sucesso do projeto.
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Para facilitar a compreensão de identificar as partes interessadas,
detalharemos as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Termo de Abertura do Projeto
Pode fornecer informações sobre as partes
internas e externas envolvidas e afetadas
pelo projeto.

Ferramentas e Técnicas
Análise das partes interessadas
É um processo de coleta e análise
sistemática de informações para
determinar quais interesses devem
ser considerados durante o projeto.

Documentos de aquisição

Etapa I

Se um projeto for o resultado de uma
atividade de aquisição ou estiver baseado em
um contrato estabelecido, as partes desse
contrato são as principais partes
interessadas do projeto.
Fatores ambientais da empresa
Podem influenciar o processo de identificar
as partes interessadas, incluem: cultura e
estrutura organizacional.

Identificar todas as partes
interessadas potenciais do projeto e
as informações relevantes.

Ativos de processos organizacionais
Que podem influenciar o processo de
identificar as partes interessadas inclui:
Modelo para registro das partes
interessadas, lições aprendidas e registros
das partes interessadas de projetos
anteriores.

Saídas
Registro das partes interessadas
Contém todos os detalhes relativos ás
partes identificadas, incluindo:
informações de identificação,
informações de avaliação e
classificação das partes interessadas.
Estratégia para gerenciamento das
partes interessadas
Define uma abordagem para aumentar
o apoio e minimizar os impactos
negativos das partes interessadas.

Etapa II
Identificar o impacto ou apoio
potencial que cada parte interessada
poderia gerar e classifica-los a fim de
definir uma estratégia de abordagem.
Entre os modelos incluem: grau de
poder/interesse, grau de
poder/influência, grau de influência e
impacto e modelo de importância
relativa.
Etapa III
Avaliar como as principais partes
interessadas vão reagir ou responder
em várias situações.
Opinião Especializada
Deve-se solicitar a opinião e o
conhecimento de grupos ou pessoas
que tenham treinamento ou
conhecimento especializado na área
ou disciplina em questão.

Tabela 29: Quadro resumo do processo Identificar partes interessadas.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.8.2

Planejar as comunicações

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de determinar as necessidades
de informações das partes interessadas no projeto e definir uma abordagem de
comunicação. De acordo com com o mesmo, o planejamento inadequado poderá
causar problemas, portanto o plano de comunicações permite que o gerente de
projetos documente a abordagem para uma comunicação mais eficiente e eficaz
com as parte interessadas.
Para facilitar a compreensão de Planejar as comunicações, detalharemos as
entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Registro das partes interessadas
Contém todos os detalhes relativos ás
partes identificadas, incluindo:

Ferramentas e Técnicas
Análise dos requisitos de
comunicação
Determina os requisitos de
informações das partes interessadas

Saídas
Plano de gerenciamento das
comunicações
O plano de gerenciamento das
comunicações faz parte, do plano de
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informações de identificação, informações
de avaliação e classificação das partes
interessadas.

do projeto. Esses requisitos são
definidos com a combinação do tipo e
do formado das informações
necessárias com uma análise do
valor dessas informações.

Estratégia para gerenciamento das
partes interessadas
Define uma abordagem para aumentar o
apoio e minimizar os impactos negativos
das partes interessadas.

Tecnologia das comunicações
Os métodos usados para transferir
informações entre as partes
interessados do projeto podem variar
de modo significativo. Incluem:
urgência da necessidade de
informações, disponibilidade de
tecnologia, equipe do projeto
esperada, duração e ambiente do
projeto.
Modelos de comunicações
Demonstra como as informações são
enviadas e recebidas. Incluem:
codificação, mensagem e feedback,
meio, ruído e decodificação.
Métodos de comunicação
Existem vários métodos de
comunicação usados para
compartilhar informações. Podendo
ser classificados em: comunicação
interativa, comunicação ativa (push) e
comunicação passiva (pull).

Fatores ambientais da empresa
São usados como entradas para esse
processo, uma vez que a comunicação
precisa ser adaptada ao ambiente do
projeto.
Ativos de processos organizacionais
São usados como entradas para o
processo Planejar as comunicações.
Entre eles, as lições aprendidas e as
informações históricas são
particularmente importantes.

gerenciamento do projeto. Pode ser
forma ou informal, altamente detalhado
ou estruturado, dependendo das
necessidades do projeto.
Atualizações dos documentos do
projeto
Os documentos que podem ser
atualizados incluem: cronograma do
projeto, registro das partes interessadas
e estratégia para gerenciamento das
partes interessadas.

Tabela 30: Quadro resumo do processo Planejar as comunicações.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.8.3

Distribuir Informações

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de colocar as informações
necessárias ä disposição das partes interessadas no projeto. Este processo é
executado durante todo o ciclo de vida do projeto. Principalmente no processo de
execução,

que

inclui

a

implementação

do

plano

de gerenciamento das

comunicações, bem como a resposta a solicitações inesperadas de informações.
Para facilitar a compreensão de distribuir informações, detalharemos as
entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas

Ferramentas e Técnicas

Plano de gerenciamento do projeto

Métodos de comunicação

O plano de gerenciamento das
comunicações faz parte, do plano de
gerenciamento do projeto. Pode ser forma ou
informal, altamente detalhado ou estruturado,
dependendo das necessidades do projeto.

Reuniões individuais e em grupos,
conferência de vídeo e áudio, e
outros métodos de comunicações
remotas são usados para distribuir
informações.
Ferramentas de distribuição de
informações
Podem ser distribuídas usando várias
ferramentas:
- Distribuição de documentos
impressos, sistemas manuais de
arquivamento, comunicados de
imprensa e banco de dados

Relatórios de desempenho
Os relatórios de desempenho são usados
para distribuir informações sobre o
andamento e o desempenho do projeto,
devem ter o máximo de precisão e
atualização.
Ativos de processos organizacionais

Saídas
Atualizações em ativos de processos
organizacionais
Os ativos de processos organizacionais
que podem ser atualizados incluem:
- Notificações das partes interessadas
fornecer informações as partes
interessadas sobre a situação do
projeto.
- Relatórios do projeto descrevem o
andamento do projeto
- Apresentação do projeto a equipe
do projeto fornece informações de
modo formal ou informal a uma ou
todas as partes interessadas do projeto.
- Registros do projeto podem incluir
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Os ativos que podem influenciar o processo
Distribuir informações incluem: políticas,
procedimentos e orientações relativas à
distribuição de informações, modelos,
informações históricas e lições aprendidas.

eletrônicos com acesso
compartilhado.
- Ferramentas eletrônicas de
conferência e comunicação, como email, faz, entre outros.
-Ferramentas eletrônicas como
interfaces da web para softwares de
gerenciamento de projetos, softwares
de apoio a reuniões e escritórios
virtuais, portais e ferramentas
colaborativas de gerenciamento de
trabalho.

correspondência, memorandos, atas de
reuniões e outros documentos que
descrevam o projeto.
- Feedback das partes interessadas
as informações recebidas podem ser
distribuídas e usadas para
modificar/melhorar o seu desempenho
futuro.
- Documentação das lições
aprendidas inclui as causas dos
problemas, o motivo por trás da ação
corretiva escolhida e outros tipos de
lições aprendidas sobre a distribuição
de informações.

Tabela 31: Quadro resumo do processo Distribuir informações.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.8.4

Gerenciar as expectativas das partes interessadas

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de comunicação e interação
com as partes interessadas para atender às suas necessidades e solucionar as
questões à medida que ocorrerem, tais como:


Gerenciar ativamente as expectativas das partes interessadas para
aumentar a probabilidade de aceitação do projeto, negociando e
influenciando seus desejos para alcançar e manter as metas do
projeto.



Abordar as preocupações que ainda nâo se tornaram questôes,
geralmente relacionadas com a prevenção de futuros problemas.
Essas preocupações precisam ser reveladas e analisadas e os risco
precisam ser avaliados.



Esclarecer e solucionar as questôes que foram identificadas. A solução
pode resultar em uma solicitação de mudança ou pode ser tratada fora
do projeto como, por exemplo ser adiada para outro projeto ou fase, ou
transferida pra outra entidade organizacional.

O bom gerenciamento da comunicação é sem dúvida nenhuma a chave para
o sucesso do projeto, pois as expectativas e riscos estarão alinhados entre os
stakeholders, minimizando possiveis transtornos.
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Para facilitar a compreensão de gerenciar as expectativas das partes
interessadas, detalharemos as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este
processo.
Entradas

Ferramentas e Técnicas

Registro das partes interessadas

Métodos de Comunicação

É uma lista das partes interessadas
importantes para o projeto.

Os métodos de comunicação
identificados para cada parte
interessada no plano de
gerenciamento das comunicações
são usados durante o gerenciamento
das partes interessadas.

Estratégia para gerenciamento das
partes interessadas
É usado para determinar uma estratégia
para gerenciar as expectativas que são
documentadas.

Habilidades interpessoais

Solicitações de mudanças

Cabe ao gerente de projetos aplicar
as habilidades interpessoais
adequadas para gerenciar as
expectativas das partes interessadas.

O gerenciamento das expectativas das
partes interessadas pode resultar em
uma solicitação de mudança, que
também podem incluir ações corretivas
ou preventivas.
Atualizações no plano de
gerenciamento do projeto
Os elementos do plano de
gerenciamento do projeto que podem
ser atualizados incluem, entre outros,
um plano de gerenciamento das
comunicações, que é atualizado
quando são identificados requisitos de
comunicação novos ou modificados.
Atualizações nos documentos do
projeto
Os documentos do projeto que podem
ser atualizados, incluem:
- Estratégia para gerenciamento das
partes interessadas atualizada como
resultado da abordagem das
preocupações e da resolução das
questões.
- Registro das partes interessadas
atualizado quando há mudanças nas
informações sobre as partes
interessadas
- Registro das questões é atualizado
quando são identificadas novas
questões e as questões atuais são
resolvidas.

Plano de gerenciamento do projeto

Habilidades de gerenciamento

Os requisitos e as expectativas das
partes interessadas proporcionam um
entendimento das metas, dos objetivos e
do nível de comunicação necessários
durante o projeto.

O gerenciamento é o ato de controlar
um grupo de pessoas com o objetivo
de coordenar e harmonizar o grupo
para atingir a meta. Incluem, entre
outras habilidades: habilidades de
apresentação, negociação,
habilidades de redação e capacidade
de falar em público.

Registro das questões

Saídas
Atualizações em ativos de processos
organizacionais
Os ativos de processos organizacionais
que poder ser atualizados, incluem:
- As causas das questões
- Os motivos por trás das ações
corretivas escolhidas e
-As lições aprendidas com o
gerenciamento das expectativas das
partes interessadas.

Pode ser usado para facilitar a
comunicação e garantir um entendimento
comum das questões.
Registro das Mudanças
É usado para documentar as
modificações que ocorrem durante o
projeto.
Ativos de processos organizacionais
Os ativos que podem influenciar o
processe, incluem: requisitos de
comunicação da organização,
procedimentos de gerenciamento das
questões, procedimentos de controle das
mudanças e informações históricas sobre
projetos anteriores.

Tabela 32: Quadro resumo do processo Gerenciar as expectativas das partes interessadas.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.8.5

Reportar o desempenho

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de coleta e distribuição de
informações sobre o desempenho, inclusive relatórios de andamento, medições do
progresso e previsões. Os relatórios de desempenho precisam fornecer informações
no nível adequado para cada público. O formato pode variar desde um simples
relatório de andamento até relatorios mais elaborados.
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Para facilitar a compreensão de reportar o desempenho, detalharemos as
entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Plano de gerenciamento do projeto
O plano de gerenciamento do projeto
fornece informações sobre as linhas de
base do projeto. A linha de base para
medição do desempenho é um plano
aprovado do trabalho do projeto em
relação ao qual a execução do projeto é
comparada e os desvios são medidos
para controle do gerenciamento.

Informações sobre o desempenho do
trabalho
São coletadas informações das atividades
do projeto com os resultados de
desempenho, tais como: andamento das
entregas, progresso do cronograma e
custos incorridos.

Medições de desempenho do trabalho
São usadas para produzir métricas das
atividades do projeto a fim de avaliar o
progresso real em comparação com o
progresso planejado. Incluem:
desempenho do cronograma planejado
em relação ao real, desempenho dos
custos planejados em relação aos reais e
desempenho técnico planejado em
relação ao real.
Previsões de orçamentos
Fornecem informações sobre os recursos
financeiros adicionais que podem ser
requeridos para o trabalho restante, bem
como estimativas para o término do
trabalho total do projeto.
Ativos de processos organizacionais
Os ativos que podem influenciar o
processo Reportar o desempenho
incluem:
- Modelos de relatórios,
- Políticas e procedimentos que definem
as medidas e os procedimentos a serem
usados e
-Limites de variação definidos para toda a
organização;

Ferramentas e Técnicas
Análise da variação
É uma visão do que causou a
diferença entre o desempenho da
linha de base e o real. As etapas são:
- Verificar a qualidade das
informações coletadas para garantir
que sejam completas e consistentes
com os dados anteriores
- Determinar as variações,
comparando as informações reais
com a linha de base do projeto e
anotando todas as diferenças
favoráveis e desfavoráveis para o
resultado do projeto.
- Determinar o impacto das variações
nos custos e no cronograma do
projeto, bem como em outras áreas.
Métodos de previsão
É o processo de prever o
desempenho futuro do projeto com
base no desempenho real até a data.
Podem ser classificados em:
Métodos de séries temporais usam
os dados históricos como base para
estimar os resultados futuros.
Métodos causais/econométricos
usam a premissa de que é possível
identificar os fatores subjacentes que
podem influenciar a variável que está
sendo prevista.
Métodos subjetivos incorporam
instituições, opiniões e
provavelmente, estimativas.
Outros métodos podem incluir
simulação, previsão probabilística e
previsões por conjunto.

Métodos de comunicação
Podem ser usadas para trocar e
analisar informações sobre o
andamento e o desempenho do
projeto.
Sistemas de distribuição de
informações
Fornece uma ferramenta padrão para
que o gerente possa coletar,
armazenar e distribuir informações
para as partes interessadas sobre os
custos, o andamento do cronograma
e o desempenho do projeto.

Tabela 33: Quadro resumo do processo Reportar o desempenho.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.9

Gerenciamento de Riscos do Projeto

Saídas
Relatórios de desempenho
Organizam e resumem as informações
coletadas e apresentam os resultados
das análises em comparação com a
linha de base da medição do
desempenho. Os relatórios devem
fornecer informações da situação e do
progresso, no nível de detalhes
requerido pelas várias partes
interessadas, conforme documentado
no plano de gerenciamento das
comunicações.

Atualizações em ativos de processos
organizacionais
Os ativos de processos organizacionais
que podem ser atualizados abrangem,
entre outros, os formatos dos relatórios
e a documentação das lições
aprendidas, incluindo as causas das
questões, o motivo por trás da ação
corretiva escolhida e outros tipos de
lições aprendidas sobre o relatório de
desempenho.
Solicitações de mudanças
A análise do desempenho do projeto,
muitas vezes gera solicitações de
mudanças. Essas solicitações são
processadas por meio do processo
Realizar o controle integrado de
mudanças:
- As ações corretivas recomendadas
incluem mudanças que alinhem o
desempenho futuro esperado com o
plano de gerenciamento do projeto e
- As ações preventivas recomendadas
podem reduzir a probabilidade de
ocorrência de um desempenho
negativo futuro para o projeto.

74
De acordo com o PMBOK (PMI, 2008), o gerenciamento dos riscos do projeto
inlcui os processo de planejamento, identificação, análise, planejamento de
respostas, monitoramento e controle de riscos de um projeto. Os objetivos do
gerenciamento dos riscos são aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos
positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto.
Os processos de gerenciamento dos riscos do projeto são:
Planejar o gerenciamento dos riscos: O processo de definição de como
conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto.
Identificar os riscos: O processo de determinação dos riscos que podem
afetar o projeto e de documentação de suas características.
Realizar a análise qualitativa dos riscos: O processo de priorização dos
riscos para análise ou ação adicional através da avaliação e combinação de
sua probabilidade de ocorrência e impacto.
Realizar a análise quantitativa dos riscos: O processo de analisar
numericamente o efeito dos riscos identificados, nos objetivos gerais do
projeto.
Planejar as respostas aos riscos: O processo de desenvolvimento de
opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos
objetivos do projeto.
Monitorar e controlar os riscos: O processo de implementação de planos
de respostas aos riscos, acompanhamento dos riscos identificados,
monitoramento dos riscos residuais identificação de novos riscos e avaliação
da eficácia dos processos de tratamento os riscos durante todo o projeto.
Esses processos interagem entre si e com os processos das outras áreas
de conhecimento.
O risco do projeto é sempre futuro. É um evento ou uma condição incerta
que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do projeto.
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As organizações e as partes interessadas estão dispostas a aceitar vários
graus de riscos, o que é chamado de tolerância a riscos. Os riscos que ameaçam o
projeto podem ser aceitos se estiverem dentro das tolerâncias e em equilíbrio com
as recompensas que podem ser obtidas ao assumir os riscos.

2.4.9.1

Planejar o gerenciamento dos riscos

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de definição de como conduzir
as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto. O planejamento cuidadoso
e explícito aumenta a probabilidade de sucesso para os outors cinco processos de
gerenciamento dos riscos.
Para facilitar a compreensão do planejamento do gerenciamento dos riscos,
detalharemos as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Declaração do escopo do projeto
Fornece uma percepção clara do intervalo
de possibilidades associadas com o
projeto e suas entregas e estabelece a
estrutura para o nível de importância que
o esforço de gerenciamento dos riscos
pode atingir.
Plano de gerenciamento dos custos
Define como os orçamentos, as
contingências e as reservas de
gerenciamento dos riscos serão
reportadas e utilizadas.
Plano de gerenciamento do
cronograma
Define como as contingências do
cronograma serão reportadas e utilizadas.

Plano de gerenciamento das
comunicações
Define as interações que vão ocorrer no
projeto e determina quem estará
disponível para compartilhar informações
sobre diversos riscos e respostas em
diferentes momentos e locais.
Fatores ambientais da empresa
Os fatores que podem influenciar o
processo de planejar o gerenciamento
dos riscos incluem, entre outros, as
tolerâncias e atitudes em relação aos
riscos que descrevem o grau de risco que
a organização pode suportar.

Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e Técnicas
Reuniões de planejamento e
análise
As equipes dos projetos fazem
reuniões de planejamento para
desenvolver o plano de
gerenciamento dos riscos. Os planos
de alto nível para conduzir as
atividades de gerenciamento dos
riscos são definidos nessas reuniões.

Saídas
Plano de gerenciamento dos riscos
Descreve como o gerenciamento dos
riscos será estruturado e executado no
projeto.

