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RESUMO 
GENTIL, Célio. Especialista. Identificar Processos Necessários para Gerenciamento de 
Projetos Públicos. UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2016. 

 
Nas últimas décadas, o gerenciamento de projetos públicos tem apresentado controvérsias 
com base em seus resultados, estimulando questionamentos sobre uso de processos mais 
eficazes, para melhoria na gestão e principalmente maturidade efetivamente comprovada. O 
objetivo deste artigo foi identificar os processos necessários e eficazes para gerenciamento de 
projetos públicos, detectando-os através da pesquisa exploratória bibliográfica qualitativa. 
Para destacar os processos, foram identificadas questões técnicas das fases de processos e das 
áreas de conhecimentos, da metodologia aplicada pelo Project Management Institute - PMI, 
conhecidos mundialmente pelas organizações. Foram também, identificados características 
necessárias para o gerenciamento de pessoas dentro das organizações direcionadas para gestão 
de projetos, procurando mostrar a importância do conhecimento e da habilidade do capital 
humano, para esse tipo de gerenciamento. Com essa pesquisa, foi possível detectar também, 
que a estrutura organizacional para gerenciamento de projetos pode variar de empresa para 
empresa podendo ser adaptada em estruturas verticalizadas e horizontalizadas, 
proporcionando adequação e ajustes nas equipes de projetos. Para o setor público, o 
gerenciamento de projetos de forma mais eficaz depende unicamente das adaptações dos 
processos para as necessidades específicas de cada seguimento e a preparação de gestores 
mais habilidosos e competentes, com o compromisso de ampliar cada vez mais, os benefícios 
esperados pela sociedade. 
 
 
Palavras-chaves: Projetos Públicos; Processos; Gerenciamento; Gestão; Conhecimento. 
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1. INTRODUÇÃO 
O Objetivo geral deste artigo é apresentar um conjunto de processos integrados com as 

áreas de conhecimentos, para facilitar e melhorar o desenvolvimento de projetos públicos. Tem 
como objetivos específicos: elaborar pesquisa bibliográfica sobre processos para Gestão de 
Projetos; identificar as áreas de conhecimentos aplicáveis em Gestão de Projetos; identificar 
competências do capital humano para gerenciamento de projetos; e identificar forma 
organizacional para gerenciamento de projetos.  

Desde a criação do Ministério das Cidades em 2003, inúmeros estudos e trabalhos 
foram desenvolvidos sobre os municípios brasileiros, como, também, identificação das 
deficiências no campo das políticas públicas. 

Após 15 anos de intensos trabalhos, direcionados para melhoria das cidades, foram 
criados diversos programas em todos os segmentos, resultando em portfólios de projetos que 
aguardam parcerias público-privadas para executá-los, cujo objetivo é atender as necessidades e 
expectativas da sociedade. 

Contudo, bons projetos precisam de excelentes gestores para desenvolvê-los e executá-
los, bem como, para implantá-los com resultados e métricas eficientes. Presenciou-se em 
algumas décadas às preocupações dos executivos pela escolha dos gestores de projetos, que 
optavam, especificamente, pela excelência da qualificação técnica dos indicados.  

Eram, também, na sequência, as preocupações dos gerentes escolhidos, quando esses 
estruturavam suas equipes de trabalho durante toda a fase do projeto, prevalecendo sempre os 
conhecimentos técnicos, deixando para segundo plano outras áreas de conhecimentos, como cita 
a seguir o autor: 

[...] Anteriormente, o conjunto de habilidades do gerente de projetos permaneceu constante, na 
maior parte, no nível técnico. Mas hoje, estamos vendo os gerentes de projetos abarcarem outros 
conhecimentos: recursos humanos, comunicação, administração e outras áreas avançadas de 
conhecimento. (KERZNER, 2006, p.413).  

Como toda ferramenta na forma contemporânea de organização do trabalho, a 
administração por projetos registra, também, pontos favoráveis e desfavoráveis, mas sinaliza as 
necessidades de mudanças na forma de pensar e agir dos gestores nas empresas, sejam elas 
públicas ou privadas.  

Além da complexidade técnica dos processos, os fatores humanos continuam em 
evidência, e, como ponto desfavorável, destacam-se os conflitos, que prejudicam o cronograma, 
aumentando custos e dificultando comunicação.  

Os conflitos são gerados entre pessoas, equipes e departamentos, resultando sempre, em 
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clima de tensão e, até mesmo, divergências pessoais. Reafirma Kerzner, (2006, p.415), "[...] O 
status dos profissionais de Gestão de Projetos crescerá significativamente, e as habilidades do 
gerente de projetos serão tanto técnicas quanto administrativas".  

Contudo, o mundo corporativo tem mostrado, nas últimas décadas, a necessidade de 
enfrentar os novos desafios nas áreas humanas, requerendo além da melhor capacitação dos 
envolvidos, a disposição para a busca de soluções mais rapidamente, e isso, nos direciona para 
intensificar estudos e pesquisas científicas que possam melhorar a excelência na gestão dos 
processos e dos projetos. 

Vários desses fatores são apresentados por Menezes (2008, p. 174), destacando-se a 
forma de gestão de pessoas e o tipo de estrutura escolhido pela organização. 

Muitas empresas não utilizam processos cientificamente estudados, assim como, não 
investem em treinamentos e desenvolvimento de seus colaboradores direcionados para projetos, 
o que contribui diretamente para o insucesso, como observa o autor: 

[...] programas de treinamentos em gestão de projetos são um dos maiores desafios enfrentados 
pelos gerentes das áreas de Recursos Humanos, tamanha a variedade de qualificações complexas 
e inter-relacionadas (qualitativas, comportamentais, organizacionais e quantitativas), que os 
processos na gestão de projetos abrangem. (KERZNER, 2006, p. 410). 

