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APRESENTAÇÃO
Caro(a) cursista,

Esta disciplina, Gerenciamento de Projetos, tem como suporte a metodologia 

proposta pelo Project Management Institute (PMI) e tem o objetivo de prepará-los 

e capacitá-los em gerenciamento de projetos no exercício de suas atividades. 

No seu conteúdo, serão abordados tópicos relevantes às boas práticas em 

projetos, de modo a auxiliá-los na gestão de projetos exitosos. Assim, veremos, 

na primeira aula, o conceito de projeto e a evolução do seu gerenciamento. Além 

disso, estudaremos as principais habilidades e competências necessárias ao 

gerente do projeto, bem como a importância da equipe de trabalho. Na aula 2, 

discutiremos as dez áreas de gerenciamento de projetos que sintetizam as boas 

práticas em gestão: integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos 

humanos, comunicações, riscos, aquisições e partes interessadas.

APR E SE NTAÇÃO
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Caro(a) cursista,

Nesta aula, serão abordadas as definições de projeto e seu gerenciamento. Além 

disso, estudaremos o perfil ideal do gerente de projetos, bem como a importância 

da equipe de trabalho e a boa distribuição das suas funções. O ciclo de vida do 

projeto e a relevância da sua compreensão para o sucesso na gestão também 

serão explanados. 

Objetivos

•	 Conhecer a definição de projeto e a evolução do seu gerenciamento 
•	 Conhecer o perfil do gerente de projetos e o processo de construção de uma 

equipe adequada
•	 Compreender o ciclo de vida de um projeto

O moderno gerenciamento  
de projetos

1
AULA

Fonte: w
w

w
.corbisim

ages.com
/
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TÓPICO 1 O que é projeto?
OBJETIVOs
•	 Compreender o conceito de 

projeto
•	 Conhecer a evolução do 

gerenciamento de projetos  

O termo projeto provém do latim 

(projectum), que significa “aquilo que é 

lançado adiante”, isto é, o esboço de 

algo a ser executado. Nôcera (2009) define projeto 

como um empreendimento a ser realizado dentro de 

determinado esquema, esboço ou risco de obra a 

realizar. Já Tuman (1983) afirma que um projeto é 

uma organização de pessoas dedicadas que visam 

atingir um propósito e objetivo específico.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT - define projeto como sendo um conjunto de 

atividades coordenadas e controladas com datas 

de início e fim para atingir os objetivos do projeto (ABNT, 2012). Observe 

que todas essas definições, apesar de um pouco diferentes, apresentam a 

mesma ideia central.

Na disciplina Elaboração de Projetos, você viu que o termo projeto também 

pode ser usado como sinônimo de desenho técnico no sentido de esquema, 

esboço ou planta. Esse é o conceito mais usual no âmbito da legislação 

aplicada às licitações.

Por definição do Project 

Management Institute (PMI), 

projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, 

serviço ou resultado exclusivo. 

Para saber mais, acesse o site: 

http://brasil.pmi.org/brazil/AboutUS.

aspx

SAIBA MAIS
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A principal lei de licitações (Lei nº 8.666) em seu Art 6º, incisos IX e X, define dois 

tipos de projetos no sentido de esquema, esboço ou planta: i) projeto básico; 

e ii) projeto executivo. O projeto básico representa o conjunto de elementos 

necessários para caracterizar a obra ou o serviço objeto da licitação e deve 

ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares. No caso do 

projeto executivo, os elementos devem ser suficientes à execução do projeto, 

portanto, seu nível de detalhamento deve ser maior que o do projeto básico. 

Na disciplina Licitações e Contratos, você terá oportunidade de aprofundar 

esses conceitos. 

No âmbito desta disciplina, consideramos projeto no sentido apresentado 

por Nôcera, Tuman, ABNT e PMI. Assim, todo projeto tem duração limitada, 

ou seja, tem começo e fim definidos e apresenta ainda algumas outras 

características comuns, que são:

a. Possuir objetivos específicos;
b. Fornecer resultado único;
c. Possuir elaboração progressiva.

Podemos dizer então que as principais características inerentes a todos os 

projetos são: seu caráter temporal, sua singularidade, o grau de incerteza e 

sua complexidade. A temporalidade se refere ao fato de o projeto ter um 

começo e um fim definidos, havendo projetos de curta (recuperação de uma 

passagem molhada), média (construção de uma adutora) e longa duração 

(construção de uma hidrelétrica). Quanto à singularidade, esta indica que os 

projetos são únicos, isto é, são todos diferentes uns dos outros em maior ou 

menor grau. Mesmo quando existem projetos padronizados, como no caso 

de uma passagem molhada ou uma estação de tratamento de água – ETA, o 

projeto será diferente para cada terreno, pois o tipo de solo e a inclinação do 

terreno, por exemplo, são fatores diferentes para cada local.

Já a incerteza está relacionada aos eventos ou condições que podem 

ocorrer ao longo do desenvolvimento do projeto e que causam efeitos 

positivos ou negativos sobre o resultado.  A complexidade, em sua definição 

mais simples, representa o grau de dificuldade de criação, ou geração, dos 

produtos ou serviços objetos do projeto.
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A relação entre o grau de incerteza e a complexidade permite a classificação 

dos projetos em 4 (quatro) categorias (figura 1). Vejamos a seguir. 

Figura 1 – Categorias de projetos

Fonte: Adaptado de Maximiano (1997)

Nocêra (2009) e Keeling e Branco (2012) afirmam que os projetos podem 

se originar da demanda de mercado, de uma necessidade organizacional, 

da solicitação de um cliente, de um avanço tecnológico ou de cumprimento 

de requisitos legais. Uma passagem molhada construída sobre um riacho a 

pedido de uma comunidade com o objetivo de encurtar caminho é um bom 

exemplo de projeto originado da demanda de mercado, considerando, nesse 

caso, que o mercado é a própria comunidade.

Programa, por outro lado, pode ser definido como um grupo de projetos 

que apresentam relação e que são gerenciados de forma coordenada, com 

mecanismos de controle integrados. Alguns programas, de acordo com 

Keeling e Branco (2012), se apresentam na forma de uma série de projetos; 

outros se apresentam como projetos autônomos, com objetivos específicos, 

mas complementares.
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O HISTÓRICO DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Desde os tempos mais remotos, a humanidade gerencia projetos dos mais 

variados tipos, sejam construções de templos, monumentos, cidades e tantos 

outros. Como exemplo, podemos citar a construção das pirâmides do Egito e 

da muralha da China.