Metodologia
Define as abordagens, ferramentas e
fontes de dados que podem ser usadas
para realizar o gerenciamento dos
riscos no projeto.
Papeis e responsabilidades
Define o líder, o suporte e os membros
da equipe de gerenciamento dos riscos
para cada tipo de atividade do plano de
gerenciamento dos riscos e explica
suas responsabilidades.
Orçamento
Atribui recursos, estima os fundos
necessários ao gerenciamento dos
riscos para inclusão na linha de base
do desempenho de custos e estabelece
os protocolos para aplicação das
reservas para contingências.
Prazos
Define quando e como que frequência o
processo de gerenciamento dos riscos
será realizado durante o ciclo de vida
do projeto, estabelece os protocolos
para aplicação das reservas para
contingências do cronograma e
determina as atividades de
gerenciamento dos riscos a serem
incluídas no cronograma do projeto.
Categorias de riscos
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Os ativos que podem influenciar o
processo de planejar o gerenciamento
dos riscos incluem:
- Categorias de riscos;
- Definições comuns de conceitos e
termos;
- Formatos da declaração de riscos;
- Modelos padrão;
- Papéis e responsabilidades;
- Níveis de autoridade para tomada de
decisões;
- Lições aprendidas e
- Registros das partes interessadas, que
também são ativos críticos a serem
revistos como componentes para o
estabelecimento de planos eficazes de
gerenciamento dos riscos.

Fornece uma estrutura que garante um
processo abrangente de identificação
sistemática de riscos em um nível de
detalhe consistente e contribui para a
eficácia e a qualidade do processo de
identificar riscos.
Definições de probabilidade e
impacto dos riscos
As definições gerais dos níveis de
probabilidade e impacto são adaptadas
a cada projeto durante o processo
planejar o gerenciamento dos riscos,
para serem usadas no processo realizar
a análise qualitativa dos riscos.
Matriz de probabilidade e impacto
Os riscos são priorizados de acordo
com suas implicações potenciais de
afetar os objetivos do projeto.
Tolerâncias revisadas das partes
interessadas
As tolerâncias das partes interessadas,
conforme se aplicam ao projeto, podem
ser revisadas ao processo de planejar o
gerenciamento dos riscos.
Formatos dos relatórios
Define como os resultados dos
processos de gerenciamento dos riscos
serão documentados, analisados e
comunicados.
Acompanhamento
Documenta como as atividades de
riscos serão registradas para benefício
do projeto atual, bem como para
necessidades futuras e lições
aprendidas e também se os processos
de gerenciamento dos riscos serão
auditados e de que forma.

Tabela 34: Quadro resumo do processo Planejar o gerenciamento dos riscos.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.9.2

Identificar os riscos

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de determinação dos riscos
que podem afetar o projeto e de documentação de suas características. É um
processo iterativo porque novos riscos podem surgir ou se tornar conhecidos durante
o ciclo de vida do projeto.
Para facilitar a compreensão da identificação dos riscos, detalharemos as
entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Plano de gerenciamento dos riscos
As principais entradas para o processo de
identificação são as atribuições de papéis
e responsabilidades, a provisão para
atividades de gerenciamento dos riscos
no orçamento e no cronograma e as
categorias de riscos, que às vezes são
expressas em uma estrutura analítica dos
riscos.

Ferramentas e Técnicas
Revisões de documentação
É possível fazer uma revisão
estruturada da documentação do
projeto, incluindo planos, premissas,
arquivos de projetos anteriores,
contratos e outas informações. A
qualidade dos planos, bem como a
consistência entre esses planos e os
requisitos e as premissas do projeto,
podem ser indicadores de riscos do

Saídas
Registro dos riscos
O registro dos riscos contém
basicamente os resultados dos outros
processos de gerenciamento dos
riscos, conforme são conduzidos,
resultando em um aumento do nível e
no tipo de informações contidas no
registro dos riscos ao longo do tempo.
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Estimativas de custos das atividades
São úteis para identificar riscos, pois
fornecem uma avaliação quantitativa do
custo provável para concluir as atividades
programadas e idealmente, são
expressas como um intervalo que indica
o(s) grau(s) de risco.

Estimativas de duração das atividades

São úteis para identificar os riscos
relacionados com as provisões de tempo
para as atividades ou projeto como um
todo, novamente com um intervalo de
estimativas que indica o(s) grau(s) de
risco.

projeto.
Técnicas de coleta de informações

Brainstorming

Lista dos riscos identificados
Os riscos identificados são descritos
com o maior número de detalhes
possível.

O objetivo do brainstorming é obter
uma lista completa dos riscos do
projeto. As ideias sobre o risco do
projeto são geradas sob a liderança
de um facilitador, seja em uma
sessão tradicional de brainstorming
de forma livre ou estruturada.

Lista de respostas potenciais

Técnica Delphi

As respostas potenciais a um risco às
vezes podem ser identificadas durante
o processo de identificar os riscos.
Essas respostas, se identificadas neste
processo, podem ser úteis como
entradas para o processo planejar as
respostas aos riscos.

Linha de base do escopo

É uma maneira de obter um
consenso de especialistas. O
facilitador sua um questionário para
solicitar ideias sobre riscos
importantes do projeto. As respostas
são resumidas e redistribuídas aos
especialistas para comentários
adicionais.

As premissas do projeto são encontradas
na declaração do escopo do projeto. A
incerteza nas premissas do projeto de ser
avaliada como causas potenciais de risco
do projeto.

Entrevistas

Registro das partes interessadas

Entrevistar participantes experientes
do projeto, partes interessadas e
especialistas no assunto pode
identificar riscos.

Serão úteis na solicitação de entradas
para a identificação dos riscos, pois vão
garantir que as principais partes
interessadas, principalmente o cliente,
sejam entrevistadas ou participem de
alguma forma durante o processo de
identificar os riscos.

Análise da causa-raiz

Plano de gerenciamento dos custos

A análise da causa-raiz é uma
técnica específica para identificar um
problema, descobrir as causas
subjacentes que levaram a ele e
desenvolver ações preventivas.

O processo de identificar os riscos exige
um entendimento dos planos de
gerenciamento dos custos encontrados
no plano de gerenciamento do projeto.

Análise de listas de verificação

Plano de gerenciamento do
cronograma

É possível desenvolver listas de
verificação para identificação de
riscos com base nas informações
históricas e no conhecimento que foi
acumulado a partir de projetos
anteriores semelhantes e outras
fontes de informações.

O processo de identificar os riscos
também exige um entendimento do plano
de gerenciamento do cronograma
encontrado no plano de gerenciamento do
projeto.

Análise de premissas

Plano de gerenciamento da qualidade

Todos os projetos e todos os riscos
identificados são concebidos e
desenvolvidos com base em um
conjunto de hipóteses, cenários ou
premissas. Explora a validade das
premissas em relação ao projeto. Ela
identifica os riscos do projeto
decorrentes do caráter inexato,
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instável, inconsistente ou incompleto
das premissas.
O processo de identificar os riscos
também exige um entendimento do plano
de gerenciamento da qualidade
encontrado no plano de gerenciamento do
projeto.
Documentos do projeto
Os documentos do projeto incluem:
- Registro das premissas;
- Relatórios sobre o desempenho do
trabalho;
- Relatórios de valor agregado;
- Diagramas de rede;
- Linhas de base e
- Outras informações sobre o projeto que
posam ser úteis para a identificação de
riscos.
Fatores ambientais da empresa
Os fatores que podem influenciar o
processo de identificar os riscos incluem:
- Informações publicadas, incluindo
bancos de dados comerciais;
- Estudos acadêmicos;
- Listas de verificação publicadas;
- Benchmarking;
- Estudos do setor e
- Atitudes em relação ao risco.
Ativos de processos organizacionais
Os ativos que podem influenciar o
processo de identificar os riscos incluem,
mas não estão limitados a:
- Arquivos do projeto, incluindo dados
reais;
- Controles organizacionais e de processo
do projeto;
- Modelos da declaração de riscos e
- Lições aprendidas.

Técnicas de diagramas

Diagramas de causa e efeito
Também são conhecidos como
diagramas de Ishikawa ou de espinha
de peixe e são úteis para identificar
as causas dos riscos.

Diagramas de sistema ou
fluxogramas
Mostram como os vários elementos
de um sistema se interrelacionam e o
mecanismo de causalidade.

Diagramas de influência
São representações gráficas de
situações que mostram influências
causais, ordem dos eventos no
tempo e outras relações entre
variáveis e resultados.
Análise de forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças – SWOT
Essa técnica examina o projeto do
ponto de vista de suas forças e
fraquezas, oportunidades e ameaças,
a fim de aumentar a abrangência dos
riscos identificados, incluindo os
riscos gerados internamente. A
técnica começa com a identificação
das forças e fraquezas da
organização, enfatizando a
organização do projeto ou o negócio
mais amplo.
Opinião especializada
Os riscos podem ser identificados
diretamente por especialistas com
experiência relevante em projetos ou
áreas de negócios semelhantes.

Tabela 35: Quadro resumo do processo Identificar os riscos.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.9.3

Realizar a análise qualitativa dos riscos

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de priorização de riscos para
análise ou ação adicional através da avaliação e combinação de sua probabilidade
de ocorrência e impacto. Avalia a prioridade dos riscos identificados usando a sua
relativa probabilidade e plausibilidade de ocorrência, o impacto correspondente nos
objetivos do projeto se os riscos ocorrerem, bem como outros fatores, como o

79
intervalo de tempo para resposta e a tolerância a riscos da organização associada
com as restrições de custo, cronograma, escopo e qualidade do projeto.
A realização da análise qualitativa dos riscos normalmente é um meio rápido
e econômico de estabelecer as prioridades do processo de planejar as respostas
aos riscos e definie a base para a realização da análise quantitativa dos riscos, se
necessária. Deve ser revisto durante o ciclo de vida do projeto para ficar em dia com
as mudanças nos riscos do projeto.
Para facilitar a compreensão da realização da análise qualitativa dos riscos,
detalharemos as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Registro dos riscos
O registro dos riscos contém basicamente
os resultados dos outros processos de
gerenciamento dos riscos, conforme são
conduzidos, resultando em um aumento
do nível e no tipo de informações contidas
no registro dos riscos ao longo do tempo.

Ferramentas e Técnicas
Avaliação de probabilidade e
impacto dos riscos
Investiga a probabilidade de cada
risco específico ocorrer, o efeito
potencial sobre um objetivo do
projeto, como cronograma, custo,
qualidade ou desempenho, incluindo
tanto os efeitos negativos das
ameaças como os efeitos positivos
das oportunidades.
O nível de probabilidade de cada
risco e seu impacto em cada objetivo
são avaliados durante a entrevista ou
reunião.

Plano de gerenciamento dos riscos

Matriz de probabilidade e impacto

Incluem os papéis e responsabilidades do
gerenciamento dos riscos, orçamentos,
atividades do cronograma de
gerenciamento dos riscos, categorias de
riscos, definições de probabilidade e
impacto, a matriz de probabilidade e
impacto e a revisão das tolerâncias a
riscos das partes interessadas.

Especifica as combinações de
probabilidade e impacto que resultam
em uma classificação dos riscos
como de prioridade baixa, moderada
ou alta.
É possível tratar as oportunidades e
ameaças na mesma matriz, usando
as definições dos diferentes níveis de
impacto que são adequados a cada
uma delas.
Avaliação de qualidade dos dados
sobre riscos
Requer dados exatos e imparciais
para ser digna de crédito. É uma
técnica para avaliar o grau em que os
dados sobre riscos são úteis para o
gerenciamento dos riscos.

Declaração do escopo do projeto
Os projetos de um tipo comum ou
recorrente tendem a ter riscos melhor
entendidos. Os projetos que usam
tecnologias de ponto ou pioneiras, ou que
são altamente complexos, tendem a ter
mais incertezas, o que pode ser avaliado
através do exame da declaração do
escopo do projeto.
Ativos de processos organizacionais

Categorização de riscos

Os ativos que podem influenciar o
processo de realizar a análise qualitativa
dos riscos incluem, mas não estão
limitados a:
- Informações sobre projetos semelhantes
já concluídos;
- Estudos de projetos semelhantes feitos
por especialistas em riscos e
- Bancos de dados de riscos
disponibilizados pelo setor ou por fontes
proprietárias.

Podem ser categorizados por fontes
de risco, área afetada do projeto ou
outra categoria útil para determinar
as áreas do projeto mais expostas
aos efeitos da incerteza.
Avaliação da urgência dos riscos
Os riscos que exigem respostas a
curto prazo podem ser considerados
mais urgentes. Os indicadores de
prioridade podem incluir o tempo para
produzir uma resposta ao risco,
sintomas e sinais de alerta e a

Saídas
Atualização do registro dos riscos
É iniciado durante o processo de
identificar os riscos. Depois o registro
dos riscos é atualizado com
informações do processo realizar a
análise qualitativa dos riscos e é
incluído nos documentos do projeto.

Classificação relativa ou lista de
prioridades dos riscos do projeto
A matriz de probabilidade e impacto
pode ser usada para classificar os
riscos de acordo com sua importância
individual. Usando combinações da
probabilidade de ocorrência de cada
risco e do impacto nos objetivos caso
eles ocorram, os riscos serão
priorizados uns em relação aos outros
com a classificação em grupos de “alto
risco, “risco moderado” e “baixo risco”“.
Riscos agrupados por categorias
A categorização de riscos pode revelar
causas-raiz comuns de riscos ou áreas
do projeto que requerem atenção
especial. Descobrir concentrações de
riscos pode aumentar a eficácia das
respostas aos riscos.

Causas de riscos ou áreas do projeto
que requerem atenção especial
Descobrir concentrações de riscos pode
aumentar a eficácia das respostas aos
riscos.

Lista de riscos que quererem
resposta a curto prazo
Os riscos que requerem uma resposta
urgente e os que podem ser tratados
em uma data posterior podem ser
colocados em grupos diferentes.
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classificação do risco.
Opinião especializada
A opinião especializada é necessária
para avaliar a probabilidade e o
impacto de cada risco a fim de
determinar sua localização na matriz.

Lista de riscos para análise e
resposta adicional
Alguns riscos podem exigir mais
análises, incluindo a análise
quantitativa dos riscos, bem como
ações de resposta.
Lista de observação de riscos de
baixa prioridade
Os riscos que são avaliados como
importantes no processo de realizar a
análise qualitativa dos riscos podem ser
colocados em uma lista de observação
para monitoramento posterior.
Tendências nos resultados da
análise qualitativa dos riscos
Conforme a análise é repetida, uma
tendência para determinados riscos
pode ficar aparente e tornar a resposta
ao risco ou uma análise posterior mais
ou menos urgente/importante.

Tabela 36: Quadro resumo do processo Realizar a análise qualitativa dos riscos.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.9.4

Realizar a análise quantitativa dos riscos

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de analisar numericamente o
efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto. A análise quantitativa
é realizada nos riscos que foram priorizados pela análise qualitativa dos riscos como
tendo impacto potencial e substancial nas demandas concorrentes do projeto.
Pode ser usado para atribuir uma classificação numérica a esses riscos
individualmente ou para avalisar o efeito agregado de todos os riscos que afetam o
projeto e deve ser repetido depois de planejar as respostas aos riscos e também
como parte do processo de monitorar e controlar os riscos, para determinar se o
risco geral do projeto diminuiu satisfatoriamente.
Para facilitar a compreensão da realização da análise quantitativa dos riscos,
detalharemos as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Registro dos riscos

Ferramentas e Técnicas
Técnicas de coleta e apresentação
de dados

O registro dos riscos contém basicamente
os resultados dos outros processos de
gerenciamento dos riscos, conforme são
conduzidos, resultando em um aumento
do nível e no tipo de informações contidas
no registro dos riscos ao longo do tempo.

Entrevistas

Plano de gerenciamento dos riscos

As técnicas de entrevistas dependem
da experiência e dos dados históricos
para quantificar a probabilidade e o
impacto dos riscos nos objetivos do
projeto. As informações necessárias
dependem dos tipos de distribuições

Saídas
Atualizações do registro dos riscos
O registro dos riscos também é
atualizado para incluir um relatório
quantitativo dos riscos detalhando as
abordagens quantitativas, saídas e
recomendações.

Análise probabilística do projeto
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de probabilidade que serão usadas
Descreve como o gerenciamento dos
riscos será estruturado e executado no
projeto.

Plano de gerenciamento dos custos

Define o formato e estabelece critérios
para planejamento, estruturação,
estimativa, orçamento e controle de
custos do projeto.
Plano de gerenciamento do
cronograma

Distribuição de probabilidade

São feitas estimativas dos resultados
potenciais dos custos e do cronograma,
listando as possíveis datas de término e
os custos com os níveis de confiança
associados. Esse resultado, geralmente
expresso como uma distribuição
cumulativa, pode ser usado com as
tolerâncias a riscos das partes
interessadas para permitir a
quantificação das reservas para
contingências de custo e tempo.

As distribuições de probabilidades
contínuas, amplamente usadas em
modelagem e simulação,
representam a incerteza em valores
tais como durações de atividades do
cronograma e custos de
componentes do projeto.

Probabilidade de atingir os objetivos
de custo e tempo

Técnicas de modelagem e análise
quantitativa dos riscos

Com os riscos existentes no projeto, a
probabilidade de atingir os objetivos
definidos no plano atual pode ser
estimada usando os resultados da
análise quantitativa dos riscos.

As técnicas mais usadas incluem
abordagens de análises orientadas
ao evento e ao projeto.

Lista priorizada de riscos
quantificados

Análise de sensibilidade

Esta lista de riscos inclui aqueles que
representam a maior ameaça ou a
maior oportunidade para o projeto.
Engloba os riscos que podem ter o
maior efeito na contingência de custos
e os mais prováveis de influenciar o
caminho crítico.

Define o formato e estabelece os critérios
para desenvolvimento e controle do
cronograma do projeto.

Ativos de processos organizacionais

Os ativos que podem influenciar o
processo de realizar a análise quantitativa
dos riscos incluem:
- Informações sobre projetos semelhantes
já concluídos;
- Estudos de projetos semelhantes feitos
por especialistas em riscos e
- Bancos de dados de riscos
disponibilizados pelo setor ou pelas fontes
proprietárias.

Ajuda a determinar quais riscos têm
mais impacto potencial no projeto.
Examina a extensão com que a
incerteza de cada elemento do
projeto afeta o objetivo que estão
sendo examinado quando todos os
outros elementos incertos são
mantidos em seus valores de linha
base.
Análise do valor monetário
esperado
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.
Modelagem e simulação
A simulação de um projeto utiliza um
modelo que converte as incertezas
especificadas de maneira detalhada
no seu possível impacto nos objetivos
do projeto. As simulações iterativas
em geração são executadas usando
a técnica de Monte Carlo.
Opinião especializada
É necessária para identificar os
impactos potenciais no custo e no
cronograma, avaliar a probabilidade e
definir entradas para as ferramentas.