Diante desse contexto, pode-se questionar a importância dos processos utilizados, 
deixando dúvidas sobre a eficácia, eficiência e efetividade no uso para os projetos públicos. 
Surge, portanto, a questão: os processos são realmente relevantes para o desenvolvimento dos 
projetos públicos? 

A pesquisa deverá identificar os processos técnicos defendidos pelo Project 
Management Institute - PMI, com aplicação das fases de cada um deles para a integração das 
áreas de conhecimentos. Deverá, também, identificar os aspectos fundamentais do capital 
humano no contexto das organizações públicas e não públicas. 

Para atender a esses objetivos, foi aplicada uma pesquisa exploratória bibliográfica 
qualitativa, que apresentou um conjunto de processos técnicos integrados às áreas de 
conhecimentos, que são utilizados no desenvolvimento e execução de projetos. Também 
identificou-se a necessidade das competências do capital humano para gerenciamento de 
projetos. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE GESTÃO DE PROJETOS 
Por algumas décadas, o tema Gerenciamento de Projetos era, na visão de muitos 

empresários, um processo inovador, porém não era visto como prioridade para o 
desenvolvimento dos negócios das companhias, e, como qualquer outra nova forma de 
organização de trabalho, gestão de Projetos era um tema tratado de forma reservada nas décadas 
de setenta e oitenta do Século XX. As empresas eram cuidadosas e lutavam para manter a forma 
tradicional de autoridade, com suas estruturas rígidas e processos voltados para o poder das 
informações e delegação de autoridade. Cita Kerzner, (2006, Prefácio), que, quem detinha a 
informação, tinha o poder na administração dos negócios da companhia, agregada nela, a 
síndrome da confidencialidade, hoje desprezada pela gestão moderna. 

[...] Nesse período de 35 anos, fizemos todo possível para evitar o surgimento da excelência em 
gestão de projetos. Ficamos apenas envolvidos em teorias que diziam respeito à delegação de 
autoridade, ao trabalho em equipe e à confiança. Monopolizamos a informação, porque controlar 
a informação significava controlar o poder; colocamos interesses pessoais e funcionais acima dos 
melhores interesses da empresa na hierarquia de prioridades; e mantivemos a falsa crença de que 
o tempo era um luxo, não uma restrição. (KERZNER, 2006, Prefácio). 
 

Somente na década de noventa essa mentalidade começou a mudar, e ela ocorreu devido 
às crises econômicas nos países desenvolvidos. As empresas perceberam que a concorrência 
começava a comandar o mercado de produtos inovadores dentro das áreas de engenharia. 

Com isso, a sobrevivência se tornou imperativa, comandando e definindo o rumo das 
organizações. As novas formas de pensar e organizar o trabalho assumiram papéis fundamentais 
no comando das empresas, principalmente nos países em desenvolvimento. 

No Brasil, as grandes empresas investiram muito e rapidamente, para uma nova 
realidade, passando por reestruturações e investimentos em novas tecnologias. 

A relação cliente e fornecedor teve uma mudança substancial, para melhor, atingindo 
um nível nunca observado no mundo coorporativo, observa Kerzner, (2006, Prefácio) “[...] 
Todos os fatores anteriormente relacionados permitiram que uma infinidade de empresas 
atingisse algum índice de excelência em gestão de projetos. As decisões de negócios são agora 
priorizadas em relação às decisões personalistas”. 

Na gestão pública, os projetos devem trilhar o mesmo caminho, com preocupação ainda 
mais transparente, considerando que os recursos são públicos.  

Ainda no Brasil, afirma Menezes, (2008, p. 22), outro fator contribuiu para o 
crescimento no número de projetos. As privatizações de empresas públicas e o aparecimento de 
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novas empresas nos segmentos de telecomunicação, gás, petróleo e energia elétrica, resultando 
assim, em organizações estruturadas para gerenciamento de projetos. 

[...] Ao falarmos do governo, não podemos esquecer-nos, todavia, do explosivo movimento de 
privatização ocorrido nos últimos anos do século XX. Por esse movimento, empresas que antes 
eram mais conservadoras começam a posicionar-se no mercado. Novas empresas surgiram 
daquelas, antes, estatais ou de capital misto. Assim, um sem-número de projetos surgiu desse 
acentuado movimento de privatização gerado no Brasil em diversos seguimentos: 
telecomunicação, energia elétrica, gás, petróleo. Eles envolvem desde a própria “recriação” da 
empresa – o change management – como a adoção de novas políticas, produtos e ocupações para 
seus ativos. (MENEZES, 2008, p. 22).  

Para Keeling, (2012, p.14), países com economia emergente, como é o caso do Brasil, 
Rússia, China, Índia, e África do Sul, apresentam crescimentos significativos, por consequência, 
aumento do número de projetos. Afirma ainda Keeling, (2012, p. 14), que “[...] a globalização 
mudará o cenário das organizações condicionadas ao favoritismo e protecionismo do governo”. 
Com isso, o novo cenário ajustará a concorrência legal e leal, para nortear melhor qualidade aos 
projetos e proporcionar melhor concorrência entre as empresas. 