Porém, o estabelecimento de estruturas e técnicas de acompanhamento 

surgiu no início do século XX, com Frederick Taylor e Henry Gantt, sócios que 

introduziram os conceitos de trabalhar com mais eficiência e a ordem 

das operações no trabalho, respectivamente. 

Complexos Diagramas de Rede, chamados de Gráficos de PERT (Program 

Evaluation and Review Technique) , e o método de Caminho Crítico (Critical 

Path Method – CPM)  foram introduzidos, oferecendo aos gerentes maior 

controle sobre os projetos. Rapidamente, essas técnicas foram difundidas entre 

gerentes que procuravam novas estratégias e ferramentas de gerenciamento 

que permitissem o desenvolvimento de projetos em um mundo competitivo e 

de mudanças rápidas.

As transformações pelas quais as empresas vêm passando nas últimas 

décadas, em busca da sustentabilidade do meio ambiente, melhoria na 

competividade e no posicionamento de mercado, têm consolidado a 

necessidade de adoção de técnicas e ferramentas de gerenciamento de 

projetos.

Carvalho e Rabechini Junior (2011) dividiram 

essa consolidação no que chamaram de “as 

duas ondas na Gestão de Projetos”. Na primeira 

onda, iniciada nos anos 1990, as atenções 

eram concentradas na gestão do escopo e no 

acompanhamento dos prazos e custos, bem 

como no uso mais intensivo dos softwares 

específicos para gestão de projetos. Essa primeira 

onda garantiu às empresas maior eficiência na 

utilização dos recursos.

Escopo representa o trabalho que 

precisa ser realizado no projeto e 

que normalmente é apresentado 

sob a forma de atividades ou 

tarefas. 

SAIBA MAIS
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A segunda onda, que teria início a partir dos anos 2000, incorporou à primeira 

a necessidade de mais competências gerenciais e menos intuição. Nesse 

sentido, seria necessária a integração das áreas de conhecimento em gestão 

de projetos. A administração isolada de escopo, prazos, custos e qualidade 

não era mais suficiente. Seria preciso a incorporação das outras áreas de 

conhecimento que serão mais detalhadas na nossa segunda aula.

Ainda no ano 2000, o Project Managemente Institute (PMI) lançou o documento 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge(PMBoKGuide), 

instrumento padrão que reúne informações acerca das melhores práticas em 

gerenciamento de projetos.

Nos dias atuais, o Gerenciamento de Projetos vem ganhando ainda mais 

destaque nas organizações, diante da crescente consciência quanto ao 

ambiente competitivo e da necessidade de obtenção de sucessos dos 

projetos. Dinsmore e Cavalieri (2003) estimam que, no mundo todo, cerca 

de 20 milhões de profissionais estão envolvidos diretamente na gerência de 

projetos.

O GERENCIAMENTO DE PROJETOS

No gerenciamento de projetos, é necessário que 

se tenha a definição e o planejamento de todo o 

trabalho a ser realizado, o controle da execução e 

a garantia da qualidade dos resultados.

Apesar de gerenciarmos rotineiramente projetos 

em nosso dia a dia, nem sempre conseguimos 

concluir o que havíamos planejado. Nas empresas, 

porém, os processos precisam ser menos 

intuitivos e mais estruturados, para obtenção 

de êxitos. Tal analogia foi feita por Carvalho e 

Rabechini Junior (2011).

O PMI (2014) indica que o gerenciamento de projetos deve ser feito por meio 

da aplicação e da integração de processos, que são agregados em cinco 

AU LA  1  -  TÓP ICO  1

Gerenciamento de projetos é a 

aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e 

técnicas às atividades do projeto, 

a fim de atender aos seus 

requisitos. Acesse o site: <http://

brasil.pmi.org/brazil/AboutUS.

aspx>. 

SAIBA MAIS
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grupos, denominados de processos de gerenciamento de projetos: Grupos 

de processo de Iniciação; de Planejamento; de Execução; de Monitoramento 

e Controle; e de Encerramento.

A figura 2 mostra o relacionamento entre os grupos de processos de 

gerenciamento de projetos.

Figura 2 – Mapeamento entre os grupos de processos de gerenciamento de projetos

Fonte: Adaptado do PMI (2014)

Os benefícios obtidos com a implementação do gerenciamento de projetos 

em uma organização, segundo Nocêra (2009), são fatores que resultam 

da eficácia da implementação dos processos 

de gerenciamento e do acompanhamento dos 

projetos. Desta feita, os benefícios podem ser 

visualizados pelas partes interessadas no projeto, 

ou seja, os stakeholders. 

Agora que você compreendeu o que é um 

projeto, reforçando os conhecimentos adquiridos 

na disciplina anterior de Elaboração de Projetos, 

e como as técnicas de gerenciamento de projetos evoluíram até os métodos 

mais modernos, vamos conhecer a equipe do projeto, composta pelo gerente 

do projeto, pessoal de apoio e pessoal de execução do projeto.

Stakeholders, em inglês, são 

as pessoas interessadas ou 

afetadas pelo projeto (clientes, 

patrocinadores, público etc).

VOCÊ SABIA?
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TÓPICO 2 A equipe de projetos

OBJETIVO
•	 Conhecer o perfil do gerente 

de projetos e o processo de 
construção de uma equipe 
adequada

A equipe do projeto é composta pelo gerente do projeto, as pessoas 

de apoio ao gerenciamento, bem como todos as outras pessoas que 

participam da execução do projeto. 