Tendências nos resultados da
análise quantitativa dos riscos

Conforme a análise é repetida, pode
ficar aparente uma tendência que leve
a conclusões que afetam as respostas
aos riscos.

Tabela 37: Quadro resumo do processo Realizar a análise quantitativa dos riscos.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.9.5

Planejar as respostas aos riscos
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Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é

o processo de desenvolvimento de

opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos
do projeto. É posterior aso processo de realizar a análise qualitativa dos riscos e
realizar a análise quantitativa dos riscos e engloba a identificação e a designação de
uma pessoa para assumir a responsabilidade por cada resposta ao risco acordada e
financiada.
As respostas planejadas deve ser adequadas à relevância do risco, ter
eficácia de custos para atender ao desafio, ser realistas dentro do contexto do
projeto, acordadas por todas as partes envolvidas e ter um responsável designado.
Para facilitar a compreensão do planejamento das respostas aos riscos,
detalharemos as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Registro dos riscos
Esse registro engloba os riscos
identificados, as causas-raiz, listas de
respostas possíveis, os proprietários dos
riscos, sintomas e sinais de alerta, a
classificação relativa ou lista de
prioridades dos riscos do projeto, uma
lista dos riscos que exigem resposta a
curto prazo, uma lista dos riscos para
análise adicional e resposta, tendências
nos resultados da análise qualitativa e
uma lista de observação de riscos de
baixa prioridade.
Plano de gerenciamento dos riscos
Os componentes importantes do plano de
gerenciamento dos riscos incluem papéis
e responsabilidades, definições de análise
de riscos, intervalos de tempo para
revisões e limites para riscos baixos,
moderados e altos.

Ferramentas e Técnicas
Estratégias para riscos negativos
ou ameaças
Três das estratégias a seguir em
geral se aplicam a ameaças ou riscos
que, se ocorrerem, podem ter
impactos negativos nos objetivos do
projeto. A quarta estratégia, aceitar,
pode ser usada tanto para riscos
negativos ou ameaças como para
riscos positivos ou oportunidades.

Eliminar
A eliminação ou prevenção de riscos
engloba a alteração do plano de
gerenciamento do projeto para
remover totalmente a ameaça.

Transferir

A transferência de riscos exige a
mudança de alguns ou todos os
impactos negativos de uma ameaça,
juntamente com a responsabilidade
de resposta, para um terceiro.
As ferramentas de transferência
podem ser bastante variadas e
incluem, entre outras, o uso de
seguros, seguros-desempenho,
garantias, fianças, etc.
Mitigar

Saídas
Atualizações do registro dos riscos
As respostas apropriadas são
escolhidas, acordadas e incluídos no
registro dos riscos. O registro dos riscos
deve ser gravado em um nível de
detalhamento que corresponda à
classificação de prioridades e à
resposta planejada. Os componentes
do registro podem incluir:
- Riscos identificados, suas descrições,
áreas do projeto afetadas, suas causas
e como podem afetar os objetivos do
projeto;
- Proprietários dos riscos e as
responsabilidades atribuídas;
- Resultados do processo de realizar a
análise qualitativa, incluindo listas
priorizadas de riscos do projeto;
- Estratégias de respostas acordadas;
- Ações específicas para implementar a
estratégia de resposta escolhida;
- Gatilhos, sintomas e sinas de alerta da
ocorrência dos riscos;
- Orçamento e atividades do
cronograma requeridas para
implementar as respostas escolhidas;
- Planos de contingência e gatilhos que
indiquem a sua execução;
- Planos alternativos para serem
usados como uma reação a um risco
que ocorreu e quando a principal
resposta foi inadequada;
- Riscos residuais que se espera que
permaneçam depois que as respostas
planejadas tiverem sido adotadas, bem
como os que foram deliberadamente
aceitos;
- Riscos secundários que surgem como
resultado direto da implementação de
uma resposta a riscos e
- Reservas para contingências que são
calculadas com base na análise
quantitativa dos riscos do projeto e os
limites de riscos da organização.
Decisões contratuais relacionadas a
riscos
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A mitigação de riscos implica na
redução da probabilidade e/ou
impacto de um evento de risco
adverso para dentro de limites
aceitáveis. Adotar uma ação
antecipada para reduzir a
probabilidade e/ou impacto de um
risco ocorrer no projeto em geral é
mais eficaz do que tentar reparar o
dano depois de o risco ter ocorrido.

As decisões para transferência de
riscos, como contratos de seguros,
serviços e outros itens que sejam
necessários são selecionadas nesse
processo. Isso pode ocorrer como
resultado da mitigação ou transferência
de algumas ou todas as ameaças, ou
do melhoramento ou compartilhamento
de algumas ou todas as oportunidades.

Aceitar

Atualizações do plano de
gerenciamento do projeto

Essa estratégia é adotada porque
raramente é possível eliminar todas
as ameaças de um projeto. Indica
que a equipe do projeto decidiu não
alterar o plano de gerenciamento do
projeto para lidar com um risco, ou
não conseguiu identificar outra
estratégia de resposta adequada.

Plano de gerenciamento do projeto

Estratégias para riscos positivos
ou oportunidades
Explorar
Pode ser selecionada para riscos
com impactos positivos quando a
organização deseja garantir que a
oportunidade seja concretizada.
Procura eliminar a incerteza
associada com um determinado risco
positivo, garantindo que a
oportunidade realmente aconteça.
Compartilhar
Envolve a alocação integral ou parcial
da propriedade da oportunidade a um
terceiro que tenha mais capacidade
de capturar a oportunidade para
benefício do projeto.
Melhorar
Essa estratégia é usada para
aumentar a probabilidade e/ou
impactos positivos de uma
oportunidade. Identificar e maximizar
os principais impulsionadores desses
riscos de impacto positivo pode
aumentar a probabilidade de
ocorrência.
Estratégias de respostas de
contingência
Algumas respostas são projetadas
para serem usadas somente se
certos eventos ocorrerem. Para
alguns riscos, é apropriado que a
equipe do projeto faça um plano de
respostas que só será executado sob
determinadas condições predefinidas,
caso acredite-se que haverá alerta
suficiente para implementar o plano.
Opinião especializada
A opinião especializada é fornecida
por pessoas experientes em relação
às ações a serem adotadas para um
risco específico e definido.

Atualização que pode incluir alterações
na tolerância ou no comportamento
relativo ao carregamento e nivelamento
de recursos, bem como atualizações do
próprio cronograma.
Plano de gerenciamento de custos
Atualização que pode incluir alterações
na tolerância ou no comportamento
relativas a contabilização de custos,
acompanhamento e relatórios, bem
como atualizações do orçamento e no
consumo de reservas para
contingências.
Plano de gerenciamento da
qualidade
Atualização que pode incluir alterações
na tolerância ou no comportamento
relativas a requisitos, garantia da
qualidade ou controle da qualidade,
bem como atualizações da
documentação dos requisitos.
Plano de gerenciamento das
aquisições
Pode ser atualizado para refletir
alterações na estratégia, tais como
alterações na decisão de fazer ou
comprar, ou nos tipos de contratos,
motivadas pelas respostas aos riscos.

Plano de gerenciamento dos
recursos humanos
Atualização que pode incluir alterações
na tolerância ou no comportamento
relativas à alocação de pessoal, bem
como atualizações da alocação de
recursos.

Estrutura analítica do projeto
Devido aos novos trabalhos gerados
pelas respostas aos riscos, a linha de
base do cronograma pode ser
atualizada para refletir essas
alterações.
Linha de base do cronograma
Devido aos novos trabalhos gerados
pelas respostas aos riscos, a linha de
base do cronograma pode ser
atualizada para refletir essas
alterações.
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Linha de base do desempenho de
custos
Devido aos novos trabalhos gerados
pelas respostas aos riscos, a linha de
base do desempenho de custos pode
ser atualizada para refletir essa
alterações.
Atualizações dos documentos do
projeto
Atualizações do registro das
premissas
Conforme novas informações ficam
disponíveis por meio da aplicação de
respostas aos riscos, as premissas
serão inerentemente alteradas. Podem
ser incorporadas na declaração do
escopo ou em um registro de premissas
separado.
Atualizações da documentação
técnica
Conforme novas informações ficam
disponíveis por meio da aplicação de
respostas aos riscos, as abordagens
técnicas e as entregas físicas pode ser
alteradas. Toda a documentação de
apoio deve ser revista para incluir essas
novas informações.

Tabela 38: Quadro resumo do processo Planejar as respostas aos riscos.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.9.6

Monitorar e controlar os riscos

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de implementação dos planos
de rspostas aos riscos, acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento
dos riscos residuais, identificação de novos riscos e avaliação da eficácia do
processo de riscos durante todos o projeto.
São executadas durante o ciclo de vida do projeto, mas o trabalho do projeto
deve ser continuamente monitorado em busca de risocs novos, modificados e
desatualizados.
As principais finalidades deste processo determinam se:


As premissas do projeto ainda são válidas;



A análise mostra um risco avalidado que foi modificado ou que pode ser
desativado;



As políticas e os procedimentos de gerenciamento dos riscos estão sendo
seguidos e
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As reservas para contingências de custo ou cronograma devem ser
modificadas de acordo com a avaliação atual dos riscos.

Para facilitar a compreensão do monitoramento e controle dos riscos,
detalharemos as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Registro dos riscos
As principais entradas incluem os riscos
identificados e os donos dos riscos,
respostas aos riscos acordadas, ações
específicas de implementação, sintomas
e sinais de alerta, riscos residuais e
secundários, uma lista de observação de
riscos de baixa prioridade e as reservas
de contingências de tempo e custo.

Ferramentas e Técnicas
Reavaliação de riscos
Monitorar e controlar os riscos muitas
vezes resulta na identificação de
novos riscos, na reavaliação de
riscos atuais e no encerramento dos
riscos que estão desatualizados.
Devem ser programadas com
regularidade.

Plano de gerenciamento do projeto

Auditoria dos riscos

Contém o plano de gerenciamento dos
riscos, que inclui tolerâncias a riscos,
protocolos e a atribuição de pessoas,
tempo e outros recursos para o
gerenciamento dos riscos do projeto.

Examinam e documentam a eficácia
das respostas para lidar com os
riscos identificados e suas causasraiz, bem como a eficácia do
processo de gerenciamento dos
riscos. Podem ser incluídas durante
as reuniões rotineiras de revisão do
projeto ou reuniões de auditoria
separadas podem ser realizadas.

Informações sobre o desempenho do
trabalho
Incluem, entre outras:
- Andamento das entregas;
- Progresso do cronograma e
- Custos incorridos.

Relatórios de desempenho
Usam as informações de medições de
desempenho e as analisam para fornecer
informações sobre o desempenho do
trabalho do projeto, tais como análise de
variação, dados de valor agregado e
dados de previsões.

Saídas
Atualizações do registro dos riscos
Inclui, entre outros itens:
- Resultados de reavaliações de riscos,
auditorias de riscos e revisões
periódicas dos riscos;
- Resultados reais dos riscos do projeto
e das respostas aos riscos.

Atualizações dos ativos de
processos organizacionais
Os seis processos de gerenciamento
dos riscos do projeto produzem
informações que podem ser usadas
para projetos futuros e devem ser
capturadas nos ativos de processos
organizacionais. Incluem, entre outros:
- Modelos do plano de gerenciamento
dos riscos, incluindo a mátria de
probabilidade e impacto e o registro dos
riscos;
- Estrutura analítica dos riscos e
- Lições aprendidas das atividades de
gerenciamento dos riscos do projeto.
Esses documentos devem ser
atualizados conforme necessário e no
encerramento do projeto.

Análises de variação e tendências

Solicitações de mudança

Usada para comparar os resultados
planejados com os resultados atuais.
Para fins de monitoramento e
controle de eventos de risco, deve-se
fazer uma revisão das tendências na
execução do projeto usando as
informações do desempenho.
Medição de desempenho técnico
Compara as realizações técnicas
durante a execução do projeto com o
cronograma de realizações técnicas
do plano de gerenciamento do
projeto. É necessária a definição de
medidas quantificáveis e objetivas do
desempenho técnico que possam ser
usadas para comparar os resultados
reais com as metas.
Análise de reservas
Compara a quantidade restante de
reservas para contingências com a
quantidade de risco restante a
qualquer momento do projeto a fim
de determinar se as reservas
restantes são adequadas.

As solicitações de mudança são
preparadas e encaminhadas para o
processo realizar o controle integrado
de mudanças. As solicitações também
podem incluir as ações corretivas e
preventivas recomendadas.

Reuniões de andamento
O gerenciamento dos riscos deve ser
um item da agenda nas reuniões
periódicas de andamento do projeto.
O tempo necessário para esse item
vai variar, dependendo dos riscos
que foram identificados, da sua
prioridade e da dificuldade de
resposta.

Ações corretivas recomentadas
Incluem planos de contingência e
planos de contorno.

Ações preventivas recomendadas
São usadas para manter a
conformidade do projeto em relação ao
plano de gerenciamento do projeto.

Atualizações do plano de
gerenciamento do projeto
Se as solicitações de mudança
aprovadas afetarem os processos de
gerenciamento dos riscos, os
documentos correspondentes do plano
de gerenciamento do projeto serão
revisados e republicados para refletir as
mudanças aprovadas.
Atualizações dos documentos do
projeto
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Os documentos do projeto que podem
ser atualizados como resultado do
processo monitorar e controlar os riscos
são os mesmos do processo de
planejar as respostas aos riscos.

Tabela 39: Quadro resumo do processo Monitorar e controlar os riscos.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.10

Gerenciamento de Aquisições do Projeto

De acordo com o PMBOK (PMI, 2008), o gerenciamento das aquisições do
projeto inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços,
ou resultados externos à equipe do projeto. A organização pode ser tanto o
comprador como o vendedor dos produtos, serviços ou resultados de um projeto.
Os processos de gerenciamento das aquisições são:
Planejar as aquisições: O processo de documentação das decisões de
compras do projeto, especificando a abordagem e identificando fornecedores
em potencial.
Realizar as aquisições: O processo de obtenção de respostas de
fornecedores, em seleção de um fornecedor e adjudicação de um contrato.
Administrar as aquisições: O processo de gerenciamento das relações de
aquisição, monitorando o desempenho do contrato e realização de mudanças
e correções conforme necessário.
Encerrar as aquisições: O processo de finalizar todas as aquisições do
projeto.
O contrato representa um acordo mútuo que gera obrigações entre as parte e
que obriga o fornecedor a oferecer os produtos, serviços ou resultados especificados
e obriga o comprador a fornecer uma contraprestação monetária ou de outro tipo.
É responsabilidade da equipe de gerenciamento do projeto assegurar que
todas as aquisições atendam às necessidades específicas do projeto e, ao mesmo
tempo, cumpram as políticas de aquisição da organização.

87

2.4.10.1 Planejar as aquisições

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de documentação das
decisões de compras do projeto, especificando a abordagem e identificando
fornecedores em potencial. Identifica também as necessidades do projeto
determinando se será contratado apoio externo e, como será contratado, o quanto é
necessário e quando deverá ser realizado.
Para facilitar a compreensão do planejamento das aquisições, detalharemos
as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas

Ferramentas e Técnicas

Linha de base do escopo

Análise de fazer ou comprar

Descreve a necessidade, a justificativa,
os requisitos e os limites atuais do
projeto.
- Declaração do escopo: contém a
descrição do escopo do produto, dos
serviços, dos resultados, a lista de
entregas e os critérios de aceitação, bem
como informações que poderiam afetar a
estimativa de custos.
- EAP: sua principal função é quebrar o
projeto em várias partes, deixando-o fácil
de ser controlado.
- Dicionário da EAP: o dicionário da EAP
e as declarações detalhadas do trabalho
fornecem uma identificação das entregas
e a descrição do trabalho em cada
componente da EAP necessário para
produzir cada entrega.

É uma técnica de gerenciamento
usada para determinar se um
trabalho específico pode ser melhor
realizado pela equipe do projeto ou
se deve ser comprado de fontes
externas.

Documentação dos requisitos

Opinião especializada

Podem incluir:
- Informações importantes sobre os
requisitos do projeto.
- Requisitos com implicações contratuais
e legais.

Será usada para avaliar as entradas
e saídas deste processo. Também
pode ser usada para desenvolver ou
modificar os critérios que serão
usados para avaliar as propostas de
fornecedores.

Acordos de cooperação
São contratos legais entre duas ou mais
entidades para formar uma parceria ou
joint venture, ou algum outro acordo
definido pelas partes. Define as funções
de comprador-fornecedor para cada
parte.
Registro dos riscos
Contém informações relativas aos riscos,
tais como riscos identificados,
proprietários dos riscos e respostas aos
riscos.

Tipos de contratos
Os tipos de contratos mais populares
em uso são:

Contratos de preço fixo
Envolve a definição de um preço fixo
total para um determinado produto ou
serviço a ser fornecido.
- Contratos de preço fixo garantido
(PFG): é o preferido pela maioria das
organizações porque o preço das
mercadorias é definido no início e

Saídas
Plano de gerenciamento das
aquisições
Descreve como os processos de
aquisição serão gerenciados desde o
desenvolvimento dos documentos de
aquisições até o fechamento do
contrato. Podendo incluir:
- Tipos de contratos a serem usados;
- Questões de gerenciamento dos
riscos;
- Gerenciar vários fornecedores
- Documentos padronizados de
aquisição, caso necessário;
- Entre outros.

Declarações do trabalho das
aquisições
A declaração do trabalho (DT) de cada
aquisição é desenvolvida a partir da
linha de base do escopo do projeto e
define apenas a parte do escopo que
dever ser incluída no contrato
correspondente. A DT da aquisição
descreve o item da aquisição em
detalhes suficientes para permitir que
os fornecedores determinem se são
capazes de fornecer os
produtos/serviços.
Decisões de fazer ou comprar
Documentam as conclusões obtidas em
relação a quais produtos, serviços ou
resultados do projeto serão adquiridos
fora da organização do projeto ou
realizados internamento pela equipe do
projeto.
Documentos de aquisição
São usados para solicitar propostas de
fornecedores em potencial. Termos
como licitação, oferta ou cotação são
usados quando a decisão de escolha
do fornecedor será baseada no preço,
enquanto o termo proposta é usado
quando outras considerações, como
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Decisões contratuais relacionadas a
riscos
Incluem acordos contendo seguros,
garantias, serviços e outros itens
conforme apropriado, que são preparados
para especificar a responsabilidade de
cada parte por determinados riscos.