Nessa nova visão progressista, destaca o autor: 
[...] Os governos progressistas promovem melhorias na administração de organizações públicas e 
empresariais e, mais especificamente, na produção e comercialização. Na Coreia, por exemplo, a 
proteção do governo para as indústrias voltadas à exportação está se tornando coisa do passado. 
Recomenda-se o treinamento extenso em gestão de projetos, “baseado nas condições locais”, em 
lugar da dependência da transferência de conhecimento dos países mais avançados. (KEELING, 
2012, p. 14). 
 Contudo, gerenciar projetos requer análise e decisão coerente por parte dos executivos, 

independentemente do tipo e tamanho da organização.  
Para buscar a excelência e maturidade em projetos, faz-se necessário, antes de tudo, 

preparar os gerentes e equipes para conhecerem os processos e a integração nas áreas de 
conhecimento. 

Para Valeriano, (1998. p. 4), entende-se por processo: “[...] um conjunto de recursos e 
atividades inter-relacionadas (os subprocessos) que transformam insumos em produtos ou 
resultados. Os insumos são genericamente chamados de entrada (“input”) e os produtos, de saída 
(“output”)”. Os processos são usados de maneira integrada com objetivo de redução de tempo e 
custos, melhoria de qualidade, minimização de riscos, entre outros, que serão mostrados no 
desenvolvimento deste trabalho. 

A integração da gestão de projetos com os processos administrativos é o fator decisivo 
para se alcançar a excelência. Cita Kerzner, (2006, p. 321), “[...] Nem todas as empresas utilizam 
todos esses processos em tempo integral; elas escolhem os processos que melhor atendem aos 
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seus interesses. Contudo, sejam quais forem os processos selecionados, eles são combinados e 
integrados na metodologia da gestão de projetos”.  

Portanto, gerenciamento de projetos é a coordenação integrada de processos para obter 
um resultado que pode ser um produto ou serviço. Conforme cita o Project Management Institute 
- PMI, que divulga e disponibiliza através do Guia PMBOK os processos integrados e define o 
gerenciamento de projetos como sendo:  

[...] 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 47 processos agrupados logicamente abrangendo os cinco grupos. Os 
cinco grupos de processo são: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e 
encerramento. (PMI - GUIA PMBOK, 2014, p.12).  

Assim, falar em gerenciamento de projetos é estar atento para a escolha e integração dos 
processos necessários para atender as necessidades baseadas nos requisitos, tornando a gestão 
das equipes mais organizada e facilitando a execução das atividades. Para isso, alguns pontos 
fundamentais são apresentados, segundo PMI / PMBOK, (2008, p.38), que são: selecionar os 
processos apropriados necessários para cumprir os objetivos do projeto; usar uma abordagem 
definida que possa ser adotada para atender aos requisitos; cumprir os requisitos para atender as 
necessidades e expectativas das partes interessadas; e obter um equilíbrio entre as demandas 
concorrentes de escopo, tempo, custo, qualidade, recursos e riscos, para gerar o produto, o 
serviço ou resultado especificado.  

 
2.1 Conhecimentos Técnicos dos Processos, necessários para Gerenciamento de Projetos 

 
2.1.1 Histórico 
Um breve histórico mostra a evolução do gerenciamento e da maturidade dos projetos. 
Período de 1959 a 1990 – Cita Kerzner, (2006, p. 265), que nesse período, a estrutura 

de gerenciamento de projetos funcionou de forma específica para empresas aeroespacial e de 
defesa (Exército, Marinha e Forças Aéreas), considerados projetos de grande porte, financiados 
pelos governos por longos anos. 

Período de 1990 a 2000 – Afirma Kerzner, (2006, p. 266), que a década de 1990 
iniciou-se com uma recessão muito forte, colocando as empresas numa situação extremamente 
delicada sob o ponto de vista da competitividade. Como alternativa, o gerenciamento de projetos 
ganhou espaço nos redesenhos organizacionais apresentando resultados relevantes e 
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consolidando, assim, sua presença em inúmeras organizações em todo mundo. 
Período de 2000 até o momento – Ainda Kerzner, (2006, p. 268), cita que os 

escritórios de projetos tornaram-se a espinha dorsal das organizações, já que: “[...] atualmente o 
escritório de projeto tem a responsabilidade de manter toda a propriedade intelectual relativa à 
gestão de projetos e de ativamente sustentar o planejamento estratégico da corporação”.  

Avanços no setor público – Com a promulgação da nova carta magna – Constituição 
Federal de 1988, o Congresso Nacional aprovou a chamada Constituição Cidadã, que garante a 
articulação entre a sociedade e o poder público para instituir novos arranjos nas políticas 
públicas, principalmente no desenvolvimento e implantação de projetos públicos. 

Os grandes desafios contemporâneos que enfrentam os setores públicos, diante de tantas 
demandas da população, somados aos recursos escassos, exige que sejam desenvolvidos, de 
forma mais eficiente, os projetos urbanos, com resultados efetivos para a população.  

 
2.1.2. Sistematização das Fases dos Processos para Desenvolvimento de Projetos 
Para profissionais do setor privado, como também do setor público, que desejam 

trabalhar com gestão de projetos, é fundamental conhecer e entender a importância das fases de 
cada processo, aplicando-os dentro da necessidade situacional. Para isso, diversas metodologias 
e conceitos são, hoje, estudados por diversos profissionais, buscando organizá-los de maneira 
coerente, e com as etapas de desenvolvimento integradas que cada projeto necessita, respeitando, 
assim, as fases ou grupos de processos, dentro das áreas de conhecimento. Isso significa 
sistematizar processos de maneira estratégica e apropriada às necessidades, visando sempre 
minimização de custos e otimização das entregas - produtos ou serviços.  