Um projeto pode ser composto de várias equipes (figura 3). A equipe de 

gerenciamento do projeto é responsável pelas atividades de elaboração de 

cronogramas, orçamentos e relatórios. As pessoas que executarão o projeto 

fazem parte da equipe de recursos humanos. A equipe de suporte é formada 

por especialistas que apoiarão atividades de gerenciamento ou execução, 

quando necessário. Os representantes de clientes são pessoas designadas pelo 

dono do projeto para validar a aceitação das entregas ou produtos oriundos do 

projeto. A equipe externa é composta por todas as empresas, fornecedores, 

contratadas ou parceiros que fornecem bens ou serviços ao projeto. 
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Figura 3 – Equipe do projeto

Fonte: DEaD/IFCE

Por exemplo, tanto o gerente de monitoramento 

e controle, aquele responsável pelo 

acompanhamento do cronograma do projeto, 

quanto o supervisor de obra, responsável pelo 

acompanhamento diário de uma determinada 

obra, fazem parte da equipe do projeto. Entretanto, 

o gerente de monitoramento e controle faz parte 

da equipe de gerenciamento do projeto, enquanto 

o supervisor faz parte da equipe de recursos 

humanos do projeto.

A equipe pode ter uma composição de caráter 

dedicado, quando a maioria dos membros se dedica 

ao projeto em tempo integral; ou parcial, quando 

a equipe dedica apenas parte do seu tempo ao 

projeto. Geralmente, podemos observar as equipes 

de tempo parcial em projetos temporários, quando 

os membros da equipe participam do projeto, mas 

continuam desempenhando suas funções normais 

ou participando de outros projetos simultaneamente.

Uma empresa do segmento de 

tecnologia da informação, um 

dos ramos que mais se utiliza dos 

conhecimentos em gerenciamento 

de projetos, decidiu desenvolver 

as competências essenciais para 

a gestão de projetos de seus 

funcionários a partir da prática do 

trekking. As equipes são formadas 

por 3 a 6 pessoas e o objetivo é 

percorrer uma trilha desconhecida 

e predeterminada com o mínimo 

de desvios em relação às metas 

estabelecidas pela organização da 

prova! É uma espécie de “rally a pé”. 

A empresa, além de já colecionar 

títulos no esporte, proporcionou o 

amadurecimento de conceitos de 

gestão de projetos e sua prática no 

dia a dia da empresa (RABECHINI 

JUNIOR; CARVALHO, 2013).

VOCÊ SABIA?
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As duas composições de equipes podem existir em qualquer estrutura 

organizacional, apesar de que, por suas características, uma ou outra pode 

ser mais adequada para determinada estrutura organizacional. Portanto, a 

definição da composição varia, principalmente, de acordo com a estrutura 

organizacional e a localização do projeto.

A função de cada membro da equipe vai variar de acordo com as 

características de cada projeto, sua estrutura organizacional (quadro 1), 

natureza e complexidade. Entretanto, é o gerente quem vai exercer o papel 

de líder da equipe no sentido de alcançar os objetivos estabelecidos, e, para 

desempenhar bem essa função, o gerente deve possuir competências e 

habilidades interpessoais.

Quadro 1 – Tipos de estruturas organizacionais

FUNCIONAL

A estrutura funcional é caracterizada pela inclusão do 
projeto dentro de um dos setores da instituição, fazendo 
com que o gerente da área ou setor, seja responsável, 
também, pelo projeto. Uma de suas principais carac-
terísticas é que cada pessoa da equipe do projeto real-
izará suas atividades de forma independente das outras 
áreas. Cada membro pode continuar executando suas 
atribuições funcionais na instituição e contribuir no de-
senvolvimento do projeto, naquilo que lhe for atribuído. O 
gerente do projeto comandará pessoas que podem não 
ter subordinação ao seu setor específico.

PROJETIZADA

No caso de uma estrutura projetizada, toda a equipe es-
tará subordinada ao gerente do projeto e a dedicação 
será exclusiva para o projeto. Os membros da equipe de-
ixam de realizar suas atribuições funcionais na instituição 
para se dedicar apenas ao projeto.

MATRICIAL

A estrutura matricial é uma combinação entre as carac-
terísticas das estruturas funcional e projetizada. Depen-
dendo dessas características, as estruturas matriciais 
podem ser classificadas como: fracas (quando preval-
ecem as características funcionais); fortes (quando prev-
alecem as projetizadas); ou balanceadas (quando não há 
prevalência).

Tenha sempre em mente que gerenciamento de projeto é a busca de equilíbrio 

entre restrições conflitantes, principalmente de escopo, de cronograma 

ou tempo, de custo, de qualidade e de risco. Pode-se executar um projeto 

em menos tempo desde que se exija menos qualidade, ou gastando mais 

recursos, ou até mesmo aceitando um nível de risco maior. Por outro lado, 

muitas vezes, o aumento da qualidade em um projeto necessita de mais gastos 

AU LA  1  -  TÓP ICO  2
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e os riscos são reduzidos. Obviamente, se o projeto contém qualquer tipo de 

ineficiência (desperdícios de recursos ou de tempo, por exemplo) você poderá 

melhorar o desempenho com a redução desses desperdícios. E é justamente 

essa ineficiência que você precisa combater, por intermédio das técnicas de 

gerenciamento, para aumentar o grau de sucesso dos projetos em geral e, em 

especial, na área de gestão dos recursos hídricos!

O GERENTE DE PROJETOS

Segundo o PMI, “o gerente de projetos é a pessoa alocada pela organização 

executora para liderar a equipe responsável por alcançar os objetivos do 

projeto” (PMI, 2014, p.16). Esse profissional deve ter múltiplas competências 

e dominar questões que vão além do projeto, mas que podem influenciar nos 

seus resultados. Vale ressaltar que, muitas vezes, o gerente poderá necessitar 

de um assessor (ou suporte) para alguma área do projeto na qual ele não 

tenha o conhecimento técnico necessário. Rabechini Junior (2011) faz analogia 

das competências de um gerente de projeto às de um maestro, utilizando 

três entendimentos fundamentais: empenho na direção do empreendimento, 

administração de restrições temporais e ousadia para solução de problemas.

Ainda quanto às competências, pode-se citar:
•	 Conhecimento relativo ao gerenciamento de projetos;
•	 Capacidade que o gerente tem de “fazer acontecer”; e
•	 Capacidade de liderança.

O PMCD Framework (Project Manager Competency Development), uma 

publicação do PMI, define o gerente de projeto competente como aquele 

que aplica seus conhecimentos em gerenciamento de projetos e seus 

comportamentos pessoais para entregar projetos que satisfaçam seus 

stakeholders (PMI, 2007). 