Requisitos de recursos das atividades
Contêm informações sobre necessidades
específicas como pessoa, equipamentos
ou localização.
Cronograma do projeto
Contém informações sobre prazos ou
datas estabelecidas para entregas.
Estimativas dos custos das atividades
São usadas para avaliar se as licitações
ou propostas recebidas de fornecedores
potenciais são razoáveis.
Linha de base do desempenho de

não está sujeito a alterações a menos
que o escopo do trabalho seja
modificado. Qualquer aumento de
custo devido a um desempenho
adverso é responsabilidade do
fornecedor, que é obrigado a concluir
o esforço.
- Contrato de preço fixo com
incentivo na remuneração (PFIR):
esse acordo de preço fixo dá alguma
flexibilidade ao comprador e ao
fornecedor, uma vez que prevê um
desvio em relação ao desempenho,
com incentivos financeiros vinculados
ao cumprimento das métricas
estabelecidas.
- Contratos de preço fixo com
ajuste econômico do preço (PFAEP): é usado sempre que o período
de desempenho do fornecedor se
estender por um número considerável
de anos. É um contrato fixo, mas com
uma cláusula especial que prevê
ajustes finais devido a mudanças nas
condições.
Contratos de custos
reembolsáveis
Envolve pagamentos ao fornecedor
por todos os custos reais e legítimos
incorridos para o trabalho concluído,
acrescidos de uma remuneração que
corresponde ao lucro do fornecedor.
Três tipos mais comuns de contratos
são:
- Contratos de custo mais
remuneração fixa (CMRF): o
fornecedor é reembolsado por todos
os custos permitidos para realizar o
trabalho do contrato e recebe o
pagamento de uma remuneração fixa
calculada como um percentual de
custos iniciais estimados para o
projeto.
- Contratos de custo mais
remuneração de incentivo (CMRI):
O fornecedor é reembolsado por
todos os custos permitidos para a
realização do trabalho e recebe uma
remuneração de incentivo
pré-determinada se alcançar
determinados objetivos de
desempenho estabelecidos no
contrato.
- Contratos de custo mais
remuneração concedida (CMRC): o
fornecedor é reembolsado por todos
os custos legítimos, mas a maior
parte da remuneração só é recebida
se forem cumpridos determinados
critérios de desempenho amplos e
subjetivos, definidos e incorporados
ao contrato.
Contratos por tempo e material
(T&M)
Os contratos por tempo e material
são um tipo híbrido de contrato que
contêm aspectos tanto dos contratos
de custos reembolsáveis como dos
de preço fixo.

capacidade ou abordagem técnica, são
importantes.

Critérios para seleção de fontes
São incluídos como parte dos
documentos de solicitação de
aquisições. Esses critérios são
desenvolvidos e usados para classificar
ou avaliar as propostas dos
fornecedores.
Outros critérios de seleção podem ser
identificados e documentados para
apoiar a avaliação no caso de produtos,
serviços ou resultados mais complexos.
Alguns exemplos:
- Entendimento da necessidade;
- Custo geral ou do ciclo de vida;
- Capacidade técnica;
- Risco;
- Abordagem de gerenciamento;
- Abordagem técnica;
- Garantia;
- Capacidade financeira;
- Capacidade de produção e interesse;
- Tamanho e tipo da empresa;
- Desempenho passado dos
fornecedores;
- Referências
- Direitos de propriedade intelectual
- Direitos de propriedade.

Solicitações de mudanças
O processo de planejamento das
aquisições pode resultar em
solicitações de mudança no
planejamento do projeto, nos planos
auxiliares e em outros componentes.
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custos
Fornece detalhes sobre o orçamento
planejado ao longo do tempo.
Fatores ambientais da empresa
Que podem influenciar o processo de
planejamento das aquisições incluem:
- Condições do mercado;
- Produtos, serviços e resultados
disponíveis no mercado;
- Fornecedores, incluindo reputação ou
desempenho anterior;
-Termos e condições usuais para
produtos, serviços e resultados ou para o
setor específico e
- Requisitos locais exclusivos.
Ativos de processos organizacionais
Que influenciam o processo de
planejamento das aquisições incluem:
- Políticas, procedimentos e diretrizes
formais de aquisições.
- Os sistemas de gerenciamento que são
considerados no desenvolvimento do
plano de gerenciamento das aquisições e
na seleção dos tipos de contratos a serem
usados.
- Um sistema estabelecido de
fornecedores pré-qualificados com base
na experiência anterior.

Tabela 40: Quadro resumo do processo Planejar as aquisições.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.10.2 Realizar as aquisições

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de obtenção de respostas de
fornecedores, seleção de um fornecedor e adjudicação de um contrato.
A equipe receberá licitações ou propostas e aplicará critérios de seleção
previamente definidos para escolher um ou mais fornecedores que sejam
qualificados para realizar o trabalho.
Para facilitar a compreensão da realização as aquisições, detalharemos as
entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Plano de gerenciamento do projeto
O plano de gerenciamento das
aquisições, que faz parte do plano de
gerenciamento do projeto é uma entrada
para realizar aquisições e descreve como
os processos de aquisição serão
gerenciados desde o desenvolvimento da
documentação até o encerramento do
contrato.
Documentos de aquisição
São usados para solicitar propostas de
fornecedores em potencial. Termos como
licitação, oferta ou cotação são usados
quando a decisão de escolha do

Ferramentas e Técnicas
Reuniões com licitantes
São reuniões com todos os
fornecedores e compradores antes
da apresentação de uma licitação ou
proposta. São usadas para garantir
que todos os fornecedores em
potencial tenham um entendimento
claro e comum da aquisição e que
nenhum licitante receba um
tratamento preferencial.
Técnicas de avaliação de
propostas
Em aquisições, onde a seleção de
fontes será feita com base nas
respostas dos fornecedores, um
processo formal de revisão da

Saídas
Fornecedores selecionados
São aqueles que foram julgados como
estando em uma faixa competitiva de
acordo com o resultado da avaliação da
proposta ou da licitação e que
negociaram uma minuta do contrato
que se tornará o contrato real quando
for feita a adjudicação.

Adjudicação do contrato de
aquisição
O contrato é um acordo legal que gera
obrigações entre as partes e que obriga
o fornecedor a oferecer os produtos,
serviços ou resultados especificados e
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fornecedor será baseada no preço,
enquanto o termo proposta é usado
quando outras considerações, como
capacidade ou abordagem técnica, são
importantes.
Critérios para seleção de fontes
Podem incluir informações sobre a
competência, capacidade, datas de
entrega, custo dos produtos, custo do
ciclo de vida, conhecimentos técnicos e
abordagem do contrato exigidos do
fornecedor.
Lista de fornecedores qualificados
As aquisições serão dirigidas somente
aos fornecedores que foram préselecionados de acordo com qualificações
e experiência.

avaliação será definido pelas políticas
de aquisição do comprador.

obriga o comprador a remunerar o
fornecedor. O contrato é uma relação
legal sujeita a ações corretivas nos
tribunais.

Estimativas independentes
A organização adquirente pode optar
por preparar suas próprias
estimativas independentes ou ter
uma estimativa de custos preparada
por um profissional externo, para
servir como uma verificação para as
respostas propostas.
Opinião especializada
A avaliação das propostas pode ser
realizada por uma equipe
multidisciplinar de revisão com
experiência em cada uma das áreas
cobertas pelos documentos de
aquisição e do contrato proposto.

Calendários de recursos
A quantidade e a disponibilidade de
recursos contratados e as datas em que
cada recurso específico pode estar
ativo ou inativo são documentadas.

Propostas de fornecedores

Publicidade

São preparadas em resposta a um pacote
de documentos de aquisição compondo
um conjunto de informações que serão
usadas por um grupo de avaliação para
selecionar um ou mais licitantes bem
sucedidos (fornecedores)

As listas existentes de fornecedores
em potencial muitas vezes podem ser
expandidas com a colocação de
anúncios em publicações de grande
circulação, como em jornais
selecionados ou em publicações
comerciais especializadas.

Documentos do projeto

Pesquisa na internet

Que serão frequentemente considerados
incluem:
- Registro de riscos
- Decisões contratuais relacionadas a
riscos.
Decisões de fazer ou comprar
Documentam as conclusões obtidas em
relação a quais produtos, serviços ou
resultados do projeto serão adquiridos
fora da organização do projeto ou
realizados internamento pela equipe do
projeto.
Acordos de cooperação
Sempre que houver um acordo de
cooperação, os papéis do comprador e do
fornecedor já terão sido decididos pela
administração executiva. O esforço do
comprador e do fornecedor nesse
processo é preparar coletivamente uma
declaração de trabalho que atenda aos
requisitos do projeto. Em seguida,
negociarão um contrato final.
Ativos de processos organizacionais
Que podem influenciar o processo de
realização das aquisições incluem:
- Listagens de fornecedores em potencial
e previamente qualificados e
- Informações sobre experiências
passadas, tanto positivas como negativas.

A internet tem uma grande influência
na maioria das aquisições de projetos
e das aquisições da cadeia de
suprimentos nas organizações.
Negociações das aquisições
As negociações esclarecem a
estrutura, os requisitos de modo que
seja possível obter um acordo mútuo
antes de assinar o contrato. Os
assuntos tratados englobam
responsabilidades, legislação,
pagamentos, preços entre outros.

Tabela 41: Quadro resumo do processo Realizar as aquisições.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.10.3 Administrar as aquisições

Solicitações de mudanças
As solicitações de mudanças no plano
de gerenciamento do projeto, nos
planos auxiliares e em outros
componentes são processadas para
revisão e destinação por meio do
processo de realização do controle
integrado de mudanças.
Atualizações do plano de
gerenciamento do projeto
Os elementos que podem ser
atualizados incluem:
- Linha de base de custos;
- Linha de base do escopo;
- Linha de base do cronograma e
- Plano de gerenciamento das
aquisições.
Atualizações dos documentos do
projeto
Os documentos que podem ser
atualizados incluem:
- Documentação dos requisitos;
- Matriz de rastreabilidade de requisitos
e
- Registro de riscos.
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Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de gerenciar as relações de
aquisição, monitorar o desempenho do contrato, fazer mudanças e correções
conforme necessário. Tanto o comprador como o fornecedor precisam assegurar
que as duas partes cumpram suas obrigações contratuais e que seus próprios
direitos legais sejam protegidos.
A

administração

das

aquisições

também

tem

um

componente

de

gerenciamento financeiro que envolve o monitoramento dos pagamentos ao
fornecedor. Uma das principais preocupações ao fazer o pagamento é que exista
uma relação rigorosa entre os pagamentos feitos e o trabalho realizado.
Para facilitar a compreensão da administração das aquisições, detalharemos
as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Documentação de aquisição
Contém registros completos de apoio
para administração dos processos de
aquisição, inclusive as concessões de
contratos de aquisição e a declaração do
trabalho.

Ferramentas e Técnicas
Sistema de controle de mudanças
no contrato
Define o processo pelo qual as
aquisições podem ser modificadas.
Engloba os documentos, sistemas de
acompanhamento, procedimentos de
resolução de disputas e os níveis de
aprovação necessários para autorizar
as mudanças.

Descreve como os processos de
aquisição serão gerenciados desde o
desenvolvimento da documentação até o
encerramento do contrato.

Análise de desempenho das
aquisições
É uma avaliação estruturadas do
progresso do fornecedor para
entregar o escopo e a qualidade do
projeto, dentro dos custos e do
cronograma, em comparação com o
contrato.

Contrato
O contrato é um acordo legal que gera
obrigações entre as partes e que obriga o
fornecedor a oferecer os produtos,

Inspeções e auditorias
É possível realizar inspeções e
auditorias solicitadas pelo comprador
e apoiadas pelo fornecedor conforme

Plano de gerenciamento do projeto

Saídas
Documentação da aquisição
Inclui contrato de aquisição com todos
os cronogramas de apoio, as mudanças
no contrato solicitadas mas não
aprovadas e as solicitações de
mudanças aprovadas. A documentação
também engloba toda a documentação
técnica desenvolvida pelo fornecedor e
outras informações sobre o
desempenho do trabalho, tais como
entregas, relatórios de desempenho do
fornecedor, garantias, documentos
financeiros incluindo faturas e registros
de pagamentos e os resultados de
inspeções relacionadas ao contrato.
Atualizações dos ativos de
processos organizacionais
Os elementos que podem ser
atualizados incluem:
- Correspondência: os termos e
condições do contrato em geral
requerem a documentação por escrito
de determinados aspectos das
comunicações comprador/fornecedor,
como a necessidade de avisos de
desempenho insatisfatório e
solicitações de esclarecimentos ou
mudanças no contrato.
- Cronogramas e solicitações de
pagamento: todos os pagamentos
devem ser feitos de acordo com os
termos e condições do contrato de
aquisição.
- Documentação da avaliação do
desempenho do fornecedor: essas
avaliações de desempenho
documentam a capacidade do
fornecedor para continuar a realizar o
trabalho no contrato atual, indicam se o
fornecedor pode trabalhar em projetos
futuros ou classificam o desempenho
do fornecedor no projeto.
Solicitações de mudanças
As solicitações mudanças no plano de
gerenciamento do projeto, nos planos
auxiliares e em outros componentes,
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serviços ou resultados especificados e
obriga o comprador a remunerar o
fornecedor. O contrato é uma relação
legal sujeita a ações corretivas nos
tribunais.

especificado no contrato de aquisição
durante a execução do projeto para
verificar a conformidade nos
processos de trabalho ou nas
entregas do fornecedor.

Relatórios de desempenho

Relatórios de desempenho

A documentação do fornecedor engloba:
- Documentação técnica e outras
informações fornecidas de acordo com os
termos do contrato e
- Relatórios de desempenho do
fornecedor.
Solicitações de mudanças aprovadas
Podem englobar modificações nos termos
e condições do contrato, incluindo a
declaração do trabalho da aquisição, a
definição de preços e a descrição dos
produtos, serviços ou resultados a serem
fornecidos. Todas as mudanças são
documentadas por escrito e aprovadas
antes de serem implementadas.
Informações sobre o desempenho do
trabalho
Incluindo a extensão com que os padrões
de qualidade estão sendo cumpridos,
quais custos foram incorridos ou
comprometidos e quais faturas do
fornecedor foram pagas, são todas
coletadas como parte da execução do
projeto.

Proporcionam à gerência
informações sobre a eficácia com que
o fornecedor está atingindo os
objetivos contratuais.

Sistemas de pagamento
Os pagamentos ao fornecedor em
geral são processados pelo sistema
de contas a pagar do comprador
após a certificação de trabalho
satisfatório. Todos os pagamentos
devem ser feitos e documentados em
total concordância com os termos do
contrato.

como a linha de base de custos, o
cronograma do projeto e o plano de
gerenciamento das aquisições, podem
resultar o processo de administração
das aquisições. As solicitações de
mudanças são processadas para
revisão e aprovadas por meio do
processo de realização do controle
integrado de mudanças.
Atualizações do plano de
gerenciamento de projeto
Os elementos que podem ser
atualizados incluem:
- Plano de gerenciamento das
aquisições: é atualizado para refletir
toas as solicitações de mudanças
aprovadas que afetam o gerenciamento
das aquisições, incluindo impactos nos
custos ou cronogramas.
- Linha de base do cronograma: se
houver atrasos que afetem o
desempenho geral do projeto, pode ser
necessário atualizar a linha de base do
cronograma para refletir as expectativas
atuais.

Administração de reivindicações
As mudanças contestadas são as
modificações solicitadas em que o
comprador e o fornecedor não
conseguem chegar a um acordo.
Essas mudanças contestadas são
chamadas de reivindicações. As
reivindicações são documentadas,
processadas, monitoras e
gerenciadas durante todo o ciclo de
vida do contrato.
Sistema de gerenciamento de
riscos
Consiste em um conjunto de
processos, funções de controle
relacionadas e ferramentas de
automação que são consolidados e
combinados como parte do sistema
de informações do gerenciamentos
de projetos.

Tabela 42: Quadro resumo do processo Administrar as aquisições.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

2.4.10.4 Encerrar as aquisições

Segundo o PMBOK (PMI, 2008), é o processo de finalização de cada
aquisição do projeto, como envolve verificar se todo o trabalho e as entregas são
aceitáveis, serve de apoio ao processo de encerramento do projeto ou fase.
O processo de encerramento das aquisições também envolve atividades
administrativas como finalização das reinvidicações em aberto, atualização dos
registros para refletir os resultados finais e arquivamento dessas informações para
uso futuro.

93
O cancelamento de um contrato é um caso especial de encerramento das
aquisições que pode resultar de um acordo mútuo entre as partes, do
inadimplemento de uma as partes ou por conveniência do comprador, se estiver
estabelecido no contrato.
Para facilitar a compreensão de encerramento das aquisições, detalharemos
as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para este processo.
Entradas
Plano de gerenciamento do projeto
Integra e consolida todos os planos de
gerenciamento auxiliares e linhas de base
dos processos de planejamento, incluindo:
- O ciclo de vida selecionado para o projeto
e os processos que serão aplicados a cada
fase;
- Resultados das adequações feitas pela
equipe do gerenciamento do projeto;
- Como o trabalho será executado para
completar o objetivos do projeto;
- Um plano de gerenciamento de mudanças
que documenta como as mudanças serão
monitoradas e controladas.

Ferramentas e Técnicas
Auditorias de aquisições
É uma avaliação estruturada do
processo de aquisições, desde o
processo de planejamento, até o de
administração das aquisições. O
objetivo é identificar êxitos e
fracassos que possam ser
identificados na preparação ou na
administração de outros contratos.

Documentação da aquisição

Acordos negociados

Para encerrar o contrato, toda a
documentação da aquisição é coletada,
indexada e arquivada. As informações
sobre o cronograma do contrato, escopo,
qualidade e desempenho de custos, bem
como toda a documentação das mudanças
no contrato, registros de pagamento e
resultados de inspeções, são catalogadas.
Essas informações podem ser usadas para
avaliar as contratadas para contratos
futuros.

Em todas as relações de aquisição,
o acerto final justo de todas as
questões, reivindicações e disputas
pendentes por meio de negociação
é o objetivo principal, deve-se
explorar alguma forma de
resolução. O processo judicial nos
tribunais é a última opção.
Sistema de gerenciamento de
registros
Consiste em um conjunto de
processos, funções de controle
relacionadas e ferramentas de
automação que são consolidados e
combinados como parte do sistema
de informações do gerenciamentos
de projetos.

Tabela 43: Quadro resumo do processo Encerrar as aquisições.
Fonte:
Adaptado pelo autor. (PMI, 2008).

Saídas
Aquisições encerradas
O comprador, em geral por meio do
administrador de aquisições autorizado,
envia ao fornecedor um aviso formal
por escrito de que o contrato foi
concluído.