 
Cita Menezes, (2008, p. 80), que se pode: “[...] afirmar que o desenvolvimento de um 

projeto ocorre mediante vários processos básicos que se sobrepõem. Esses processos são: de 
concepção (ou iniciação); de planejamento; de execução; de controle; de fechamento (ou 
conclusão)”. Menezes chama esses processos de macroprocessos que ocorrem durante o 
desenvolvimento de um projeto, conforme mostra a Figura 1 – Macroprocesso no 
Desenvolvimento de um projeto. 
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Figura 1 – Macroprocesso no desenvolvimento de um projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Menezes (2008, p. 81) 
 

 
Portanto, gerenciar um projeto requer, inicialmente, conhecimento de suas fases 

buscando respeitar as cinco etapas de desenvolvimento lógico e organizado. Essas etapas são 
colocadas de maneira sequencial, garantindo ao gestor uma orientação para o raciocínio também 
lógico, procurando não sobrepor nenhuma etapa ou excluir alguma delas.    

Para alguns autores esses processos ganham outras denominações, porém permanecem 
dentro do contexto da metodologia lógica integrada, necessária para o desenvolvimento de 
projetos. Cita Thiry-Cherques, (2008, p. 22), sobre modelagem de projeto, como instância 
técnica inicial de um projeto. 

[...] A modelagem tem como escopo a preparação para as outras etapas. Um projeto estará bem 
modelado se e quando for administrável e passível de avaliação. Isso é, se e quando forem 
expostas claramente as atividades a serem desenvolvidas, os objetivos a serem alcançados, o 
tempo e os recursos requeridos, bem como indicadas as condições de gestão para que o projeto se 
complete. Não só isso: um projeto estará bem configurado se e quando a descrição das atividades 
a serem desenvolvidas, dos objetivos a serem alcançados, do tempo e dos recursos requeridos, das 
condições de gestão puder ser monitorada, analisada e julgada positiva ou negativamente. Para 
dar conta dessas condições, ao modelarmos um projeto, devemos aplicar uma série de convenções 
e de técnicas no sentido de: esclarecer sobre sua inserção no contexto em que terá lugar, isto é, 
sobre as relações entre o projeto e a economia, a sociedade, as organizações etc.; definir o foco, 
isto é, as finalidades, o objetivo, o produto e / ou o serviço a ser gerado; estabelecer a sequência 
das atividades a serem desenvolvidas; estimar a provisão e o uso dos recursos e os custos a eles 
associados; e, finalmente, cuidar de sua apresentação, para que possa ser compreendido e aceito. 
(THIRY-CHERQUES, 2008, p. 22). 
 
 
  

Para Thiry-Cherques, (2008, p. 23), o projeto passa por algumas etapas que são 
mostradas na Figura 2 – Etapas do Projeto. 

INÍCIO PLANEJAMENTO 

CONTROLE EXECUÇÃO 

FECHAMENTO 
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Figura 2 – Etapas do Projeto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Thiry-Cherques (2008, p. 23) 
Para sistematizar as fases dos processos de forma científica nesse trabalho, serão 

utilizados conceitos do Guia PMBOK do PMI – Project Management Institute, conhecido 
mundialmente, por empresas públicas e privadas, que estão fazendo uso de seus processos para 
obter sucesso no gerenciamento de projetos, nas quais aplicam a integração de 47 processos 
agrupados logicamente, abrangendo 5 (cinco) fases / grupos de processos (Ciclo de vida do 
projeto), com 10 (dez) áreas de conhecimentos, procurando integrar as necessidades dos projetos, 
conforme mostra  Quadro 1 – Fases / Grupo de Processos e Áreas de Conhecimento. 

Quadro 1 – Fases / Grupo de Processos e Áreas de Conhecimentos 
Aplicação e Integração 

Fases / Grupos de Processos Áreas de Conhecimentos - Gerenciamento 
 
 

1) Iniciação 
2) Planejamento 
3) Execução 
4) Monitoramento e Controle 
5) Encerramento 

1) Integração 
2) Escopo 
3) Tempo 
4) Custo 
5) Qualidade 
6) Recursos Humanos 
7) Comunicação 
8) Riscos 
9) Aquisições 
10) Partes Interessadas 

Geração de  
47 Processos 
Integrados 

 
FORMULAÇÃO 

 
 
MODELAGEM 
 
 
 
GESTÃO 
 
 
 
AVALIAÇÃO 
 

 
“PROJETO” 

 
AVALIAÇÃO 

 
MONITORAMENTO 

 
EXECUÇÃO 

 
AVALIAÇÃO 

 
REFORMULAÇÃO  

MEMÓRIA 
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Fonte: Adaptado do PMI - PMBOK (2014, 5ª Edição) 
 
Após a revisão e melhorias apresentadas no Guia PMBOK, do Project Management 

Institute PMI, em 2014, na 5ª Edição, consolidaram-se as seguintes fases: grupos de processos 
das áreas de conhecimento, observando o uso do PDCA – Planejar; Fazer; Controlar e Alterar – 
que enfatiza o processo de melhoria contínua. O desenvolvimento integrado de projetos requer 
do gerente, uma precisa organização viabilizando as fases e os processos. 

Não significa que todos os processos serão seguidos na íntegra, mas somente aqueles 
que serão necessários para atingir o objetivo proposto. As fases denominadas: Iniciação, 
Planejamento, Execução Monitoramento / Controle e Encerramento, tornam-se necessárias em 
todos os projetos, fortalecendo e revalidando o ciclo de vida dos projetos.  

 
2.1.3. Ciclo de vida de um projeto urbano – Todo projeto passa por etapas lógicas das 

quais, inicialmente, nasce uma ideia. Dessa ideia nasce uma concepção, gerando um 
planejamento, posteriormente uma implantação, que resulta numa entrega, a qual deverá agregar 
valor a um cliente. No caso dos projetos urbanos, são os benefícios esperados pela população, 
conforme resume a Figura 3 – Ciclo de Vida do Projeto.  