Ainda de acordo com o PMCD, o gerente de projetos, portanto, deve 

concentrar-se nos objetivos especificados do projeto, controlar os recursos 

atribuídos para atender da melhor forma possível a esses objetivos e gerenciar 

as restrições (escopo, cronograma, custo, qualidade e riscos) do projeto.
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HABILIDADES DO GERENTE DE PROJETOS

Um bom gerente de projetos deve apresentar habilidades que vão além das 

técnicas. Ele deve estar envolvido com os aspectos gerenciais. A seguir, são 

listadas algumas das principais habilidades, em termos de competências 

gerenciais, citadas por Rabechini Junior (2011).

Figura 4 - Habilidades necessárias ao gerente de projeto

Fonte: Adaptado de Rabechini Junior (2011)

É esperado que um gerente de projetos se empenhe na direção dos objetivos 

do projeto e isso requer habilidade para formação, condução de equipes 

e prontidão para transpor os desafios de comunicação e negociação. As 

competências em condução de projetos se referem, portanto, ao domínio 

dos processos gerenciais.

COMPETÊNCIAS DA EQUIPE

As competências da equipe de projeto se referem à possibilidade de indivíduos 

trabalharem juntos, com vistas ao atingimento dos objetivos do projeto. As 

vantagens de se trabalhar em equipe é que as competências funcionais 

podem ser agrupadas e orientadas para um mesmo objetivo (RABECHINI 

JUNIOR, 2011).

AU LA  1  -  TÓP ICO  2
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Boas equipes têm objetivos claros e tangíveis; conjunto de habilidades 

gerencial e técnica diferenciadas; nível de educação entre os membros da 

equipe; uso de ferramentas adequadas para o trabalho; disciplina; coesão; 

liderança; estrutura apropriada e habilidades para integração, visando buscar 

resultados e relacionar-se bem com clientes (CARVALHO; RABECHINI 

JUNIOR, 2011).

Na escolha de uma equipe de trabalho, a motivação dos integrantes da equipe 

é fundamental. É imprescindível a escolha de pessoas capazes de contribuir 

com a equipe como integrantes com habilidades complementares que irão 

fortalecer e aumentar a capacidade do grupo. A capacidade de trabalhar 

motivados pelos resultados também é essencial, assim como a disposição 

em compartilhar conhecimentos e aprender com os demais integrantes.

No tópico 2, você conheceu a equipe do projeto, composta pelas pessoas 

que apoiam o gerenciamento e as que o executam, além do seu gerente. 

Compreendeu também que um gerente de projetos deve ter múltiplas 

competências para influenciar em seus resultados. No próximo e último tópico 

desta aula, você entenderá o ciclo de vida de um projeto, que está dividido 

em quatro fases para facilitar sua visualização sistêmica.
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TÓPICO 3 O ciclo de vida do 
projeto
OBJETIVO
•	 Entender o ciclo de vida de um 

projeto

T odo projeto pode ser subdividido em 

determinadas fases de desenvolvimento. 

Essa subdivisão permite um melhor 

controle dos recursos gastos. O ciclo de vida do 

projeto é a sequência de fases que vão do início 

ao fim de um projeto, permitindo sua visualização 

sistêmica e facilitando o estudo e aplicação das 

técnicas de seu gerenciamento. Essas fases 

podem ser separadas de acordo com os objetivos 

estabelecidos, produtos entregues, escopo 

do trabalho ou questões financeiras. Tudo vai 

depender da natureza do projeto, de seu tamanho 

e complexidade.

O ciclo de vida pode estar dividido em um conjunto de fases que, por sua vez, é 

subdividido em estágios, que é subdividido em atividades ou tarefas específicas 

em cada projeto. De forma geral, os projetos podem ser subdivididos em 4 

(quatro) fases, conforme a figura 5.

Lembre-se de que, em 

gerenciamento de projetos, 

quando falamos em recursos, 

estamos referindo-nos não 

apenas aos recursos financeiros, 

mas tudo aquilo necessário ao 

desenvolvimento do projeto, 

incluindo pessoas, materiais e 

equipamentos.

ATENÇÃO!
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Figura 5 – Ciclo de vida do projeto

Fonte: Adaptado de PMI (2014)

Observe que, à medida que o tempo avança, há uma tendência de utilização 

crescente dos recursos no desenvolvimento do projeto. Nas primeiras fases, 

de início e de estruturação do projeto, os níveis de utilização dos recursos são 

crescentes, mas relativamente pequenos. O maior nível de uso de recursos 

necessários deve ocorrer ao longo da fase de execução, que é a fase da 

construção ou criação dos produtos, serviços ou resultados esperados. Na 

última fase do ciclo, de fechamento, ocorre uma significativa redução dos níveis 

de uso dos recursos. Cada fase do projeto deve corresponder a um conjunto 

de atividades relacionadas de maneira lógica, facilitando o gerenciamento, o 

planejamento e o controle (PMI, 2014).

Podemos descrever, sucintamente, cada uma das fases, conforme a figura 6.
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Figura 6 – Descrição das fases do ciclo de vida do projeto

Fonte: DEaD/IFCE

No caso de um projeto de construção de uma 

adutora, por exemplo, pode-se dizer que a fase 

de preparação seria a etapa de elaboração 

dos projetos básico e executivo, negociação 

dos recursos, além da emissão das licenças. A 

estruturação seria a etapa em que a empreiteira 

instalaria o canteiro de obras, deslocamento 

de máquinas e equipamentos para o canteiro 

(mobilização) e contratação de mão de obra. 

O início efetivo das obras de construção seria o 

marco de começo da fase de execução, na qual 

Escopo do projeto é a subdivisão 

do plano de trabalho, isto é, 

é o detalhamento do trabalho 

necessário para que o produto 

seja concluído dentro das 

características e funções exigidas 

pelo cliente.

ATENÇÃO!

AU LA  1  -  TÓP ICO  3
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Geralmente, todos os processos de gerenciamento de projetos que 

detalharemos mais à frente em nossa segunda aula estarão presentes de 

alguma forma em cada uma das fases do ciclo de vida do projeto.