Atualizações nos ativos de
processos organizacionais
Os elementos que podem ser
atualizados incluem:
- Arquivo de aquisições: um conjunto
completo de documentos indexados do
contrato, incluindo o contrato encerrado
é preparado para inclusão com os
arquivos finais do projeto.
- Aceitação da entrega: o comprador,
em geral por meio do administrador de
aquisições autorizado, envia ao
fornecedor um aviso formal por escrito
de que as entregas foram aceitas ou
rejeitadas.
-Documentação de lições
aprendidas: as lições aprendidas, a
experiência adquirida e as
recomendações de melhoria dos
processos devem ser incluídas nos
arquivos do projeto para melhorar as
aquisições futuras.
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3

RESPONSABILIDADE SOCIAL E ÉTICA

Antes de dar início à discussão sobre Responsabilidade Social, é
imprescindível saber de sua origem e sua trajetória até os dias atuais. É necessário
pensar também como a Responsabilidade Social vem ganhando grande campo de
discussão e como vem se transformando ao longo dos anos.
No decorrer deste capítulo, serão descritos temas como sua origem e seu
conceito sobre a ótica de diversos autores, além de uma discussão sobre o tema e
sua importância para os dias atuais.

3.1 ORIGEM

A Revolução Industrial foi um grande marco que provocou profundas
alterações na vida do trabalhador, pois antes da revolução industrial, os artesãos
trabalhavam com suas famílias em suas próprias oficinas e eram responsáveis pelo
processo de fabricação do produto do início ao final, além de deter os meios de
produção.
Depois da Revolução Industrial, estes trabalhadores migraram para as
cidades e passaram a trabalhar em fábricas tornando-se subordinados a um patrão
que detinha os meios de produção. Com isso, o processo de produção ganhou maior
agilidade, pois não havia mais um único responsável por todas as etapas. Por um
lado havia os que detinham os meios de produção (máquinas, matéria-prima, terras),
por outro os que detinham a força produtiva (mão-de-obra).
Outra mudança que a Revolução Industrial provocou foi na vida desses
trabalhadores. Eles passaram a se organizar e criar sindicatos, reivindicando e
conquistando direitos como limite de jornada de trabalho, descanso remunerado,
aposentadoria, férias, etc.
É importante notar que com a Revolução Industrial a busca pelo progresso
social também teve início. Esta é a visão de Pringle e Thompson (2000) quando
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afirma que a era industrial e o capitalismo, ao proporcionarem uma rápida fortuna
para poucos às custas do trabalho de muitos, também geraram uma expectativa de
progresso, calcada nas grandes invenções como o motor a vapor e a eletricidade, e
nas divisões de classes e subclasses sociais.
Ao mesmo passo que a Revolução Industrial trouxe grandes benefícios,
trouxe também uma bagagem de problemas, pois grande parte da população
passou a viver em condições miseráveis, enquanto outra parte passou a ser
beneficiada dessa situação.
Conforme Damante e Nassar,
De um movimento nascido na Europa do pós-guerra e no contexto da
Guerra Fria, as empresas privadas acabaram por se sensibilizar do dever de
realizar ações sociais. A própria necessidade imperiosa de recuperação dos
países devastados pela guerra fez com que a consciência aflorasse nas
entidades, dando impulso para uma nova filosofia de gestão. E para dar
conta do quê, como, quando, onde e por que realizavam esse trabalho,
originaram-se os balanços sociais, que em países como França, Itália e
Espanha são objeto de extensas legislações que conferem rigor às
publicações. Atualmente, o Brasil é o país da América Latina com maior
consciência e discussão, inclusive na imprensa, em torno do papel das
empresas como agentes de transformação social (2002, 10).

As práticas de Responsabilidade Social começam a partir do binóculo de
necessidades visto pela empresa, onde passam a se colocar no papel de
responsáveis por atos para reverter determinados quadros, é muito mais que um ato
de ajudar.

E para prestar conta destes trabalhos surgiu o Balanço Social,

documento que reúne todos os projetos, ações e práticas desenvolvidas pela
empresa no âmbito da Responsabilidade Social.

3.2 CONCEITO

Segundo o dicionário Melhoramentos, responsabilidade é “a qualidade de
responsável”, que “responde por atos próprios ou pelo dos outros”, que “deve
satisfazer os seus compromissos ou dos outros” (2000, 517).
A questão da responsabilidade social é um conceito em evolução que, por
esta razão, ainda não se tem uma definição específica.
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Alguns acreditam que é um papel social, outros a associam a um
comportamento eticamente responsável ou uma contribuição caridosa. E ainda
existem outros que acham que seu significado é ser socialmente consciente.
Para Ashley:
Responsabilidade social pode ser também o compromisso que a empresa
tem com o desenvolvimento, bem estar e melhoramento da qualidade de
vida dos empregados, suas famílias e comunidade em geral. (2002, 07).

Ou seja, é o relacionamento saudável que a empresa tem com todos os seus
públicos, partindo do princípio que as empresas não devam ter somente objetivos
econômicos e sim que contribuam para o benefício social.
Não podemos deixar de mencionar que alguns confundem responsabilidade
social com filantropia.
De acordo com Melo e Froes:
Responsabilidade social busca estimular o desenvolvimento do cidadão e
fomentar a cidadania individual e coletiva, tendo sua ética centrada no dever
cívico. As ações são extensivas a todos os que participam da vida em
sociedade. Já na filantropia, existe o dever moral, e sua ética é absoluta. As
ações de filantropia são restritas e partem de desejos individuais.
Concluindo, a filantropia é uma simples doação para grupos sociais
desfavorecidos, e a responsabilidade social, uma busca direta de soluções
de problemas sociais. (1999, 26-28).

A Responsabilidade Social é o compromisso que a empresa tem com a
sociedade, vai além de fazer o que é ético, é ter consciência de como suas ações
influenciam a sociedade. É quando a empresa incorpora as práticas de
Responsabilidade Social em sua cultura e ela planeja e acompanha os projetos e
visa a melhoria da sociedade como um todo, quanto na filantropia, é uma ação de
ajuda a grupos sociais e parte de desejos individuais, porém, não se tem
incorporado na cultura da empresa, no planejamento e não é uma busca constante
dos problemas sociais.
Segundo o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social,
responsabilidade social é:
[...] uma forma de conduzir os negócios da empresa de tal maneira que a
torne parceira e co-responsável pelo desenvolvimento social. A empresa
socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os
interesses das diferentes partes (acionistas, funcionários, prestadores de
serviços, fornecedores, consumidores, comunidade, governo e meioambiente) e conseguir incorporá-los no planejamento de suas atividades,
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buscando atender as demandas de todos e não apenas dos acionistas ou
proprietários. (apud Chamusca, 2006, 180).

A empresa socialmente responsável é aquela que consegue atender ao seu
público interno que é o ativo mais importante da empresa, ou seja, a
responsabilidade social começa internamente, por meio da valorização profissional e
melhoria na qualidade de vida dos funcionários e de seu público externo, onde
passa a abrir seu leque de comprometimento social participando de programas e
projetos sociais.
A Responsabilidade Social é um espelho entre a empresa e a comunidade,
por isso, espera-se que esta seja, limpa e transparente.
É uma forma de a empresa retribuir à sociedade, o que de certa forma foi
tomado por ela, é o compromisso que a empresa tem com o desenvolvimento da
sociedade. Cada vez mais a responsabilidade social ganha campo de discussão
entre as empresas, pois uma empresa bem sucedida tem o dever moral de ajudar a
diminuir os problemas sociais. Isso só foi possível graças à mudança de cultura das
pessoas, que passaram a exigir e reivindicar uma postura eticamente responsável
por parte das empresas, não basta mais à empresa ser detentora dos lucros e gerar
empregos, ela deve ser parceira e co-responsável pelo desenvolvimento social, os
dois fatores tem que andar lado a lado.
É importante salientar que a Responsabilidade Social deve acontecer
primeiramente como uma mudança de cultura interna. No decorrer dos anos, as
empresas vem discutindo as relações de moral, ética e cidadania com seus
stakeholders.
Para a autora Ashley (2005), hoje em dia as empresas não devem se
preocupar apenas com suas responsabilidades econômicas e legais, mas também
com as responsabilidades éticas, morais e sociais.
Estamos em uma sociedade muito mais crítica e exigente, as empresas que
possuem uma visão apenas de gerar lucro, comprometem e muito a sua
longevidade, pois a sociedade cobra e pune empresas que agem assim.
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É necessário envolver os stakeholders para que estes tenham um maior
comprometimento e uma maior participação nas atividades da empresa, é crucial
que as pessoas que façam parte direta ou indiretamente da empresa depositem
credibilidade nas ações dela, até porque são essas pessoas que fazem com que o
negócio continue existindo.
A Responsabilidade Social começa internamente com uma política de
valorização dos funcionários e busca cada vez constante na qualidade de vida
destes e de suas famílias. Não bastam somente programas de incentivo de carreira,
programa de recrutamento interno por parte da empresa, mas sim, programas de
incentivo ao lazer, cultura, etc. Que proporcione aos funcionários qualidade de vida,
ou seja, é responsabilidade da empresa proporcionar o desenvolvimento de seus
colaboradores independente do seu nível de instrução e de suas necessidades.
Com atitudes de Responsabilidade Social interna, a empresa conseguirá ter
funcionários mais satisfeitos, comprometidos e fiéis. O que com certeza irá
influenciar outras pessoas a pensarem da mesma forma, além de gerar um
excelente clima organizacional.
Com esta visão, a empresa poderá praticar Responsabilidade Social externa
porque o seu público interno já estará pronto para entender e ajudar nas mudanças
que estarão ocorrendo externamente. A empresa então já estará pronta para
desenvolver ações que beneficiem e auxiliem as comunidades na qual está inserida
direta ou indiretamente.
Segundo Cohen:
As empresas que não tenham uma estratégia definida no campo social vão
perder pontos. Em primeiro lugar, porque estarão deixando de aproveitar um
manancial de riqueza em conhecimento que está latente nos funcionários e
na comunidade. Em segundo lugar, porque perderão pontos na construção
de sua imagem institucional em relação a concorrentes que se mostrem
identificados com a sociedade em que atuam. Em terceiro lugar, porque
podem estar pura e simplesmente jogando dinheiro fora, desperdiçando
excelentes negócios em médio e até curto prazo. (2002, 102).

A empresa tendo essa visão acaba agregando um importante valor, o de
empresa “cidadã”. Empresas que apresentam uma consciência voltada para o bem
comum e não se restringem apenas ao seu antigo papel que é de gerar riqueza para
si próprias, conquistam os consumidores, pois foi comprovado que estes preferem

99
comprar produtos ou adquirir serviços de empresas que estejam engajadas com a
questão, à empresas concorrentes que não estão preocupadas com a causa,
mesmo que haja diferença de preços entre ambas.
Muito mais que essa percepção, a empresa atrai fidelidade de seus
colaboradores e consumidores. Mais que produzir bens e serviços, passa a produzir
bem estar social. Esses valores são importantes porque vivemos em uma sociedade
capitalista e de livre concorrência, ou seja, a prática da cidadania torna-se uma
ferramenta necessária para a empresa se destacar, gerar valor e é um importante
aliado para o desenvolvimento social. É uma estratégia para manter-se, alavancar o
crescimento e garantir longevidade.
O mais importante é que a questão da Responsabilidade Social não é mais
vista como um simples modismo, e sim como uma cobrança constante por parte de
uma sociedade consciente que reflete em comprometimento de atitudes éticas e
sociais por parte das empresas para contribuírem para uma sociedade mais
democrática e menos injusta.

3.3 ASSISTENCIALISMO, IGREJA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Assistencialismo deriva da palavra “assistência”, que significa “ajuda” ou
“amparo”. Sempre esteve ligado a questão da Responsabilidade Social e muitas
vezes os conceitos de ambos são confundidos devido suas origens.
O “assistencialismo” é definido por Colin e Fowler como:
Prática de assistência através de benesses, de favores, de doações
caridosas. Entre o concedente, o sujeito do assistencialismo, e o
beneficiário, o sujeitado, estabelece-se uma relação de dependência, na
qual o sujeito age como se fora proprietário de um bem que é, por ato de
extremo desprendimento e bondade, transferido ao subalterno. Com isso, o
sujeito busca ganhar o reconhecimento e a dívida de favor do tutelado, que
permanece sob sua vontade. (1999, 12-14).

As atividades de assistencialismo começaram com a igreja, a partir de: asilos,
orfanatos, obras de caridade, etc. As pessoas mais privilegiadas da sociedade
começaram então a “doar” como forma de caridade e de compensar seu acúmulo de
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riqueza frente à exploração de muitos. E só mais tarde que este papel foi assumido
pelo Estado.
Nota-se que neste momento as atividades de apoio às causas sociais eram
voluntárias, porém, essa postura cristã foi importante para o desenvolvimento da
questão social das empresas.
A partir dessa postura de assistencialismo as empresas passaram a atender
pedidos como doações e patrocínios em caráter de ajuda aos que precisavam, já
que a empresa detinha recursos, porém, não possuía nenhum projeto estruturado de
ação social.
A Responsabilidade Social possui uma abrangência muito maior e trás
benefícios em longo prazo, enquanto o Assistencialismo busca uma “cura” imediata
aos problemas. A Responsabilidade Social vai além, pois abraçar uma causa ou um
projeto é muito mais que um simples ato de doar.
Conforme Duarte e Dias:
Nos países em via de democratização política, aumentam as pressões
sobre as instituições e os governantes, buscando alterações substanciais
nas regras do jogo econômico. O terreno é favorável à difusão das ideias de
responsabilidade social da empresa que contam, nestes países, com o
apoio da igreja e de outras entidades e movimentos atuantes. (apud Lima,
2005, 31).

A partir dos ideais da igreja com o assistencialismo, surgem também os
movimentos atuantes que passam a cobrar e exigir uma postura mais séria com
relação aos problemas sociais. A partir de então está a um passo para a prática da
Responsabilidade Social.
O desenvolvimento e conhecimento da sociedade foram o que alavancaram
as atividades de Responsabilidade Social, pois havia grupos na sociedade que
estavam mais conscientes e exigiam uma postura mais firme por parte das
empresas, em detrimento dos problemas não só sociais como também ambientais.
Já não bastava a empresa ser meramente assistencialista teria que haver um
equilíbrio entre o desenvolvimento da empresa, os recursos naturais consumidos por
ela e o impacto que este poderia trazer para o ambiente e para a sociedade.
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Para Melo Neto e Froes “as empresas devem minimamente prestar contas
sobre a forma como usam os recursos que na verdade pertencem a toda a
sociedade, que por sua vez, deve cobrar eficiência e transparência” (1999, 54).
Ou seja, é obrigação da empresa devolver à sociedade aquilo que de certa
forma foi tomado por ela, uma vez que o seu papel não pode restringe-se em
somente gerar lucro, tem o dever de ajudar a minimizar os problemas sociais. Uma
vez que a sociedade está cada vez mais atenta, cobra e pune empresas
negligentes.
Segundo Campion (2005) o conceito de responsabilidade social tem sido
amplamente debatido nos últimos anos em muitos países. No Brasil, o assunto vem
ganhando corpo com a discussão sobre o papel das empresas como agentes sociais
no processo de desenvolvimento. Pensar em uma corporação cidadã como coresponsável pela sociedade já foi um diferencial de competitividade. Atuar de acordo
com os princípios da responsabilidade social tornou-se uma obrigação para todas as
companhias.
As ações de responsabilidade social não são, e nem podem ser, entretanto,
encaradas como estratégias de marketing corporativo. Pensar em responsabilidade
social como meio único de aumentar lucros é distorcer o princípio básico de
cidadania. Essas iniciativas são muito mais amplas e, de maneira indireta, trazem
sim retornos mais expressivos, na forma de visibilidade para a companhia com os
seus

diversos

públicos:

internos

(colaboradores)

e

externos

(acionistas,

consumidores/clientes, parceiros e concorrentes).
A importância do desenvolvimento de uma consciência de responsabilidade
social desperta o espírito de liderança em pessoas empreendedoras. São gestos de
solidariedade e generosidade que transformam o mundo. No Brasil, educação e
alimentação são prioridade, a exemplo do Programa Fome Zero. Quando o assunto
é responsabilidade social, pensa-se em um primeiro momento que se trata apenas
de uma política de assistencialismo, de substituição do Estado no auxílio de
carências materiais.
O assistencialismo, com seu caráter emergencial, é válido e tem a sua
importância no papel de empresas socialmente responsáveis. Vale lembrar-se dos
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Tsunamis, tragédias ocorridas em 2011 no Japão, e 2004 na Indonésia, país mais
atingido, seguido por Sri Lanka, Índia e Tailândia. Naquele momento, milhares de
pessoas necessitavam de ajuda. Água, alimentos, medicamentos e roupas foram
enviados às pressas para garantir a sobrevivência dos flagelados.
Portanto, como o autor mesmo disserta, o assistencialismo está nos
bastidores das questões emergentes e imediatas, mas nem por isso tem pouca
importância, em determinados momentos ele é uma ajuda imediata e eficaz.
A Responsabilidade Social ao contrário do assistencialismo está ligada as
questões sociais em longo prazo, onde a empresa incorpora em sua estratégia e
envolve todos os seus stakeholders. Portanto, ambas possuem diferenças, apesar
de muitas vezes serem confundidas, cada uma possui sua determinada importância
na sociedade.

3.4 ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

É necessário falar em Ética, pois estamos cada vez mais em um mundo
globalizado onde é necessário que sejam criados condutas que orientem as
atividades não só na sociedade como no meio empresarial.
Quando se fala em Responsabilidade Social é impossível separar questões
como Ética e valores morais, pois a partir do momento em que a empresa adota uma
postura de responsabilidades necessariamente envolvem todas essas questões.
Segundo o dicionário Michaelis a palavra Ética deriva do grego ethos e
estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana (2000:259).
Para Carroll:
Responsabilidades éticas correspondem a atividades, práticas, políticas e
comportamentos esperados ou proibidos por membros da sociedade,
apesar de não codificados em leis. Elas envolvem uma série de normas,
padrões ou expectativas de comportamento para atender o que os diversos
públicos (stakeholders) com as quais a empresa se relaciona consideram
legítimo, correto, justo ou de acordo com seus direitos morais ou
expectativas. (2000, 36).

Para Ashley:
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A moral pode ser vista como um conjunto de valores e de regras de
comportamento que as coletividades, sejam elas nações, grupos sociais ou
organizações, adotam por julgarem corretos e desejáveis. A ética é mais
sistematizada e corresponde a uma teoria de ação rigidamente
estabelecida. A moral, em contrapartida, é concebida menos rigidamente,
podendo variar de acordo com o país, o grupo social, a organização ou
mesmo o indivíduo em questão. (2005, 52).