Figura 3 – Ciclo de Vida do Projeto  
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de PMI - PMBOK, (2008) – 4ª Edição 
 

Com a clareza de fases e da característica do escopo do projeto, deve focar as atividades 
mais próximas sem perder a visão do todo. Quando se definem os produtos a serem entregues 
para finalização de cada fase, cria-se um mecanismo que permite a revisão desse ciclo, que são 
lógicas impostas pelos aspectos técnicos. 

Segundo PMI – PMBOK, (2008, p.41), o Monitoramento e Controle deverão ser feitos 
durante todo ciclo de vida do projeto, da ideia até a efetividade do produto ou serviço entregue, 
conforme mostra a Figura 4 – Ciclo de Vida de Projeto. 

 

 
IDEIA 

 
CONCEPÇÃO 

 
PLANEJAMENTO  

IMPLANTAÇÃO 
 

FINALIZAÇÃO  
BENEFÍCIO 
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Figura 4 – Ciclo de Vida de Projetos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de PMI - PMBOK, (2008) – 4ª Edição 
 
 
2.1.4. Processos definidos pelo PMI – PMBOK, (2014). 
Apresenta-se, na sequência, as fases / grupos de processos e as áreas de conhecimentos 

que compõem o ciclo de vida de projetos, enfatizando aspectos importantes para gerenciamento 
de projetos, conforme mostra o Quadro 2 – Processos na página 14.  

 
2.1.4.1. Iniciação – Para o PMI – PMBOK, (2014 – 5ª Edição), são dois os processos 

vitais que se devem utilizar para compor o marco zero do desenvolvimento integrado de 
projetos: Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto e Identificar as Partes Interessadas no 
Projeto - Stakeholders. Sem esses processos iniciais, fica difícil caminhar pelas etapas seguintes 
do projeto. Portanto, sugere-se que seja o marco inicial. 

Conforme citado anteriormente, o projeto surge de uma ideia e deve expressar a 
intenção do gestor em realizar um trabalho para atender uma necessidade ou oportunidade de 
melhoria para um determinado cliente.  

[...] o grupo de processo de iniciação consiste nos processos realizados para definir um novo 
projeto ou uma nova fase de um projeto existente, obtendo autorização para tal. Nos processos de 
iniciação, o escopo inicial é definido e os recursos financeiros iniciais são comprometidos. As 
partes interessadas internas e externas que vão interagir e influenciar o resultado geral do projeto 
são identificadas. Se ainda não foi designado, o gerente do projeto será selecionado. (PMI – 
PMBOK, 2008, p. 44). 
 Pontos importantes serão discutidos com as partes interessadas para elaboração do 

Termo de Abertura do Projeto, dentre os quais se pode destacar: objetivo do projeto; gerente do 
projeto; premissas para o projeto; restrições do projeto; metas; investimentos, prazos; 
identificação dos Stakeholders primários e secundários; riscos; e comunicação.  

Inte
nsi

dad
e 

Tempo 

Encerramento 
Execução Planejamento 

Iniciação 
Controle 

Inte
nsi

dad
e 

Tempo 

Encerramento 
Execução Planejamento 

Iniciação 
Controlar 
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Para Menezes, (2008, p. 88), a fase inicial de um projeto que marca não só a germinação 
da ideia do projeto mas do seu nascimento até aprovação da proposta para sua execução. 
Necessita da identificação de necessidades, que se busca através de pesquisas e reuniões, a saber: 
Objetivos do projeto; fases / produtos do projeto; principais marcos de controle; premissas; 
riscos; principais requisitos de recursos; restrições; projetos inter-relacionados; critério de 
aceitação; assinatura; revisão; plano de comunicação; plano de gerenciamento de mudanças; e 
análise financeira.  

 
2.1.4.2. Planejamento – Para PMI – PMBOK, (2014 – 5ª Edição), são vinte e quatro 

processos que requerem análise criteriosa de acordo com a complexidade do projeto. A 
preocupação é não usar processos que sejam desprezíveis para determinado projeto, ou seja, que 
não agregará nenhum valor mensurável ao projeto. Assim como também é muito importante não 
esquecer processos que resultarão em prejuízos, por terem sidos excluídos por qualquer motivo.  

[...] Os processos de planejamento desenvolvem o plano de gerenciamento e os documentos do 
projeto que serão usados para executá-los. A natureza multidimensional do gerenciamento de 
projetos cria loops e feedback periódicos para análise adicional. À medida que mais informações 
ou características do projeto são coletadas e entendidas, pode ser necessário um planejamento 
adicional. Mudanças significativas ocorridas ao longo do ciclo de vida do projeto acionam uma 
necessidade de revisitar um ou mais dos processos de planejamento e possivelmente, alguns dos 
processos de iniciação. (PMI – PMBOK, 2008, P. 46).  

A citação anterior, feita pelo Project Management Institute - PMI, reafirma a 
necessidade de estabelecer documentos de registros para garantir a manutenção e pesquisa de 
informações e/ou decisões tomadas em cada fase ou ciclo de vida do projeto. Reafirma, também, 
que durante todo projeto podem ocorrer mudanças em qualquer fase, e, essas, desencadeiam 
várias outras alterações que precisam de registros, garantindo assim o planejamento das entregas. 