A subdivisão do projeto em fases, como comentado anteriormente, facilita o 

acompanhamento e controle do desenvolvimento do projeto. Nesse sentido, 

a estruturação ou divisão dos projetos em fases deve obedecer ao critério de 

relação entre as fases, que pode ser de dois tipos: relação sequencial ou relação 

de sobreposição. No caso de uma relação sequencial, uma fase só poderá 

iniciar após a conclusão da fase anterior, o que é vantajoso pela redução das 

incertezas, mas elimina oportunidades de redução do cronograma por evitar o 

desenvolvimento de fases simultaneamente. 

As relações sobrepostas são aquelas em que uma fase tem início antes do 

término da fase anterior. Geralmente, exigem mais recursos para realização 

das fases em paralelo (paralelismo), aumentando o nível de risco. Por outro 

lado, reduzem o cronograma do projeto.

1. Procure definir as principais características de um projeto que o diferenciam de um 

processo. Você consegue percebê-las de forma clara?

2. Imagine o projeto Copa do Mundo 2014. Em qual das 4 categorias apresentadas na 

figura 1 você o enquadraria? E um projeto de recuperação de mata ciliar, como você 

classificaria?

3. Descreva as habilidades necessárias ao gerente de projeto.

4. Descreva cada uma das fases do projeto.

PRATIQUE

a utilização dos recursos seria máxima. Por fim, a fase de fechamento seria a 

etapa na qual a empreiteira faria a desmobilização dos recursos, encerramento 

dos contratos e uma avaliação da execução do projeto, identificando os fatores 

positivos e negativos, permitindo que o projeto seja uma fonte de aprendizado 

e melhoria constantes.
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Caro(a) aluno(a), chegamos ao final da nossa primeira aula, na qual conhecemos 

o conceito de projeto e a evolução do seu gerenciamento; compreendemos a 

composição da equipe de gerenciamento do projeto, bem como as principais 

habilidades e competências necessárias ao gerente do projeto; e entendemos 

o ciclo de vida do projeto e suas fases. Na próxima aula, conheceremos os 10 

(dez) processos de gerenciamento de projetos: gerenciamento da integração, 

gerenciamento do escopo, gerenciamento do tempo, gerenciamento dos 

custos, gerenciamento da qualidade, gerenciamento dos recursos humanos, 

gerenciamento das comunicações, gerenciamento dos riscos, gerenciamento 

das aquisições e gerenciamento das partes interessadas. Até lá!

AU LA  1  -  TÓP ICO  3
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Caro(a) cursista,

Na aula passada, você teve a oportunidade de conhecer os conceitos fundamentais 

sobre projeto e como sua gestão evoluiu até os tempos modernos, chegando 

ao ponto de tornar-se uma área do conhecimento chamada de gerenciamento 

de projetos. Diante da importância que essa área adquiriu ao longo do tempo, 

buscou-se estruturar o gerenciamento de projetos, com foco nas boas práticas de 

gestão, objeto da nossa aula.

Nesta aula, serão abordadas as 10 (dez) áreas de gerenciamento de projetos 

que sintetizam as boas práticas em gestão: integração, escopo, tempo, custos, 

qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições e partes 

interessadas. 

 Objetivos

•	 Compreender os conceitos básicos sobre o Guia do Conhecimento em 
Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)

•	 Conhecer as áreas de gerenciamento de projetos

Processos de gerenciamento 
 de projetos

2
AULA

AU LA  2 
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TÓPICO 1
Conceitos fundamentais sobre o guia 
do conhecimento em gerenciamento 
de projetos (Guia PMBOK®)

OBJETIVO
•	 Compreender os conceitos básicos 

sobre o Guia do Conhecimento em 
Gerenciamento de Projetos (Guia 
PMBOK®)

O Project Management Institute – PMI® - é uma instituição mundial que 

procura padronizar, fomentar e disseminar as melhores práticas de 

gerenciamento de projetos. Para tanto, o instituto publica o Guia 

PMBOK®, considerado o livro de referência quando o assunto é gerenciamento 

de projetos (TRENTIM, 2012). Neste tópico, conheceremos um pouco mais 

sobre esse guia e sua estrutura. A aplicação dos conhecimentos, processos, 

habilidades, ferramentas e técnicas elencadas no guia aumentarão as chances 

de sucesso do seu projeto.

Segundo o PMI (2014, p.1), “O Guia PMBOK® contém o padrão e guia 

globalmente reconhecidos para a profissão de gerenciamento de projetos 

(...) Um padrão é um documento formal que descreve normas, métodos, 

processos e práticas estabelecidos”. São justamente esses processos de 

gerenciamento de projetos que vamos conhecer com mais detalhes nesta 

aula, pois o Guia PMBOK® é semelhante a uma norma ISO (International 

Organization Standardization).

O guia, em sua 5ª edição, é dividido em 10 áreas de conhecimento, 

conforme apresentado na figura 1. Segundo o referido documento, “uma área 

de conhecimento representa um conjunto completo de conceitos, termos e 

atividades que compõem um campo profissional, campo de gerenciamento 

de projetos, ou uma área de especialização” (PMI, 2014, p. 60). Em resumo, 
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é uma forma de organizar, ou agrupar, todos os processos de gerenciamento 

de projetos sob a ótica do conhecimento.

Figura 1- Áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos

O gerenciamento de projetos é realizado, segundo o PMBOK, por 47 processos 

que interagem entre si, de forma a garantir o sucesso dos projetos. Esses 

processos estão divididos em cinco grupos, conforme apresentado na figura 

2. Esses grupos de processos compõem o ciclo de vida do gerenciamento. 

Observe que esta é outra ótica de agrupamento dos processos diferentemente 

da aplicada ao conhecimento.

Vamos diferenciar melhor essa classificação com a análise de um processo 

específico. O processo Controlar o cronograma, por exemplo, do ponto 

de vista do conhecimento (ou área de especialização), faz parte da área de 

conhecimento chamada Gerenciamento do tempo do projeto. Entretanto, 

sob a ótica dos grupos de processos de gerenciamento de projetos, ele está 

no âmbito dos processos relacionados ao Monitoramento e controle do 

projeto. O mesmo processo pode ser classificado em um ou em outro grupo, 

dependendo da ótica de análise!