Os valores morais são definidos pela sociedade ou até mesmo por grupos da
sociedade que possui determinadas crenças, que acreditam que um determinado
comportamento pode ser correto ou não, que definem o que é bem e mal, e o que é
permitido e proibido. A moral é temporal, ou seja, pode sofrer alterações no decorrer
dos anos, o que acredita-se que hoje possa ser correto, daqui a alguns anos pode
ser definido como incorreto.
A Ética é o olhar de fora, está acima da moral e é uma reflexão crítica sobre
as condutas que são tomadas em sociedade, se essas condutas estão interferindo
no direito à vida, se está prevalecendo os interesses individuais ao invés do bem
comum. Ela também é atemporal, ou seja, não sofre alterações com o tempo.
Como exemplo podemos citar o aborto, para alguns países e sociedades é
considerado como prática moral e legal, porém a partir do ponto de vista da Ética é
considerado antiético, pois fere o direito a vida.
Os valores morais de um grupo ou organização definem o que é ser ético
para si e, a partir daí, elaboram-se rígidos códigos éticos que precisam ser seguidos
sob pena de ferirem os valores morais preestabelecidos (Ashley, 2005). Para a
autora a ética afeta desde os lucros e a credibilidade das organizações até a
sobrevivência da economia global.
A partir do momento em que a empresa decide investir em Responsabilidade
Social, tem o dever de estar respaldada na ética até mesmo para dar sustentação ao
que está propondo desenvolver. Quando elabora um código de deveres e
obrigações, está se prontificando a cumprir com a sua parte e a cobrar também
posturas que não forem seguidas. A empresa que não seguir seus negócios em uma
visão ética está comprometendo seu futuro em longo prazo, pois o próprio mercado
e a sociedade punem empresas que possuem atitudes duvidosas.
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Segundo Ashley (2005) as organizações terão de aprender a equacionar a
necessidade de obter lucros, obedecer às leis, ter um comportamento ético e
envolver-se em alguma forma de filantropia para com as comunidades em que se
inserem. Além disso, mudanças, como nas formas que são concebidos e
comercializados os produtos e serviços, trazem consigo novas questões éticas com
que as organizações têm de aprender a lidar principalmente porque, cada vez mais,
as novas tecnologias de informação e oportunidades comerciais e empresariais
abertas pela globalização tendem a levar todas as organizações a abraçar padrões
globais de operação.
Os valores morais e éticos sempre influenciaram as atitudes das empresas,
porém a partir da globalização esses dois fatores tomaram mais relevância.
Qualquer organização que deseje aumentar seus mercados tem que ter “jogo de
cintura” e saber lidar com esse choque cultural.
Segundo Aguilar (1996) escândalos éticos podem prejudicar seriamente uma
empresa, tanto pelas punições de caráter legal, como em decorrência da má
publicidade, com irreparáveis danos nas relações com a clientela. Assegura que,
mesmo sem escândalos públicos, práticas antiéticas podem interferir, danosamente,
no desempenho da corporação, comprometendo-a em todos os níveis, deteriorando
a capacidade criativa de seus colaboradores.
Os padrões éticos são a resposta do mercado a essa economia globalizada,
seja pela necessidade de mostrar uma imagem positiva ou pela própria exigência de
um mercado que não perdoa erros.

3.5 O BALANÇO SOCIAL COMO FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO

As empresas conscientes de seu papel em uma sociedade globalizada
desenvolveram uma ferramenta chamada Balanço Social, que corresponde a
prestação de contas da empresa para a sociedade.
No Balanço Social as empresas divulgam seus programas, suas ações, os
resultados apurados e o planejamento de suas ações que visam a melhoria e o bem-
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estar da sociedade, não só para o seu público interno como para seu público
externo, demonstrando assim todo o seu perfil social. Antes de qualquer coisa o
Balanço Social é a transparência das ações da empresa para com a sociedade e
não deve ser visto como uma ferramenta de marketing.
Para Melo e Froes:
O balanço social contribui para a detecção de desvios e busca a evolução
na operação do negócio, ressaltando que nenhum dado pode ser
mascarado. Demonstra, ainda, que as empresas, ao aderirem a essa
prática, casam tanto a obrigatoriedade dos seus investimentos com os
incentivos fiscais recebidos. Quando bem elaborados, servem até mesmo
como peça de divulgação e tema de campanha publicitária. (1999, 139).

Segundo Iudícibus:
O balanço social tem por objetivo demonstrar o resultado da interação da
empresa com o meio em que está inserida, o grau de responsabilidade
social assumido e assim prestar contas à sociedade pelo uso do patrimônio
público, constituído por recursos naturais, humanos e o direito de conviver e
usufruir os benefícios da sociedade em que atua. (2000, 265).

Com a competição cada vez mais acirrada entre as empresas, não basta
olhar somente em curto prazo, promover a sua marca e ter bons preços. É antes de
tudo necessário que se tenha um diferencial competitivo, e este diferencial é
chamado de Responsabilidade Social.
O Balanço Social vem como instrumento para conquistar esses mercados,
pois é através dele que as empresas mostram a sua participação e seu envolvimento
com as questões sociais.
É importante notar que segundo o Ibase (Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas) é cada vez maior o número de empresas brasileiras que
divulgam seu balanço social.
No Brasil ainda discute-se o assunto tendo opiniões contra e a favor da
obrigatoriedade.
Porém existem autores que defendem a liberdade das empresas de
publicarem ou não seus balanços, ou seja, elas devem fazê-lo por uma questão
ética.
É importante salientar que assuntos como Responsabilidade Social e Balanço
Social são questões recentes que ganharam grande campo de discussão
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atualmente, não só no Brasil como no mundo os avanços mesmo sendo pequenos
são muito significativos.

3.6 A RESPONSABILIDADE SOCIAL NO BRASIL

A Responsabilidade Social está cada vez mais fazendo parte do cotidiano das
empresas que antes possuíam apenas objetivos econômicos. A partir do momento
que a empresa incorpora em seu meio as práticas de Responsabilidade Social está
assumindo compromissos com a sociedade.
As primeiras discussões sobre Responsabilidade Social no Brasil iniciaram-se
na década de 70, segundo Ashley, com o pioneirismo da ADCE 1. A entidade iniciou
a discussão por meio de seminários, palestras e congressos e elaborou dez
princípios de uma empresa solidária. São eles:
1

Aceitamos a existência e o valor transcendente de uma ética social e
empresarial, a cujos imperativos submetemos nossas motivações, interesses,
atividades e a racionalidade de nossas decisões;

2

Estamos convencidos de que a empresa, além de sua função econômica de
produtora de bens e serviços, tem uma função social que se realiza através da
promoção dos que nela trabalham e da comunidade na qual deve integrar-se.
No desempenho dessa função, encontramos o mais nobre estímulo à nossa
auto-realização;

3

Julgamos que a empresa é um serviço à comunidade, devendo estar aberta a
todos os que desejam dar às suas capacidades e às suas poupanças uma

1

Uma entidade constituída de empresários cristãos, que possui como fundamento de suas

práticas os princípios estabelecidos pela doutrina social da igreja. Todas as atividades
acerca da responsabilidade e do balanço social das empresas seguem tais princípios.
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destinação social e criadora, pois consideramos obsoleta e anacrônica a
concepção puramente individualista da empresa;
4

Consideramos o lucro como indicador de uma empresa técnica, econômica e
financeiramente sadia e como a justa remuneração do esforço, da criatividade
e dos riscos assumidos. Repudiamos, pois, a idéia do lucro como única razão
da atividade empresarial;

5

Compreendemos como um compromisso ético as exigências que, em nome
do bem comum, são impostas à empresa, especialmente pela legislação fiscal
e pelo direito social;

6

Temos convicção de que nossa atividade empresarial deve contribuir para a
crescente independência tecnológica, econômica e financeira do Brasil;

7

Consideramos nossos colaboradores todos os que conosco trabalham, em
qualquer

nível

da

estrutura

empresarial.

Respeitamos

todos,

sem

discriminação à dignidade essencial da pessoa humana; queremos motivá-los
a uma adesão responsável aos objetivos do bem comum, despertando suas
potencialidades e levando-os a participar cada vez mais da vida da empresa;
8

Consideramos como importante objetivo da empresa brasileira elevar
constantemente os níveis de sua produtividade, sempre acompanhada pelo
crescimento paralelo da parte que, por imperativo e justiça social, cabe aos
assalariados;

9

Comprometemo-nos a dar todos os nossos colaboradores condições de
trabalho, de qualificação profissional, de segurança pessoal e familiar, tais que
a vida na empresa seja para todos um fator de plena realização como pessoas
humanas;

10

Estamos abertos ao diálogo com todos os que comungam de nossos ideais e
preocupações, no sentido de contribuir para o permanente aperfeiçoamento e
atualização de nossas instituições econômicas, jurídicas e sociais, a fim de
garantir para o Brasil um desenvolvimento justo, integral, harmônico e
acelerado (apud Busarello, 2003, 32).
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No Brasil, na década de 90 o tema ganhou forte impulso com o surgimento de
entidades como: Instituto Ethos de Responsabilidade Social e o IBASE – Instituto
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, que são responsáveis pela
disseminação e conscientização da importância do tema.

3.6.1

Instituto Ethos

O Instituto Ethos (2013) é uma associação não governamental, criado em
1998 por empresários, com o objetivo de ajudar as empresas a incorporar as
práticas de Responsabilidade Social.
Sua missão é “mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus
negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de
uma sociedade sustentável e justa”.
Segundo Instituto Ethos (2013) as empresas precisam ter valores como:
honestidade, compromisso, integridade, justiça, lealdade, solidariedade, compaixão
e respeito. Estes valores são indispensáveis para a empresa e para todos os seus
colaboradores para que possam colocar em sua prática cotidiana.
A organização reúne empresas de grande, médio e pequeno porte,
interessadas em desenvolver suas atividades de forma socialmente responsável.
Está previsto no estatuto que para se associar ao Instituto à empresa deve:


Estar comprometida com a finalidade do Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social



Obrigar-se a contribuir para o alcance dos objetivos da entidade



Ter o seu pedido de associação aprovado
O Instituto Ethos trabalha em diversas frentes para atender diversos públicos.

Para isto promove encontros que tem por objetivo a discussão do tema e a troca de
informações entre as pessoas. Trabalha com publicações e promove campanhas na
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mídia. Além disso, criou prêmios nas categorias: rádio, TV, imprensa para os
melhores trabalhos jornalísticos sobre Responsabilidade Social.
O Instituto trabalha com o objetivo de envolver cada vez mais a mídia e
chamar a atenção para o tema. Hoje podemos perceber que há entre os meios de
comunicação mais edições que tratam do tema. Como exemplo podemos citar o
jornal Valor Econômico, a revista Exame que publica o ranking das 10 melhores
empresas em Responsabilidade Social, entre outros.

3.6.2

IBASE

O Instituto Brasileiro de Análises Setorial (2013), criado em 1981, é uma
entidade sem fins lucrativos. E entre os diversos temas discutidos pela entidade,
encontra-se o de Responsabilidade Social e Ética nas organizações.
Sua missão é a “construção da democracia, combatendo desigualdades e
estimulando a participação cidadã”.
No campo da Responsabilidade Social o IBASE trabalha com o propósito de
consolidar parcerias entre organizações sociais no Brasil e na América Latina. O
Instituto atua em duas frentes: Responsabilidade Social Empresarial e Balanço
Social no Brasil e rede latino americana.
O Balanço Social do IBASE serve de referência para outros modelos. Isto
aconteceu quando Betinho (sociólogo e ativista dos direitos humanos brasileiros)
lançou em 1997, uma campanha para a divulgação voluntária do Balanço Social.
Além disso, o IBASE trabalha na análise da publicação dos Balanços Sociais das
empresas dando sua contribuição à orientação a elas e aumento da percepção por
parte da sociedade.
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3.7 INDICADORES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Segundo o estudo mais recente do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada), revelou que 69% das empresas privadas brasileiras realizam ações
sociais. São aproximadamente 600 mil empresas desenvolvendo trabalhos no setor
social.
As empresas de grande porte ainda apresentam grande destaque com uma
participação de 94%. Dentre elas, o setor da agricultura registrou um aumento de
35%, ampliando sua contribuição de 45% para 80%. Na última posição aparece a
construção civil com apenas 39%.
Pesquisas apontaram que empresas de grande porte avaliam as suas ações
principalmente para mostrar a população que o empenho pode contribuir
efetivamente para a melhoria do todo.
A proporção de empresas com atuação social não foi acompanhado
proporcionalmente ao volume de recursos aplicados. No Sudeste, os investimentos
foram de 3,1 bilhões, o que representou 0,35% do PIB. No Nordeste os
investimentos foram de 505 milhões de reais, 0,24% do PIB.
Os dados demonstraram que das várias frentes investidas pelo setor privado,
destaca-se as ações voltadas para as crianças. E que poucos empresários abatem
do Imposto de Renda as doações para os programas sociais. Dentre os motivos,
40% dos empresários disseram que o valor do incentivo era pequeno. Para 16%, as
isenções não se aplicavam as atividades desenvolvidas e 15% não sabiam da
existência do benefício. Portanto, o resultado confirma que o setor privado investe
nas causas sociais independente do Estado.
De acordo com a pesquisa Minas Gerais é o estado que apresenta melhor
desempenho na iniciativa privada, seguido por Bahia e Ceará.
Isto só está sendo possível graças à conscientização por parte das
organizações diante de uma postura de uma sociedade responsável que pune e que

111
faz mobilizações contra empresas que adotam uma postura passiva diante de uma
sociedade que possui muitas fragilidades.
Podemos concluir que a questão da Responsabilidade Social, apesar de ser
um tema antigo, tem ganhado um importante espaço na vida moderna. A questão é
muito interessante, pois abre um leque de discussões e estudos que ajudam a
sustentar e divulgar as práticas. Muitos valores esquecidos ou deixados de lado
tornam-se importantes ingredientes de discussão. O fato é que o tema tem mexido
com a sociedade, que passou a cobrar mais ativamente uma conduta ética das
empresas tornando-as parceiras do governo e de ONGs, tomando uma posição de
destaque na luta por um crescimento unificado.

3.8 MARKETING SOCIAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Os grandes problemas sociais enfrentados hoje, principalmente em países
menos desenvolvidos e com muitos problemas sociais, onde o governo por si só não
consegue solucioná-los faz com que sejam tomadas medidas urgentes por parte das
instituições privadas e do terceiro setor.
É nesse cenário que assuntos como: Responsabilidade Social e Marketing
Social sejam cada vez mais divulgados e praticados. É imprescindível saber as
diferenças básicas entre os dois conceitos, a fim de orientar a sociedade e
conscientizar as empresas de suas verdadeiras práticas.
A Responsabilidade Social é a compromisso que as empresas possuem com
o desenvolvimento da sociedade, onde sua função não se resume em gerar lucro e
sim em retribuir a sociedade àquilo que de certa forma foi tomado por ela. É muito
mais que uma simples estratégia de marketing é a manutenção constante de uma
política social em longo prazo. A responsabilidade social se transformou em um novo
critério de qualidade, onde suas práticas estão incorporadas com a cultura da
empresa. Onde as pessoas passam a avaliar a empresa a partir da sua imagem e
suas atitudes no mercado.
As empresas que visam apenas agregar valor a sua marca através de ações
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sociais estão utilizando-se do marketing institucional. A utilização do marketing
envolvido com as questões sociais que tem por objetivo a promoção da
transformação social trata-se do marketing social onde ele promove o uso de
ferramentas de marketing para ajudar a promover a mudança de comportamento da
sociedade em pró do bem estar social. É a empresa “estampar” por meio do uso de
ferramentas, os inúmeros problemas sociais a fim de tentar promover mudanças.
Com isso muitas vezes ela acaba aliando a imagem da empresa com a divulgação
da causa. Dessa forma o marketing social torna-se parceiro da responsabilidade
social, pois contribuem para que a prática da responsabilidade social seja percebida
pelos consumidores.
Para Kotler e Armstrong:
No marketing social, a empresa consciente toma decisões tendo em vista
suas exigências, os desejos e interesses do cliente e os interesses em
longo prazo da sociedade. A empresa está ciente de que negligenciar esses
interesses em longo prazo é um desserviço para os clientes e a sociedade,
e as que são alertas vêem os problemas sociais como oportunidades.
(1998, 483).

Há uma exigência muito grande do consumidor para que as empresas
contribuam para um mundo melhor, por isto muitas empresas estão vinculando sua
marca a uma determinada causa social, ou seja, na verdade a empresa está
adotando uma nova estratégia competitiva, pois ao mesmo passo que está
fidelizando seus clientes diante de uma causa social, ela está melhorando sua
imagem diante do concorrência e da sociedade.
Para Zenone:
A imagem da empresa tem papel fundamental na decisão de compra dos
consumidores, envolvendo não só a qualidade dos seus produtos e
processos, mas também os esforços da empresa em relação às práticas
sociais. (2006, 23).

Ao mesmo passo que as práticas envolvendo o social podem afetar
positivamente a empresa agregando valor ao produto, ajudando a difundir as causas
e a própria organização envolvida, se ela não for trabalhada corretamente pode
gerar uma imagem negativa perante a sociedade. Segundo Zenone (2006) para as
empresas investirem em políticas sociais, ela deve ter:

113


Ter projetos que sejam auto-sustentáveis para que, caso mude seu foco de
atuação no futuro e deixe de investir nessa atividade, não coloque em risco a
sua imagem.



Compartilhar projetos em sua elaboração e decisões com a sociedade que
será atingida por eles. Os “atores” possuem uma quantidade enorme de
informações

acerca

das

questões

que

podem

colaborar

para

o

desenvolvimento de prioridades, além de gerar comprometimento.


Atentar para o fato de que a aproximação de uma atividade social pode
desencadear outras, o que reforça a necessidade de olhar o tema de uma
forma holística e compartilhada.
Se esses fatores não forem trabalhados corretamente, eles podem influenciar

diretamente na vida das empresas, pois o consumidor pode entender que a empresa
está ajudando nas questões sociais a fim de se promover e não por uma questão
ética.
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4

EXCLUSÃO SOCIAL - DADOS

Este capítulo tem como objetivo tratar as questões de pobreza, exclusão
social e ações realizadas pelo governo. Partindo do princípio que o estudo destas
questões impulsionam o Estado (primeiro setor), as ONGs e empresas privadas a
tomarem medidas que ajudem a minimizar este quadro social.