 Esse plano de gerenciamento e os documentos desenvolvidos são considerados saídas 
do grupo de processos de planejamento, explorando, assim, todos os aspectos das áreas de 
conhecimento – integração; escopo; tempo; custo; qualidade; recursos humanos; comunicação; 
riscos; aquisições; partes interessadas -, identificadas no Quadro 02 - Processos. 

Ainda fundamental, é o envolvimento das partes interessadas, a fim de garantir que 
todos os requisitos possíveis foram identificados. 

Para Valeriano, (1998, p. 14), “[...] Planejamento é o processo que visa ao 
estabelecimento, com antecedência, das decisões e ações a serem executadas em um dado futuro, 
para atingir um objetivo definido”. Afirma ainda o autor, que para atingir um objetivo em um 
determinado tempo, é necessário um processo interativo. 
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2.1.4.3. Execução – Para PMI – PMBOK, (2014 – 5ª Edição), são oito processos que 
auxiliam na execução do projeto, respeitando e cumprindo as especificações determinadas para o 
projeto. Mudanças na produtividade, na disponibilidade de recursos e principalmente, riscos 
imprevistos, ocorreram nesta fase, portanto, as atualizações deverão ser feitas. 

Percebe-se que os projetos desenvolvidos, principalmente os mais complexos, são 
executados pela própria empresa que os desenvolveu, procurando integrar o planejamento à 
execução e, com isso, reduzindo alguns desperdícios como, por exemplo, o fator tempo. Nessa 
fase, a integração das equipes de projeto deve ser a melhor possível, somada a uma comunicação 
eficaz.  

[...] Durante a execução, estaremos atuando com pessoas: o gestor do projeto, os gerentes 
funcionais (que colocam recursos ou mesmo participam do projeto), os especialistas – que podem 
ser internos ou externos, subcontratados. O grande desafio aqui é mantê-los integrados e focados 
no objetivo do projeto. (MENEZES, 2008, p. 186). 
  

Para Valeriano, (1998, p. 17), “[...] As ações executivas de um plano de uma 
organização (ou de um programa) são classificadas como projeto ou atividade”. Assim, 
complementa Valeriano (1998), que o projeto é entendido como um conjunto de ações, 
executadas de forma coordenada por uma organização transitória, ao qual são alocados os 
insumos necessários para, em um dado prazo, alcançar um objetivo determinado. 

Outro fator importante dessa fase e a que trata dos recursos. Segundo PMI – PMBOK, 
(2008, p. 55), uma grande parte do orçamento do projeto será consumida na execução dos 
processos, do grupo de processos de execução, conforme mostra Quadro 2 – Processos – pagina 
14. 

Segundo Menezes, (2008, p.187), “[...] gerenciar a execução, além de exigências 
técnicas do planejamento, inclui influenciar, entender recursos disponíveis, relacionar-se com 
eles e criar um ambiente favorável à condução do projeto”.  

Conclui Menezes, (2008), que várias atividades são típicas na fase de execução, e que o 
controle deve ser feito concomitantemente à execução por todos os membros das equipes. 

 
2.1.4.4. Monitoramento e Controle – Para PMI – PMBOK – (2014 – 5ª Edição), são 

onze os processos para monitorar e controlar, o que demonstra a importância de estabelecer 
métricas reais e a estratégia de acompanhamento desses indicadores. 
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Aqui também é fundamental a escolha de indicadores em todos os setores ou áreas de 
conhecimento, para correção do rumo do projeto, como também para registros de atingimento 
das metas estabelecidas com efetividade. 

[...] O grupo de processo de monitoramento e controle consiste nos processos necessários para 
acompanhar, revisar e regular o processo e o desempenho do projeto, identificar todas as áreas nas 
quais serão necessárias mudanças no plano e iniciar as mudanças correspondentes. O principal 
benefício deste grupo de processos é que o desempenho do projeto é observado e mensurado de 
forma periódica e uniforme para identificar variações em relação ao plano de gerenciamento do 
mesmo. (PMI – PMBOK, 2008, p. 58).  

O monitoramento e controle são processos utilizados durante todo ciclo de vida dos 
projetos, para ações corretivas e preventivas acompanhadas de relatórios das medições de 
escopo, cronogramas, custos, recursos, qualidade e riscos. 

 
 
2.1.4.5. Encerramento – Para PMI- PMBOK (2014 – 5ª Edição), são dois os processos 

de encerramentos, porém fundamentais para a finalização de todo trabalho. Todo projeto tem seu 
marco inicial e deve, também, registrar o marco final que é a entrega da proposta. Para esse 
marco todos os contratos e aquisições devem estar finalizados para não deixar nenhuma 
pendência.  

Nessa fase procuram-se registrar as lições aprendidas para uso futuro em outros 
projetos. Para Keeling (2012, p. 258), “[...] Com o passar do tempo, é previsível que erros e 
falhas, sejam esquecidos e os sucessos podem ser ampliados na imaginação. Mas essa atitude 
não faz jus ao projeto e aqueles que dedicaram tempo, esforço e recursos a ele”. Afirma o autor: 
“[...] a avaliação final e o relatório de conclusão do projeto são valiosas contribuições tanto para 
o projeto em si como para o sucesso de iniciativas futuras”. 

 
Eventos nessa fase são bem-vindos. Via de regra, prepara-se um evento – jantar, 

churrasco, almoço, entre outros, consolidando, assim, a entrega final.  
 
Para melhor explicitar a fase de encerramento de um projeto, apresentam-se os passos 

na Figura 5 – Fluxograma de Encerramento de Projeto. 
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Figura 5 – Fluxograma de Encerramento de Projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Valeriano (1998, p. 410) 
 
O Quadro 2 – Processos, mostra a integração das cinco fases de projetos, integrados às 

dez áreas de conhecimentos, resultando em quarenta e sete processos, utilizados integral ou 
parcialmente no desenvolvimento de projetos, que são cuidadosamente escolhidos pelo grupo de 
gerenciamento sob a coordenação do gerente do projeto. 