AU LA  2  -  TÓP ICO  1
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Figura 2 - Os cinco grupos de processos de gerenciamento de projetos

Você deve estar se perguntando: e o que vem a ser processo? Segundo Trentin 

(2012, p. 17), “processo é um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas que 

são executadas para alcançar um resultado definido”. A quantidade de processos, 

em cada área do conhecimento, varia bastante. Qualidade e comunicações, por, 

exemplo, têm apenas três processos, enquanto tempo apresenta sete processos. 

Entretanto, a estrutura sequencial dos processos é a mesma, independentemente 

da área de conhecimento. A figura 3 apresenta essa sequência.

Figura 3 - Diagrama do fluxo de dados do processo

As entradas representam as informações necessárias ao processo, às 

quais serão submetidas as ferramentas e técnicas, em que será dado 

o tratamento adequado para, em seguida, gerarem as saídas, ou seja, os 

resultados esperados do processo. Ao longo destes, muitas das saídas 

de determinadas áreas serão transformadas em entradas, ou subsídios de 

informações para outros processos de outras áreas do projeto.
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Achou confuso? Você já completou esse fluxo na disciplina de Elaboração de Projetos 

e talvez não percebeu, pois lá o objetivo era outro. Vamos tomar como exemplo o 

processo Desenvolver o cronograma, no âmbito da área de conhecimento de 

Gerenciamento do tempo do projeto, conforme apresentado na figura 4.

Figura 4 – Fluxo do processo “Desenvolver o cronograma”

Você deve lembrar que, para elaborar o 

cronograma físico do projeto de reparo de 

açudes, foram necessárias várias informações, 

tais como: os objetivos do projeto, o público-

alvo, as fases e as atividades necessárias para 

o seu desenvolvimento. Aí estão as entradas 

do processo. Em seguida, foram estimadas 

as durações de cada atividade, indicando-se, 

por exemplo, que a passagem molhada seria 

concluída em quatro meses. Tal estimativa foi 

elaborada a partir do uso de algum método 

ou modelo de estimação de duração, isto é, 

ferramentas e técnicas. O resultado que se 

esperava deste, obviamente, foi o cronograma 

do projeto que representa a saída do processo.

Viu só! Muitas vezes aplicamos as técnicas de gerenciamento de projetos de 

forma empírica. O Guia PMBOK® “apenas” consolidou esse conhecimento 

empírico, criando um padrão, ou melhores práticas.

Vamos conhecer, no próximo tópico, um pouco mais sobre os processos de 

cada uma das dez áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. 

Um dos setores que mais utiliza 

as técnicas de gerenciamento de 

projetos é o de telecomunicações. 

Veja o caso de uma empresa na qual 

foram abordadas nove das dez áreas 

de conhecimento propostas pelo PMI 

no estudo de caso “Boas práticas 

de gestão de projetos no setor de 

telecomunicações”.

Veja mais em Rabechini Junior; 

Carvalho (2013).

SAIBA MAIS

AU LA  2  -  TÓP ICO  1
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TÓPICO 2
Áreas de conhecimento em 
gerenciamento de projetos

OBJETIVO
•	 Conhecer as áreas de conhecimento em 

gerenciamento do projeto

Agora que você compreendeu os conceitos básicos sobre o Guia 

PMBOK® e sua estrutura, conheceremos mais detalhes sobre cada 

uma das 10 áreas de conhecimento, seguindo a ordem apresentada 

no guia. É importante ressaltar que esta aula não substitui a consulta ao guia, 

cujo conteúdo mais aprofundado enriquecerá sua competência enquanto 

gestor. Vamos a elas!

2.1 GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO

A área de integração do projeto deve criar as condições adequadas para que 

este seja desenvolvido de forma apropriada. Segundo Carvalho e Rabechini 

Junior (2011, p.69), “é no processo de integração que os gerentes lançam 

o projeto, estabelecendo seus objetivos, restrições, premissas, justificativas 

pelas quais o projeto foi criado etc.”

Essa área de gerenciamento é fundamental para a coordenação do projeto e 

deve sinalizar, por exemplo, possíveis impactos sobre outras áreas causados 

por atrasos no cronograma. A administração das mudanças e alterações 

também deve ser atribuição da integração, que ainda deve se fazer presente no 

final do projeto, consolidando as lições aprendidas e arquivando documentos 

de finalização dos trabalhos, por exemplo. Perceba que a integração, além de 

interagir com todas as outras áreas, permeia o projeto desde sua concepção 

até seu encerramento.
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O PMI define seis processos no gerenciamento da integração:

Figura 5 - Processos de gerenciamento da integração

2.2 GERENCIAMENTO DO ESCOPO

O gerenciamento do escopo do projeto visa “...assegurar que o projeto inclua 

todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para terminar o projeto 

com sucesso” (PMI, 2014, p.105). Quando nos referimos ao termo escopo, 

a ideia central é a delimitação do trabalho que deve ser realizado no âmbito 

do projeto. São definidos seis processos no gerenciamento do escopo, 

conforme a figura a seguir.

Figura 6 - Processos de gerenciamento do escopo

AU LA  2  -  TÓP ICO  2
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Um dos principais objetivos do gerenciamento 

do escopo é criar a Estrutura Analítica do 

Projeto (EAP) que é a decomposição do projeto 

em partes menores (fases, atividades ou tarefas) 

para facilitar o gerenciamento. Resumindo, a EAP 

é a “quebra” do projeto!

Na construção de uma adutora, por exemplo, 

seria muito difícil gerenciar o projeto que 

apresentasse apenas uma atividade, digamos, de 

construção da adutora, como na figura 7. Nesse 

caso, o monitoramento e o controle do projeto, 

praticamente, não podem ser executados, 

tendo em vista que só saberemos se a obra está 

progredindo ou não, como o planejado, no seu 

término. Poderá ser tarde demais para qualquer 

medida corretiva!