4.1 POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL

No dicionário Melhoramentos (1997) a palavra pobreza significa indigência,
miséria, penúria. Deriva da palavra pobre, ou seja, quem tem poucas posses e
desprotegido. Quanto à exclusão, significa estar fora, deixar de fazer parte de uma
determinada condição.
As questões da pobreza e da exclusão social são temas tão antigos quanto
à humanidade e até hoje vem ganhando destaque e requerendo uma atenção
especial das nações ao combate a essas questões. Apesar da pobreza ser mais
agressiva nos países subdesenvolvidos, ela encontra-se em todas as regiões e suas
causas e consequências não difere muito entre nações ricas e pobres.
Os avanços tecnológicos e a globalização parecem estar distanciando cada
vez mais os países ricos dos países pobres. A desigualdade social parece estar
caminhando a passos proporcionalmente largos se comparado ao desenvolvimento.
Não há quem não fique chocado com as imagens da fome e da pobreza em diversas
partes do mundo, o que leva as pessoas a pressionarem os governos, as instituições
e todos envolvidos direta ou indiretamente fazerem a sua parte e tomarem medidas
a fim de diminuir o quadro social.

4.2 A DESIGUALDADE MUNDIAL
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É inegável que a humanidade tem conseguido grandes avanços e
desenvolvimento, seja na medicina com a descoberta da cura e tratamento de
diversas doenças, no aumento da produtividade de produtos ou até mesmo nos
avanços da tecnologia para ajudar e facilitar a vida do homem.
Para Dias (2005) o sistema capitalista foi incapaz de superar a desigualdade
social cada vez maior no mundo. A concentração de riqueza tem aumentado cada
vez mais, gerando outros tipos de desigualdades que é o de acesso à informática,
por exemplo, a falta de acesso à informação aumenta cada vez mais o abismo, pois
o conhecimento adquirido fica no poder de uma minoria da população.
Segundo o autor acima, nas pesquisas realizadas, estima-se que 31,6% das
pessoas que moram nas zonas urbanas vivem em favelas, sendo que se forem
analisados somente os países pobres, 43% dos que moram em cidades são
favelados. Do total de favelados, 60%, ou 55 milhões na Ásia, outros 187 milhões
(20%) estão na África e mais de 124 milhões (14%), na América Latina. Na Europa e
em outros países desenvolvidos há 54 milhões (6%). Se forem consideradas por
região, a América Latina e o Caribe (31,9%) só perdem para a África Subsaariana
(71,9%) em número de favelados, vindo a seguir a Ásia Central e do Sul (58%), a
África do Norte (28,2%), o Sudeste Asiático (28%) e a Oceania (24,1%).
As questões sobre a pobreza e a desigualdade social no mundo são antigas e
requerem uma atenção especial. Muitos dos países em desenvolvimento hoje
estiveram por longos anos escravizados pelos países desenvolvidos que impediram
e manipularam de alguma forma este crescimento, pois o que foi fator chave para os
países serem desenvolvidos ou não foi a sua colonização. Portanto para se fazer
uma análise sobre a pobreza e a desigualdade torna-se crucial fazer um
levantamento para saber em que raízes estes países se levantaram.
Para o autor Dias (2005) existem algumas formas de dependência entre os
países em desenvolvimento e os países desenvolvidos, as quatro mais importantes
são: dependência comercial, dependência tecnológica, dependência financeira e
dependência política.


Dependência Comercial - o desenvolvimento do capitalismo ocorreu com a
exploração de regiões mais pobres pelas regiões mais ricas. As economias
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dos países em desenvolvimento foram construídas como complementares as
economias desenvolvidas, portanto os países dependentes têm uma
participação limitada no comércio mundial.


Dependência tecnológica - os países desenvolvidos investem muito em
pesquisas, possuindo cada vez mais produtos de alta tecnologia, o que lhes
permite obter uma gama de produtos cada vez melhores dominando muitos
setores, portanto os países em desenvolvimento passam a concorrer em
condições de desigualdade.



Dependência financeira - um dos maiores problemas dos países em
desenvolvimento é a dívida externa que na maioria dos casos se acumula.
Através de organismos financeiros estas dívidas são renegociadas sob
condições duras o que consequentemente impacta nos investimentos
destinados a área social.



Dependência política - este tipo de dependência explica a maior parte dos
conflitos que ocorreram nos países em desenvolvimento, pois a colonização e
a descolonização provocaram a criação de Estados independentes que
vinculados a interesses econômicos e políticos das antigas metrópoles.

4.3 A DESIGUALDADE NA AMÉRICA LATINA E NO BRASIL

A América Latina sofreu e ainda sofre com os efeitos de sua colonização e de
sua dependência dos países ricos. O que consequentemente afetou o seu
desenvolvimento econômico e uma política forte centralizada nas deficiências do
país. De acordo com o autor Dias (2005) a América Latina possui uma população
essencialmente mestiça, composta por descendentes de indígenas, brancos e
negros. E ainda mantém uma situação de preconceito e marginalização, o que leva
a questão da desigualdade se aprofundar cada vez mais.
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Segundo estudo do Banco Mundial, na América Latina, os 10% mais ricos
detêm 48% da renda total e os 10% mais pobres com apenas 1,6% do total.
Portanto o estudo indica que o índice de desigualdade social é muito acentuado.
No Brasil, como outros países da América Latina, também não foi diferente, a
sua forma de colonização, a dependência dos países ricos, o acumulo de riqueza de
uma minoria, a sua dívida externa, a questão da inserção dos negros, que até então
eram marginalizados e excluídos da sociedade. Todos estes fatores contribuíram
para que o país aumentasse a questão da desigualdade e pobreza existente.
Segundo o relatório da ONU (O GLOBO, 2013), publicado em 21/08/2012,
mais de ¼ da população pobre da América Latina vive no Brasil. Os dados
mostraram que há 124 milhões de pessoas vivendo na linha de pobreza, 37 milhões
delas no território brasileiro. Sendo que a segunda maior parcela encontra-se no
México com 25 milhões.
O Brasil é o quarto país mais desigual da América Latina, atrás apenas da
Guatemala, Honduras e Colômbia. Apesar dos números, o país registrou avanço
considerável em relação a 1990.
O estudo revela que a distância entra os países ricos e pobres aumentou
desde 1990, como Colômbia, Paraguai, Costa Rica, Equador, Bolívia, República
Dominicana, Argentina e Guatemala. Dos 124 milhões de pessoas que vivem na
pobreza das cidades latino-americanas, equivale uma em cada quatro pessoas nas
áreas urbanas. Sendo que mais da metade estão no Brasil (37 milhões) e no México
(25 milhões). Vale ressaltar que do período da pesquisa 1990 e 2009, a proporção
de pessoas vivendo em situação de pobreza, baixou de 48% para 33%.
No Brasil é notável a diferença entre as diversas partes do país, entre os
salários de homens e mulheres e a questão racial.
A região nordeste brasileira é a mais castigada pela pobreza e exclusão
social, os índices apontam que a região nordeste concentra 43% dos pobres da
nação. Portanto é necessário que cada vez mais as autoridades e todos que
estiverem envolvidos direta ou indiretamente tomem providências a fim de ajudar a
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minimizar este quadro, pois a região foi a que mais sofreu diretamente os fatores de
colonização e que perpetuam até hoje.
Portanto se compararmos ao mundo e América Latina o Brasil é o país onde a
desigualdade é a maior e a região nordeste é a região com o maior índice de
desigualdade do Brasil.

4.4 AS DEFICIÊNCIAS DAS POLÍTICAS SOCIAIS NO BRASIL

O combate à pobreza no Brasil depende de uma série de fatores, porém, o
primordial que já mudaria e muito a desigualdade social seria a melhor distribuição
de renda. Segundo Porto (2005) o Brasil possui o mais elevado gasto social com
relação ao PIB de todos os países da América Latina com exceção do Uruguai. É um
país com uma das políticas sociais mais abrangentes, moderna, descentralizada e
diversificada.
Portanto o que se pode concluir é que o Brasil investe e muito nas ações
sociais, porém, estes gastos não são efetivamente adequados, não basta apenas
investir dinheiro para diminuir a pobreza é necessário que este investimento seja
realmente eficaz, pois apesar do país contar com programas de transferência de
renda, estes representam apenas 1/3 da queda da desigualdade.
Segundo o autor acima existem dois fatores que podem explicar por que uma
política com todas as qualidades e um generoso orçamento não consegue ser
efetiva ao combate à desigualdade.


O primeiro fator é o grau de focalização dessas intervenções. Para que uma
política social de combate à pobreza seja efetiva, é preciso que ela atinja os
verdadeiramente pobres, isto é, que seja bem focalizada.



O segundo fato é a eficácia. Para que as intervenções sejam capazes de
melhorar o bem-estar dos beneficiários, é necessário que a capacidade
produtiva ou o grau de utilização desta capacidade seja expandido. Ou, seja,
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é necessário que as intervenções garantam a satisfação de necessidades
básicas dos beneficiários.
Ou seja, não basta somente investir dinheiro em projetos sociais, é
necessário que se faça uma análise se estes projetos estão atendendo quem
realmente precisa deles, ou melhor, se estão atendendo e estão sendo eficazes, ou
se estão somente sendo desperdiçados.

4.4.1

O mau direcionamento dos programas sociais

Muitas pesquisas confirmam que grande parte dos programas sociais deixam
de beneficiar as pessoas que realmente precisam de uma política que os ajudem
efetivamente, pois estes programas atendem na maioria das vezes pessoas que não
precisam efetivamente dele. Portanto eles se tornam caros e ineficazes contra a
pobreza e a desigualdade social.
Segundo Porto (2005) há muitas razões que explicam esta má focalização,
abordaremos as principais, dentre elas:


A má focalização do desenho dos programas poderá ser um grande
agravante, pois os programas estão voltados a atingir um determinado público
e muitas vezes isso não acontece. Na verdade quem sai beneficiado é um
público menos pobre da população. Segundo o autor acima existem vários
exemplos de má focalização dos programas, dentre eles o programa de
Abono Salarial, que conta com R$ 1 bilhão anual, porém cerca de 36% deste
recursos verdadeiramente atinge quem necessita dele, pois grande parte da
população pobre permanecem fora do setor formal de trabalho, que por sua
vez são impedidos de ganharem o benefício, neste caso os beneficiados são
a população que é menos pobre. Não existe também um parâmetro para que
se possa auxiliar de maneira igual vários grupos etários da população, como
exemplo podemos citar o programa Bolsa Família que auxilia as crianças em
média R$ 97,00 mensais (2013), enquanto o programa de Previdência Rural
beneficia com um salário mínimo mensal (2013), portanto se levarmos em

120
conta estes dois fatores a população idosa está sendo mais beneficiada do
que a população infantil.


O governo ao repartir os recursos distribuídos entre os Estados, não o faz
proporcionalmente as suas carências efetivamente. Portanto um Estado que
tenha um menor grau de carência acaba recebendo uma parcela maior de
recursos. De alguns programas que foram estudados, pelo menos a metade
merecia serem redistribuídos. Entretanto o autor acima chama atenção para
os programas como o Bolsa-Escola e o Bolsa-Alimentação que fazem parte
da formação do Bolsa-Família onde o grau de focalização é muito elevado
conseguindo atingir proporcionalmente as carências de cada município.



Mesmo quando ocorre uma repartição devida desses recursos, os mesmos
podem sofrer desvios, portanto está é uma dificuldade enfrentada pelos
programas sociais como: Auxílio-Gás, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e o
Bolsa-Família. Para isto foi criado o Cadastro Único que visa atender
realmente a pessoas carentes, este cadastro serve não só para o Governo,
mas também para as empresas privadas que queiram investir. A igualdade de
acesso a informações por todos é crucial, pois muitas pessoas não possuem
acesso a informações e acabam não participando dos projetos, no entanto
outros que são mais bem informados são privilegiados várias vezes pelos
programas.

4.4.2

A ascensão dos programas sociais

A eficácia dos programas sociais não depende somente do

mau

direcionamento deles e sim de um conjunto de estratégias. Partindo do ponto de
garantir o acesso a informações de todos que queiram participar do projeto, expandir
cada vez mais a capacidade de atendimento a todos e garantir que as energias
estejam canalizadas de maneira correta para que não se perca tempo e
investimento. Para Porto (2005) a eficácia dos programas depende de um conjunto
de fatores, dentre eles:
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O Brasil não possui um sistema de avaliação de impacto quanto aos seus
programas e políticas sociais. Portanto não é possível fazer uma análise de
seus projetos e calcular a sua eficácia, pois o mesmo projeto pode ser eficaz
para uma comunidade e ineficaz para outra.



A falta de documentar os programas sociais dificulta o entendimento e
mudanças no decorrer do processo, tanto para o governo quanto pelos
setores privados, pois estas informações poderiam ser utilizadas até mesmo
como uma forma de identificar as melhores práticas.



Os programas sociais hoje não são integrados e, portanto merecem serem
revistos, a partir do momento em que os programas sociais se integram, ou
seja, se complementam e levam até o beneficiário acesso a um conjunto de
programas destinados as suas necessidades específicas, eles ganham força
e eficácia.



A falta de coordenação entre os três níveis do governo, as instâncias públicas
e privadas faz com que aumente a ineficiência e a má distribuição dos
programas sociais, pois uma área pode estar sendo duplamente atendida
quanto outras podem não ter acesso a nenhum tipo de programa.



Os programas sociais devem ser flexíveis para atender de maneira diferente e
segmentada cada região do país. Que por natureza possui carências
diferentes. Um exemplo é o Bolsa-Escola que parte do princípio que o maior
impedimento das crianças frequentarem a escola é o baixo poder aquisitivo
dos pais, porém, se olharmos para o Nordeste, por exemplo, a má qualidade
do ensino e a dificuldade de acesso poderá ser o fator chave para as crianças
não frequentarem as escolas, por isto tem que haver esta flexibilização.



A comunidade precisa ser mais participativa nos programas sociais, pois ela
própria é a melhor fonte de informação para falar sobre suas dificuldades e a
sua participação pode ser a grande diferença.



A necessidade de se colocar medidas para que o setor privado contribua com
a população mais carente.
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4.4.3

Recomendações para um gasto social mais efetivo

A partir do momento em que conhecemos as deficiências das políticas sociais
no Brasil dentre outros fatores que vemos diariamente em jornais e revistas,
podemos destacar algumas recomendações para um gasto social mais efetivo. O
primeiro deles, para Porto (2005), é melhorar o grau de focalização dos programas
sociais. Para isso, o autor citado acima elege alguns itens:


A opção pelo mais pobre, onde deve:
o Rever os mecanismos de transferência de recursos da União para
estados e municípios. Rever também os mecanismos que levam o
setor privado a investir em determinadas localidades em detrimento de
outras. É imprescindível que essas transferências sejam proporcionais
aos graus locais de carência. Caso contrário, ainda que a focalização
local seja perfeita, existirão pessoas excluídas nos estados e
municípios mais pobres, cujas condições de pobreza são piores que as
de muitas incluídas nos estados e municípios mais ricos.
o Rever as regras que definem a população-alvo dos diversos programas
sociais públicos e privados. Afinal, em vários casos, a própria regra de
seleção dos beneficiários descrimina a população mais pobre.
o Aprimorar o cadastramento das famílias pobres, iniciando com o
Cadastro Único, e intensificar o seu uso na seleção de beneficiários
dos programas sociais nos três níveis de governo e também no setor
privado. Para esse processo, a disponibilidade de uma rede de
Núcleos de Atendimento às Famílias (NAFs) pode mostrar-se de
extremo valor, senão, essencial.



Reduzir o viés intergeracional da política social, onde é absolutamente
urgente calibrar melhor o montante que se está transferindo para as crianças
e para os idosos de tal forma que a pobreza ao longo do ciclo de vida possa
estar mais equilibrada. Ou seja, é preciso redimensionar os gastos com os
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diferentes grupos etários para que o grau de pobreza entre crianças, adultos e
idosos seja menos desigual.


Garantir a igualdade de oportunidades no acesso aos programas sociais. É
comum encontrar famílias com igual grau de carência que acabam tendo
acesso completamente diferenciado a determinados programas, dependendo
de seu capital social. Para que essa garantia ocorra, se faz necessária uma
divulgação muito mais ampla da oferta de serviços existente e também um
processo único de seleção de beneficiários. É preciso garantir também que
todos os mais carentes estejam incluídos no Cadastro Único e fazer deste a
porta de entrada de todos os programas sociais, sejam eles públicos ou
privados.
O segundo é aprimorar a integração dos programas sociais com o objetivo de

estimular a cooperação da população carente, onde define que qualquer política
social que se proponha a auxiliar as famílias pobres em todas as etapas ruma à
superação da pobreza deve necessariamente ser capaz de transmitir de forma clara
a seus beneficiários todas as oportunidades disponíveis. Isso ocorre porque a rota
de saída da pobreza baseia-se necessariamente no binômio oportunidades-esforço.
O esforço sem oportunidades é ineficaz; de igual modo, as oportunidades sem
esforço são inúteis.
Após décadas de políticas sociais fragmentadas, não é tarefa fácil transmitir
aos segmentos mais pobres a notícia de que, com a nova política social, todas as
oportunidades de que necessitam estarão disponíveis. Para esta tarefa, a unificação
e a integração de toda política social seriam instrumentos extremamente úteis. [...] É
também imprescindível a existência de um único local para o qual cada família
carente possa se dirigir, a fim de obter conhecimento sobre todos os programas
sociais disponíveis em sua localidade.
Buscar maior personalização e adaptabilidade dos programas sociais às
condições locais – soluções locais para um problema global entra como o terceiro
item, uma vez que a pobreza é um problema universal que afeta com intensidade
distinta todas as regiões do país e do planeta. A solução, entretanto, é
necessariamente local. Assim, um dos grandes desafios para o governo federal é o
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de desenhar a sua política social de uma forma flexível o suficiente para acomodar
as especificidades locais [...].
No quarto item, o autor citado acima cita que mais informações sobre
programas sociais para melhores decisões devem ser analisadas. E para isso,
alguns critérios devem ser adotados:


Construção e desenvolvimento de um sistema de avaliação de programas
sociais, uma vez que todos os programas sociais deveriam obrigatoriamente
gastar uma dada porcentagem de seu orçamento com a própria avaliação. [...]
Os resultados das avaliações deveriam ser tornados públicos e os dados
levantados, serem disponibilizados para todos que desejarem produzir
avaliações alternativas. Afinal, não existem avaliações definitivas. É do debate
público que emana o convencimento da sociedade sobre a qualidade do
programa.



Difusão de experiências bem-sucedidas – cadastro das experiências. Talvez
um dos grandes impedimentos para a existência de um cadastro de todos os
programas sociais não seja tanto a falta de iniciativa para conceber o sistema,
mas a resistência dos responsáveis pelos programas em alimentá-los [...].
Como quinto e último item, Porto (2005) declara que uma melhor

coordenação entre os três níveis de governo e com o setor privado se faz
necessária. Pois é comum, entre programas federais, estaduais municipais e
privados, comunidades com acesso a mais de um programa do mesmo tipo, da
mesma forma que outras encontram-se totalmente descobertas. [...] Portanto, é
preciso detectar, por intermédio do cadastro dos programas sociais e outros meios,
sobreposições,

contradições

e

injustiças.