Quadro 2 – Processos 
Áreas de  

Conhecimentos 
Fases / Grupos de Processos - Aplicação e Integração 

Iniciação Planejamento Execução Monitoramento e 
Controle 

Encerramento 
 
1 – (Grupo 4) 
 Integração 

 

(4.1) 
Desenvolver 
o Termo de 
Abertura do 
Projeto. 
 

(4. 2) 
Desenvolver o plano 
de gerenciamento do 
projeto. 

(4.3) 
Orientar e gerenciar 
o trabalho do 
projeto. 

(4.4) 
Monitorar e controlar o 
trabalho do projeto. 
(4.5) 
Realizar o Controle 
integrado de mudanças. 

(4.6) 
Encerrar o projeto ou 
Fase. 

 
 
 
2 – (Grupo 5) 
Escopo 

 (5.1)  
Planejar o 
gerenciamento do 
Escopo. 
(5.2) 
Coletar os 
Requisitos. 
 
(5.3) 
Definir Escopo 
(5.4) 
Criar EAP. 

 (5.5) 
Validar o Escopo. 
(5.6) 
Controlar o Escopo. 

 

 

 
 

 (6.1) 
Planejar o 
gerenciamento do 

 (6.7) 
Controlar o Cronograma. 

 

 Aceitação 
do Produto 
pelo 
Cliente 

 Avaliação 
Interna 

Desmobilização  Documentação 
 Prestação de Contas 
 Devolução de Material 
 Outros 

Encerramento 

 Evento 
 

 Dissolução da 
equipe 
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3 – (Grupo 6) 
Tempo 

cronograma. 
(6.2)  
Definir as 
Atividades. 
(6.3) 
Sequenciar as 
Atividades 
(6.4) 
Estimar os Recursos 
das Atividades. 
(6.5) 
Estimar as Durações 
das Atividades. 
(6.6) 
Desenvolver o 
Cronograma. 

 
 
4 – (Grupo 7) 
Custo 

 (7.1) 
Planejar o 
gerenciamento dos 
Custos. 
(7.2) 
Estimar os Custos. 
(7.3) 
Determinar o 
Orçamento. 

 (7.4) 
Controlar os Custos. 

 

5 – (Grupo 8) 
 Qualidade 

 (8.1) 
Planejar o 
Gerenciamento da 
Qualidade. 

(8.2) 
Realizar a Garantia 
da Qualidade. 

(8.3) 
Controlar a Qualidade. 

 

 
 
6 – (Grupo 9) 
Recursos 
Humanos 

 (9.1) 
Planejar o 
gerenciamento dos 
Recursos Humanos. 

(9.2) 
Mobilizar a Equipe 
do Projeto. 
(9.3) 
Desenvolver a 
Equipe do Projeto. 
(9.4) 
Gerenciar a Equipe 
do Projeto. 

  

 
7 – (Grupo 10) 
Comunicação 

 (10.1) 
Planejar o 
gerenciamento das 
Comunicações. 
 

(10.2) 
Gerenciar as 
Comunicações 

(10.3) 
Controlar as 
Comunicações. 
 

 

 
 
 
 
 
 
8 – (Grupo 11) 
Riscos 

 (11.1) 
Planejar o 
Gerenciamento dos 
Riscos. 
(11.2) 
Identificar os 
Riscos. 
(11.3) 
Realizar as Análises 
qualitativas dos 
Riscos. 
 
(11.4) 
Realizar a Análise 
quantitativa dos 
Riscos. 
(11.5) 
Planejar as respostas 

 (11.6)  
Monitorar e Controlar os 
Riscos. 
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aos Riscos. 
9 – (Grupo 12) 
Aquisições 

 (12.1) 
Planejar as 
Aquisições. 
 

(12.2)  
Conduzir as 
Aquisições. 

(12.3) 
Administrar as 
Aquisições. 

(12.4) 
Encerrar as 
Aquisições. 

10 – (Grupo 13) 
Partes 
Interessadas 

(13.1) 
Identificar as 
Partes 
Interessadas. 

(13.2) 
Planejar o 
Gerenciamento das 
Partes Interessadas. 

(13.3) 
Gerenciar o 
Engajamento das 
Partes Interessadas. 

(13.4) 
Controlar o Engajamento 
das Partes Interessadas. 

 

Fonte: Adaptado do PMI/PMBOK, (2014 – 5ª Edição) 
 

No Quadro 2 – Processos, percebe-se que as áreas de conhecimentos estão divididos em 
grupos numéricos de quatro a treze, e que cada grupo tem suas fases também numeradas de 
forma lógica. Por exemplo: O grupo 5 – Escopo, possui seis processos, sendo quatro na fase de 
planejamento e dois na fase de monitoramento e controle. A seguir, para melhor entendimento, 
serão mostradas essas integrações.    

 
2.1.5. Processos das Áreas de Conhecimentos – PMI – PMBOK (2014 – 5ª Edição) 
 
2.1.5.1. Gerenciamento da Integração – Para PMI – PMBOK, (2014), são seis 

processos que complementam a integração procurando de forma estratégica, eliminar os ruídos 
de comunicação. Essa atividade é responsabilidade do gerente de projeto, que em toda a fase do 
projeto deve integrar os membros das equipes, procurando melhorar o relacionamento e a 
comunicação. Tem como objetivo ainda, identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os 
vários processos e atividades dos grupos de processos no gerenciamento, atendendo as 
expectativas das partes interessadas. O Quadro 3 – Resumo dos Processos – Integração, 
sucintamente mostra as ações para cada processo, dando ao gestor, um caminho para seguir.  