Figura 7– Projeto de construção da adutora sem EAP (PMI, 2014)

Faz mais sentido dividirmos esse projeto em algumas fases, como apresentado 

na figura 8. Cada uma dessas fases deve ter prazo e custo específico, 

facilitando seu monitoramento e controle. Os desvios que porventura ocorram 

em quaisquer das fases podem ser prontamente percebidos, o que dará mais 

agilidade às medidas corretivas. Lembre: quanto maior o nível de detalhamento 

O Banco Santander (antigo Real 

ABN AMRO) foi um dos pioneiros 

no uso do papel reciclado a 

partir de uma parceria com a 

Suzano. Conheça o projeto de 

gestão ambiental desenvolvido 

pelas instituições no estudo de 

caso “Estratégias de gestão 

ambiental nas empresas: análise 

de um projeto interinstitucional”. 

Veja mais em Rabechini Junior; 

Carvalho (2013).

VOCÊ SABIA?



33

do projeto, maior será o grau de monitoramento e controle do projeto! Essa 

é a função da EAP.

Figura 8 – EAP do projeto de construção da adutora (PMI, 2014)

Os processos, ao longo do gerenciamento do escopo, vão resultar na EAP 

aprovada e validada pelas partes interessadas, e que será utilizada para 

controlar o escopo.

2.3 GERENCIAMENTO DO TEMPO

Na dimensão espacial, podemos movimentar-nos 

para cima ou para baixo; para frente ou para trás; 

para a esquerda ou para a direita. Na dimensão 

tempo, só podemos seguir em frente (GIANNETTI, 

2005). Por isso, é fundamental um gerenciamento 

eficiente do tempo, principalmente, pela 

característica de temporalidade dos projetos. 

O gerenciamento do tempo representa os 

processos necessários para assegurar que o 

projeto seja completado no prazo.

São definidos sete processos para o 

gerenciamento do tempo, como mostrado na 

figura 9.

O Governo do Estado de São 

Paulo, buscando reduzir atrasos e 

estouros nos orçamentos, resolveu 

implementar, formalmente, os 

processos de gestão de projetos 

elencados no PMBOK®. Após a 

implantação dos processos, os 

atrasos foram reduzidos em cerca 

de 58%, enquanto os estouros 

de orçamento foram reduzidos 

em 50%. Quer saber como fazer 

também, veja o estudo de caso 

“Gerenciamento de projetos em 

obras públicas” em Rabechini 

Junior; Carvalho (2013).

SAIBA MAIS

AU LA  2  -  TÓP ICO  2
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Figura 9 - Processos de gerenciamento do tempo

O principal produto originado pelo gerenciamento do tempo é o cronograma 

de execução do projeto que vai depender, basicamente, do sequenciamento 

e da duração das atividades, bem como dos recursos disponibilizados para 

desenvolvê-las. É muito importante que você dê atenção especial aos tipos 

de sequência lógica abordados na aula 2 da disciplina de Elaboração de 

Projetos. Para conhecer mais sobre essas técnicas e sobre os principais 

métodos de estimação dos prazos, vale a pena uma consulta ao PMI (2014).

2.4 GERENCIAMENTO DOS CUSTOS

Os processos de gerenciamento de custos visam garantir que o projeto seja 

concluído dentro das estimativas de gastos, representados, principalmente, 

pelos custos com recursos necessários para concluir o empreendimento. Os 

processos abrangem tanto a elaboração, quanto o controle do orçamento do 

projeto, facilitando as medidas corretivas, caso necessárias.

A seguir, vejamos os processos para uma boa gestão dos custos considerados 

pelo PMBOK (PMI, 2014).
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Figura 10 - Processos de gerenciamento dos custos

O principal produto originado pelo gerenciamento dos custos é o orçamento 

do projeto, elaborado a partir das saídas dos processos de gerenciamento 

do escopo, do tempo e dos riscos. Lembre-se de que você já trabalhou 

na elaboração do orçamento global do projeto na aula 2 da disciplina de 

Elaboração de Projetos e agora vai refiná-lo mais ainda.

2.5 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

Carvalho e Rabechini Junior (2011, p.171) definem a gestão da qualidade 

como sendo a busca de um equilíbrio entre “...produzir a coisa mais genial, 

mas dentro do possível, ou seja, respeitando as restrições de recursos e 

prazo do projeto”.

E o que é qualidade em gestão no âmbito do gerenciamento de projetos? 

De acordo com o PMBOK®, qualidade é “o grau em que um conjunto de 

características inerentes atende aos requisitos” (ISO 9000 apud PMI, 2014, 

p.228). De forma simplista, digamos que a qualidade está relacionada ao 

atendimento das expectativas do cliente!

Nesse sentido, o principal objetivo do gerenciamento da qualidade é garantir 

que o projeto satisfaça às necessidades para as quais foi criado. Para tanto, 

são definidos os processos que determinam a qualidade, os objetivos e as 

responsabilidades, conforme apresentado a seguir.

AU LA  2  -  TÓP ICO  2
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Figura 11 - Processos de gerenciamento da qualidade

Vale ressaltar que o gerenciamento da qualidade se aplica a todos os projetos. 

Entretanto, as várias técnicas e abordagens serão específicas de cada tipo.

2.6 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

Conforme visto na aula anterior, há dois conceitos distintos entre os recursos 

humanos envolvidos no projeto. A equipe do projeto consiste de todas as 

pessoas envolvidas para completar o projeto, atuando em regime integral ou 

parcial, enquanto a equipe de gerenciamento do projeto é o subconjunto 

da equipe do projeto que é responsável pelas atividades de gerenciamento.

Os processos de gerenciamento dos recursos humanos são:

Figura 12 - Processos de gerenciamento dos recursos humanos

Nos processos de gerenciamento do escopo, foi criada a EAP do projeto, 

que subsidiou a definição das atividades nos processos de gerenciamento 

do tempo. No gerenciamento dos recursos humanos, vamos atribuir 

funções e responsabilidades aos envolvidos no projeto, gerando uma matriz 

de responsabilidade. Recuperaremos as atividades elencadas na aula 2 

da disciplina de Elaboração de Projetos para exemplificar uma matriz de 
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responsabilidade (tabela 1). O indivíduo 1, por exemplo, será o responsável 

pela aprovação das atividades de fiscalização e será sempre informado sobre 

a execução das atividades de serviços preliminares, estrutura e muro ala. Já 

o indivíduo 2 será o responsável pela administração e fiscalização (que será 

aprovada pelo 1) e pela aprovação das atividades de serviços preliminares e 

estrutura, além de ser consultado no desenvolvimento do muro ala.