Uma

vez

detectadas,

devem-se

desenvolver regras básicas para redistribuição e a padronização dos benefícios.
Além disso, colocar a infraestrutura social privada a serviço da população
pobre, pois não existe nenhuma inconsistência em que recursos públicos financiem
serviços produzidos pelo setor privado. Afinal, o que importa é que pessoas que não
poderiam pagar pelo serviço, caso contassem apenas com recursos próprios,
estejam sendo beneficiadas. No entanto, colocar o setor privado a serviço da
população mais carente requer avançar no desenvolvimento de mecanismos para a
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regulação de preços e qualidade do que é ofertado, e também nas estratégias de
financiamento com recursos públicos de um serviço a ser executado pelo setor
privado.
Como podemos ver, o sucesso nos programas e o gasto social mais efetivo está nas
mãos de seus coordenadores, que neste caso é o próprio governo em parceria com
o setor privado. Basta a transparência, honestidade e seriedade na execução da
coordenação, para que este fato seja consumado.
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AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL: PROJETOS

Nos dias atuais, as empresas investem cada vez mais em melhores práticas e
metodologias de desenvolvimento de projetos, a fim de obterem melhores resultados
e eficiência. Não é diferente nos projetos relacionados às questões sociais.
De acordo com a publicação do IETEC no artigo Gestão de Projetos Sociais:
Projetos de responsabilidade social, que têm como objetivo a promoção do
desenvolvimento sustentável, estão cada dia mais presentes no meio
empresarial brasileiro. Os motivos são os mais variados e cada empresa
apresenta o seu: melhoria da imagem institucional, apresentação de
balanços sociais positivos, fidelização de clientes ou mesmo o
desenvolvimento da comunidade interna e externa. No entanto, um
importante ponto precisa ser colocado em pauta: existe uma preocupação
com o uso de metodologias de gestão para garantir a viabilidade desses
projetos sociais? (2013).

Neste capítulo, abordaremos como a utilização ou não da metodologia pode
influenciar nos projetos sociais.

5.1 A FALTA DE METODOLOGIA ADEQUADA AO DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS SOCIAIS

Observa-se que a condução de projetos sem um método específico pode
acarretar na falta de planejamento das devidas necessidades, oportunidades,
prioridades e estabelecimento de objetivos claros, bem como a obtenção dos
resultados esperados.
Para Campos et al:
É bastante comum nos depararmos com projetos bem redigidos e
lastreados pelas melhores intenções, mas que não deixam claro qual a
situação problema que está sendo enfrentada. Em decorrência disto, os
objetivos são geralmente múltiplos e inconsistentes, quando não são
concorrentes entre si. A precária definição do problema e a discrepância dos
objetivos deixam margem a um alto grau de arbitrariedade no
estabelecimento das metas e, por consequência, uma grande dificuldade na
gestão e avaliação do projeto. (2002, 14).
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Também é notável que a falta de efetividade e clareza na elaboração de um
plano de projeto social formalizado e embasado poderá ocasionar na falta de
investimento, credibilidade e apoio por parte dos stakeholders.
A necessidade do uso da metodologia começou quando se constatou a
importância de demonstrar as avaliações dos impactos das ações sociais das
empresas, bem como a preocupação com os resultados que, por sua vez, surgiu
quando as empresas começaram a criar seus próprios projetos sociais ao invés de
apenas doarem uma quantia em dinheiro para alguma causa (IETEC, 2013).
Diante de todos os fatos mencionados anteriormente, é evidente que a falta
de uma metodologia, independente do tipo de projeto ou tamanho da empresa, pode
ocasionar no seu cancelamento por parte dos stakeholders, alcance parcial de seus
objetivos ou até mesmo em fracasso, incorrendo em prejuízos financeiros e
enfraquecendo sua imagem.

5.2 A IMPORTÂNCIA DA METODOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS SOCIAIS

A gestão de projetos sociais esta cada vez mais presente no cenário atual das
empresas, seja pela corrida da competitividade, pela prática na essência ou mesmo
para melhoria de sua imagem. O fato é que muitas organizações não adotaram
nenhum tipo de metodologia ou adotaram metodologias inadequadas aos seus
projetos, fazendo com que os resultados não fossem atingidos da maneira esperada.
De acordo com Valle (2010), os principais fatores que influenciam em projetos
bem sucedidos são:


Produziu todas as entregas planejadas;



Foi completado dentro do cronograma aprovado;



Foi executado dentro do orçamento aprovado;
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Foi entregue de acordo com todas as especificações funcionais, de
performance e de qualidade;



Alcançou todas as suas metas, objetivos e propósitos;



Atingiu todas as expectativas das partes interessadas.

É importante observar os erros cometidos nos projetos passados para facilitar
a compreensão do cenário atual e mitigar o risco de cometer tais erros em futuros
projetos.
Para Valle (2010), os erros mais comuns são:


O não entendimento do alinhamento do projeto com a organização;



A falta de gerenciamento das expectativas das partes interessadas em
relação ao projeto;



A falta de acordo das partes interessadas em relação aos fatores de
sucesso do projeto;



A falta de um cronograma realista, em que fatores como quantidade de
trabalho,

dependências

obrigatórias,

estimativas

de

custos

e

nivelamento de recursos tenham sido previstos;


A falta de definição e comunicação sobre as responsabilidades da
equipa do projeto;



A falta de aceitação formal do cronograma do projeto;



A falta de identificação preliminar de riscos para o projeto;



A falta de recursos humanos capacitados e disponíveis para trabalhar
no projeto;



A falta de definição de requerimentos e escopo do projeto;



A inadequação do gerenciamento e liderança da equipe do projeto.
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Analisando os projetos bem sucedidos e observando os projetos fracassados,
nota-se que existem características compartilhadas, conforme mencionado pelo
autor supracitado:


O projeto está alinhado com os objetivos da organização;



O projeto tem uma liderança efetiva;



O projeto tem apoio efetivo da alta administração;



Todas as partes interessadas estão de acordo com o propósito, as
metas e os objetivos do projeto;



Todas as partes interessadas compartilham uma visão comum dos
resultados e tem expectativas realistas a respeito do projeto;



As

expectativas

das

partes

interessadas

são

continuamente

gerenciadas e validadas no decorrer do projeto;


O escopo, a abordagem e as entregas do projeto são claramente
definidos e acordados durante o seu planejamento;



O papel e a responsabilidade de cada parte interessada e de membros
da equipe do projeto são claramente comunicados e entendidos;



O cronograma é realista e acordado entre as partes interessadas;



As comunicações do projeto são consistentes, efetivas e focadas no
entendimento;



O progresso do projeto é medito frequentemente em relação a uma
linha de base;



Um forte senso de colaboração e trabalho em grupo é alcançado;



Expectativas e mudanças em relação ao escopo, cronograma, custos e
qualidade são gerenciadas cuidadosamente;
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Os recursos humanos do projeto são capacitados e estão disponíveis
quando necessário;



A equipe do projeto identifica proativamente os seus riscos e trata
essas vulnerabilidades diminuindo a sua exposição.

As práticas de melhoria de gerenciamento de projetos são importantes porque
norteiam as decisões, o planejamento e os resultados a serem atingidos. São
aplicados a qualquer atividade nova que se deseja implementar. Práticas que
precisam ser calculadas e acompanhadas, distinguindo-as das atividades de rotina.
Tais metodologias podem ser aplicadas a qualquer tipo de projeto e empresa. No
âmbito social não é diferente.
A principal diferença entre um projeto social e projetos tradicionais está nos
objetivos das atividades e nos resultados que se deseja atingir. Se de um lado os
objetivos são meramente comerciais ligados a fatores como valor do cliente,
investimento e retorno financeiro entre outros, do outro lado temos como
protagonista os grupos humanos, trazendo como principais critérios fatores como
impactos ambientais, culturais e com poder de transformação social.
Sendo assim, a utilização de metodologia de gerenciamento de projetos é de
fundamental importância para todos os tipos de projetos onde existe a necessidade
do atingimento de objetivos claros e resultados esperados, sejam eles tangíveis ou
intangíveis onde, neste último, encontramos os de âmbito social.
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CONCLUSÃO

Diante do trabalho descrito acima, torna-se importante visualizar que a
Responsabilidade Social é uma realidade para as empresas hoje, que estão
incorporando as práticas dia a dia dentro da estratégia da organização, pois a
realidade é que o mundo mudou juntamente com as mudanças de valor da cultura
do consumidor, que hoje atribui responsabilidades para as organizações que antes
pertencia somente ao governo e ao terceiro setor.
As

organizações,

por

sua

vez,

começaram

a

ver

a

questão

da

Responsabilidade Social como uma estratégia para melhorar o seu posicionamento
de mercado e ganhar competitividade, de uma vez que se foi percebido que o social
gera “lucro”, ao contrário do que se pensava antes. Este tipo de abertura pode ser
uma grande oportunidade para o social, desde que sejam tomados certos cuidados,
pois à medida que o Estado não é forte o suficiente para atender as exigências da
sociedade, ele abre espaços para que estas ações sejam tomadas pelo segundo
setor, que muitas vezes investem no social somente por uma questão mercadológica
criando um “rótulo” de socialmente responsável.
Faz-se necessário que estas questões sejam lapidadas com mais cuidado,
pois à medida que a Responsabilidade Social está sendo cada vez mais
incorporada, as questões de acidentes de trabalho e processos judiciais, por
exemplo, tem aumentado proporcionalmente. É claro que não podemos generalizar.
Existem organizações que praticam a Responsabilidade Social por uma questão
Ética e como uma forma de retribuir a sociedade de alguma maneira, já que ela
própria está conseguindo prosperar, portanto ajudar a minimizar os problemas
sociais, ao redor dela mesmo, é o mínimo a se fazer. Até porque a planificação da
sociedade a sua volta significa retorno a ela mesmo, pois o consumidor possui a
última decisão, ele quem decide comprar este ou aquele produto, portanto cativar o
consumidor desde cedo é garantir sobrevivência em longo prazo.
O marketing social, por sua vez, é um novo termo empregado pelas empresas
para ajudar nas questões sociais. Ele é muito confundido e até mesmo criticado, por
muitas vezes parecer que a empresa quer somente se promover em cima das
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questões sociais, porém o seu objetivo é promover a transformação social por meio
das ferramentas de marketing. As empresas que utilizam o marketing social buscam
“estampar” os problemas sociais filiando muitas vezes seu nome a causa. O que se
deve considerar é que a empresa que utiliza o marketing social, não deixa de querer
divulgar os problemas sociais filiando seu nome a ele, mesmo porque essa
divulgação acaba que indiretamente promovendo a empresa também, porém possui
seu caráter válido, uma vez que promovendo ou não a empresa está ajudando nas
causas

sociais.

Esta

prática

está

distante

de

ser

considerada

como

Responsabilidade Social, uma vez que a mesma requer uma mudança na cultura
organizacional, manutenção constante e em longo prazo.
As discussões sobre estas duas práticas parte de um ponto comum que é o
da pobreza e exclusão social, fatores que mantêm e impulsionam as discussões
acima. O mundo inteiro sofre com a questão, e este sofrimento atinge muito mais os
países subdesenvolvidos.
É interessante notar que o Brasil é o país da América Latina que mais investe
em programas sociais, no entanto é um dos países que possui o maior grau de
pobreza e exclusão social. É necessário que se faça uma análise do que está
errado, pois se de um lado possuímos um generoso orçamento e um leque de ações
diversificadas, porque de outro lado não está sendo eficaz. Será que os projetos
iniciados pelo governo hoje estão realmente bem focalizados? Parece-me que não,
partindo do princípio que todos os municípios recebem verbas iguais e não de
acordo com suas necessidades especificas.
O que realmente pode-se notar é que os projetos não estão sendo bem
focalizados, à medida que está sendo investido, não está se tendo um retorno
proporcionalmente eficiente. Portanto a grande chave do sucesso não está em
quanto se investe, e sim em como se investe e principalmente se este investimento
está atendendo quem realmente precisa ou se outros que não precisam estão sendo
beneficiados pelos programas.
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No entanto, o setor privado, ao investir nas questões sociais, procuram alinhar
os resultados esperados com os objetivos estabelecidos, a fim de que não sejam
desperdiçados tempo e investimento. Palavras de ouro para o mundo moderno.
Porém, há uma deficiência de profissionais bem preparados e qualificados para esta
tarefa, pois escolher uma metodologia adequada para cada projeto não é uma tarefa
fácil, uma vez que as metodologias existentes são complexas demasiadamente para
projetos sociais. De nada adianta ter uma metodologia complexa para uma tarefa
simples e vice e versa.
O fato é que muitas organizações empregam metodologia de projetos para
todas as áreas, mas possuem dúvidas se essas metodologias realmente atendem
aos projetos de ação social. É claro que à medida que essas ações forem ocupando
um espaço de destaque, a adoção de metodologias existentes, ou mesmo a criação
de metodologias simplificadas voltadas ao social se tornam mais tangíveis.
A adoção de normas voltadas para as ações de Responsabilidade Social, ISO
por exemplo, pode ser um dos fatores impulsionadores que farão as empresas
adotarem ou criarem determinadas metodologias.
O grande desafio é encontrar metodologias simples e eficazes para serem
utilizadas por empresas diferentes e que abranjam projetos sociais distintos, para
que as organizações possam criar seus projetos e avaliar suas ações mostrando à
sociedade que o empenho da iniciativa pública e privada pode fazer a diferença.

134
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUILAR, Francis J. A Ética nas Empresas. Maximizando resultados através de
uma conduta ética nos negócios, 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Jorge Jahar. 1996.

ASHLEY, Patrícia Almeida. Ética e Responsabilidade Social nos Negócios, 2. ed.
São Paulo: Editora Saraiva. 2005.

ASHLEY, Patrícia Almeida. Ética e Responsabilidade Social nos Negócios. São
Paulo: Editora Saraiva. 2002.

CAMPOS, Arminda E. M.; ABEGÃO, Luis Henrique, DELAMARO, Maurício César. O
Planejamento de Projetos Sociais: dicas, técnicas e metodologia. Rio de
Janeiro: Oficina Social, Centro de Tecnologia, Trabalho e Cidadania, 2002.

CAMPION, L. Responsabilidade social: muito além do assistencialismo. Valor
Econômico. São Paulo, 16 abr. 2005.

CARROLL, Archie B. Ethical Challenges for Business in the new Millennium:
Corporate Social Responsibility and Models of Management Morality. Business
Ethics Quarterly, 2000. apud ASHLEY, Patrícia Almeida (Coord.). Ética e
Responsabilidade Social nos Negócios. São Paulo: Editora Saraiva. 2003.
COHEN, D. Empresas e sociedade. Revista Exame. Edição especial “A empresa
do novo milênio”. 2002.
COLIN, D. R. A.; FOWLER, M. B. LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social
anotada. São Paulo: Editora Veras. 1999.

DAMANTE, Nara e NASSAR, Paulo. Uma parte pelo social. Revista Comunicação
Empresarial, São Paulo, ano 12, n.44, p.10-18, 3º trimestre de 2002.

DIAS, R. Introdução a sociologia. São Paulo: Editora Pearson Prentice Hall. 2005.

135
IBASE – Instituto Brasileiro de Análises Sociais. Disponível em <www.ibase.org.br>.
Acesso em: 13 jan. 2013.

IETEC

-

Instituto

de

Educação

Tecnológica.

Disponível

em

<http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/49>. Acesso em: 04
abr. 2013.

INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Pesquisa
2007: Responsabilidade Social das Empresas – Percepção do Consumidor
Brasileiro. São Paulo: Instituto Akatu. 2006.

INSTITUTO ETHOS. Disponível em <www.ethos.org.br>. Acesso em: 08 dez. 2012.

IPEA

–

Instituto

de

Pesquisa

Econômica

Aplicada.

Disponível

em:

<http://www.ipea.gov.br>. Acesso em: 14 dez. 2012.
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Sociedade Ação & reação Pesquisa mostra 74% das empresas do Nordeste realizam ações comunitárias.
Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&
view =article&id=910:reportagens-materias&Itemid=39>. Acesso em: 20 mar. 2013.
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Empresas também têm
responsabilidade

social.

Disponível

em:

<http://www.ipea.gov.br/desafios/

index.php?option=com_content&view=article&id=2315:catid=28&Itemid=23>. Acesso
em: 20 mar. 2013.

IUDÍCIBUS, S., et al. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. São
Paulo: Editora Atlas, 5. ed. 2000.

KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. Rio de Janeiro: Editora
Prentice Hall. 1998.

136
LIMA, Paulo R. dos S. Responsabilidade Social: A experiência do Selo Empresa
Cidadã na cidade de São Paulo. São Paulo: 1999.

LÜCK, Heloísa. Metodologia de Projetos: Uma ferramenta de planejamento e
gestão. Petrópolis: Editora Vozes. 2003.

MELO NETO, F.P.; FROES, C. Responsabilidade social e cidadania Empresarial
– A administração do terceiro setor. Rio de Janeiro: Editora Qualitymark. 1999.

MENDES, João Ricardo B., VALLE, André Bittencourt e FABRA, Marcantonio.
Gerenciamento de Projetos. Rio de Janeiro: Editora FGV. 2009.

MICHAELIS. Minidicionário escolar da língua portuguesa. São Paulo: Companhia
Melhoramentos. 2000.
MOURA, Dárcio G. e BARBOSA, Eduardo F. Trabalhando com Projetos –
Planejamento e Gestão de Projetos Educacionais. 4ª ed. Petrópolis: Editora
Vozes. 2007.

O GLOBO. Disponível em <http://oglobo.globo.com/mundo/onu-mais-de-14-dapopulacao-pobre-da-america-latina-vive-no-brasil-5851772>. Acesso em: 20 mar.
2013.

PMI

-

Project

Management

Institute.

Um

guia

do

conhecimento

em

gerenciamento de projetos (Guia PMBOK). Newtown Square, 2008.

__________. Site do capítulo de São Paulo. Disponível em:
<http://www.pmisp.org.br/institucional/pmi/o-instituto>. Acesso em: 24 fev.2013.
PORTO, Marta. Investimento privado e desenvolvimento: Balanço e desafios.
Rio de Janeiro: Editora Senac. 2005.

PRINGLE, H.; THOMPSON, M. Marketing social. São Paulo: Editora Makron
Books. 2000.

137

VALLE, André Bittencourt do. Fundamentos do Gerenciamento de Projetos. 2. ed.
Rio de Janeiro: Editora FGV. 2010.

ZENONE, L. C. Marketing Social. 1. ed. São Paulo: Editora Thomson Learning.
2006.