Tabela 1– Cronograma físico da obra de reparos em um açude

INDIVÍDUOS

Item ATIVIDADES 1 2 3 4 5

1 Administração e Fiscalização A R I I I

2 Serviços no sangradouro

 Serviços Preliminares I A R C C

 Estrutura I A R R C

 Muro ala I C I I R

Legenda: R – Responsável; A – Responsável pela aprovação; C – Consultar; 

I - Informar

Fonte: Adaptado pelo autor de PMI (2014)

É muito importante que o projeto tenha uma matriz de reponsabilidade bem definida 

para que o gerente do projeto possa saber quem deve ser cobrado pelas entregas 

do projeto. Além disso, deve-se dar atenção especial ao desenvolvimento das 

competências da equipe do projeto por intermédio de treinamentos, atividades 

em grupo, avaliação de funcionários, dentre outras técnicas.

2.7 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

Muitos autores defendem que a área de comunicações é determinante para 

o sucesso ou fracasso de projetos (CARVALHO; RABECHINI JUNIOR, 2011). 

No âmbito do gerenciamento das comunicações, estão, principalmente, os 

processos para que as informações do projeto sejam criadas, divulgadas, 

armazenadas, recuperadas e monitoradas.

Apesar de sua importância, o gerenciamento das comunicações apresenta o 

menor número de processos dentre todas as outras áreas de gerenciamento, 

apenas três, conforme a figura 13.
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Figura 13 - Processos de gerenciamento das comunicações

É muito importante que o projeto tenha uma comunicação eficaz, interligando 

as diversas partes interessadas do projeto, que, muitas vezes, têm culturas e 

níveis de conhecimento diferentes.

2.8 GERENCIAMENTO DOS RISCOS

Segundo o PMBOK® (PMI, 2014, p.310), “o risco do projeto é um evento ou 

condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo em um 

ou mais objetivos do projeto, tais como escopo, cronograma, custo e qualidade”.

O gerenciamento dos riscos tem como objetivo aumentar a probabilidade 

e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos 

negativos. Resumindo, significa que queremos aproveitar ao máximo o potencial 

positivo dos eventos favoráveis e minimizar as consequências dos desfavoráveis. 

E como uma das características dos projetos é a incerteza, é natural que todos 

os projetos apresentem algum tipo de risco. Portanto, é necessário aceitar as 

possibilidades dos riscos, identificá-lo e quantificá-lo, além de definir as medidas 

para aproveitar oportunidades ou minimizar ameaças.

O PMBOK® (PMI, 2014) relaciona seis processos de gerenciamento dos 

riscos, a saber:

Figura 14 - Processos de gerenciamento dos riscos
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A partir da identificação dos riscos e sua quantificação, é possível priorizar 

possíveis eventos que tragam maior impacto (positivo ou negativo) para um 

monitoramento cauteloso.

2.9 GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES

O gerenciamento das aquisições procura garantir o fornecimento de bens e 

serviços necessários ao desenvolvimento do projeto (CARVALHO; RABECHINI 

JUNIOR, 2011). 

O desenvolvimento de um projeto exige a disponibilização de uma série de 

bens e serviços, sendo necessária a identificação de quais desses precisam 

ser adquiridos (contratados) fora do âmbito do projeto. Após essa definição, 

é que se torna possível a realização das aquisições. 

São relacionados quatro processos, como podemos verificar na figura 15.

Figura 15 - Processos de gerenciamento das aquisições

Nos projetos desenvolvidos no âmbito das instituições 

públicas, como no caso das prefeituras, é necessário 

realizar os procedimentos de aquisições de acordo com 

a legislação pertinente. Vale lembrar que os projetos 

que contam com recursos oriundos de organizações 

multilaterais, tais como Banco Mundial e BID, podem 

obedecer a procedimentos específicos definidos pelas 

próprias instituições financeiras.
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O gerenciamento das aquisições é 

uma área fundamental no âmbito 

da gestão municipal dos recursos 

hídricos. Tão importante que você 

terá uma disciplina específica 

para aprofundar esse conteúdo, 

Licitações e Contratos. 

ATENÇÃO!
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2.10 GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

Um dos objetivos essenciais de um projeto é a satisfação das partes 

interessadas. São definidos quatro processos de gerenciamento das partes 

interessadas:

Figura 16 - Processos de gerenciamento das aquisições

As partes interessadas do projeto podem, muitas 

vezes, apresentar interesses divergentes e o 

gerente de projeto deverá ter habilidade suficiente 

para lidar com esses conflitos de interesses. 

Quanto mais as partes interessadas estiverem 

engajadas nas decisões e execução do projeto, 

maiores as chances de sucesso do projeto.

Prezado cursista, chegamos ao final da nossa 

segunda e última aula sobre gerenciamento de 

projetos. Ao longo dessa aula, você deve ter 

compreendido os conceitos básicos contidos 

no PMBOK®, um guia editado pelo PMI, que 

procura padronizar e definir as melhores práticas 

em gerenciamento de projetos. Além disso, você 

conheceu as dez áreas de conhecimento e seus 

processos que definem essas melhores práticas 

em gestão de projetos.

Um caso bastante interessante 

de aplicação das técnicas de 

gerenciamento de projetos é a 

construção da usina hidrelétrica 

de Machadinho, no Rio Pelotas, 

na divisa entre os estados de 

Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul. Localizado numa região 

pouco desenvolvida, adotando 

um modelo de contratação inédito 

no país com transferência de risco 

e pressionada por metas de prazo 

e custo são características que 

tornaram o projeto em um caso 

ímpar de sucesso absoluto.

Veja mais em Rabechini Junior; 

Carvalho (2013).

SAIBA MAIS
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Imagine que você está elaborando um projeto para a recuperação da mata ciliar 

destruída pelo rompimento de uma barragem de rejeito de mineração. Considerando 

o que você aprendeu sobre gerenciamento de escopo, como você desenharia a EAP 

desse projeto? Se você fosse responsável pelo desenvolvimento do gerenciamento 

das partes interessadas, quais partes poderia identificar no caso do projeto acima?

PRATIQUE

AU LA  2  -  TÓP ICO  2
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