Quadro 3 – Resumo dos Processos - Integração 
Processo Resumo 

 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto  Documento que formaliza o projeto 
 Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto  Ações necessárias para definir, preparar, integrar e 

coordenar planos auxiliares. 
 Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto  Processo de realização do trabalho definido no plano. 
 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto  Acompanhamento, revisão e regulação dos processos. 
 Realizar o Controle Integrado de Mudanças  Revisão, aprovação e gerenciamento de mudanças. 
 Encerrar o Projeto ou Fase  Finalização de todas as atividades de todos os grupos de 

processos. 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. – Adaptado do PMI/PMBOK, (2014 – 5ª Edição) 
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No Quadro 3 – Resumo dos Processos – Integração, as orientações para as ações não 
exigem igualdade na criação de formulários, podendo o gestor de projetos, criar ou pesquisar 
uma formatação mais adequada para os documentos, planilhas, entre outros. Contudo, as 
empresas buscam padronização com objetivo de gerenciamento da qualidade total. 

 
   
2.1.5.2. Gerenciamento do Escopo – Para PMI – PMBOK, (2014 – 5ª Edição), são seis 

processos integrados e importantes para justificar, com excelência, o objetivo proposto. Nesse 
momento os requisitos são coletados para elaborar com precisão a EAP – Estrutura Analítica do 
Projeto. Essa árvore analítica de objetivos deve ser decomposta até o nível onde se pode 
mensurar, e deve-se gastar o tempo necessário para que se obtenha o máximo de informação 
possível, compondo assim as atividades sequenciadas.  

Na fase de coletar requisitos, o gerente do projeto deve tomar alguns cuidados, pois o 
escopo cuida das entregas propostas pelo projeto, portanto, deve coletar apenas o que será 
necessário para atender as expectativas dos interessados. O quadro 4 – Resumo dos Processos – 
Escopo, mostra as ações para cada processo. 

Quadro 4 – Resumo dos Processos - Escopo 
Processo Resumo 

 Planejar o Gerenciamento do Escopo  Documento que formaliza o Escopo 
 Coletar os Requisitos  Definição e documentação das necessidades das partes 

interessadas. 
 Definir o Escopo  Desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto. 
 Criar EAP – Estrutura Analítica do Projeto  Decomposição das entregas. 
 Validar o Escopo  Formalização da aceitação das entregas. 
 Controlar o Escopo  Monitoramento do progresso do projeto e do produto. 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. – Adaptado do PMI/PMBOK, (2014 – 5ª Edição) 
O Quadro 4 – Resumo dos Processos – Escopo, representa o plano geral de todo 

planejamento de seu projeto, o que requer atenção e tempo necessários para que não seja objeto 
de muita alteração, lembrando que toda alteração desencadeia uma série de mudanças em todo 
projeto. Mudança em demasia pode custar muito caro ou, até mesmo, mudar o foco principal de 
seu projeto. 

 
2.1.5.3. Gerenciamento do Tempo – Para PMI – PMBOK, (2014 – 5ª Edição), são sete 

processos que garantem “os marcos” que são as entregas do projeto, via de regra, ajustados com 
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o financiador do projeto (Sponsor). Atrasos nos cronogramas geram custos e desencadeiam 
mudanças no escopo, ao longo do ciclo de vida do projeto. Entretanto, é necessário o 
levantamento criterioso e definições das atividades que serão realizadas ao longo do projeto.  

O quadro 5 – Resumo dos Processos – Tempo, mostra ações para cada processo. 
 

Quadro 5 – Resumo dos Processos - Tempo 
Processo Resumo 

 Planejar o Gerenciamento do Cronograma  Documento que formaliza Prazos / Tempos 
 Definir as Atividades  Identificações das ações específicas. 
 Sequenciar as Atividades  Identificação e documentação do relacionamento entre 

atividades. 
 Estimar os Recursos das Atividades  Estimar tipos e quantidades de material, pessoas, 

equipamentos ou suprimentos. 
 Estimar as Durações das Atividades  Tempo previsto para execução das atividades. 
 Desenvolver o Cronograma  Sequenciar as atividades, suas durações, recursos 

necessários e restrição do cronograma. 
 Controlar o Cronograma  Monitoramento do progresso do projeto. 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. – Adaptado do PMI/PMBOK, (2014 – 5ª Edição) 
 
O Quadro 5 – Resumo dos Processos – Tempo, destaca a importância da definição das 

atividades sequenciais com o tempo gasto para cada uma delas. A preocupação é garantir 
marcos, ou seja, as entregas que foram ajustadas com o financiador do projeto. O cronograma é a 
ferramenta para esse controle e deve estar sempre à vista para não perder prazos. 

 
2.1.5.4. Gerenciamento dos Custos – Para PMI – PMBOK, (2014 – 5ª Edição), são 

quatro processos que estimam os custos do projeto em todo seu ciclo, resultando, portanto, no 
orçamento total. Conforme mostra a Figura 6 – Tríplice Restrição de Projetos, as áreas de 
conhecimento – Escopo, Tempo e Custos – formam o que se chama, segundo PMI – PMBOK, 
(2014, 5ª Edição), de tríplice restrição de projetos ou triângulo de restrições, ou seja, alterações 
nos parâmetros de um destes aspectos do projeto impactam negativamente no outro.  
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Figura 6 – Tríplice Restrição de Projetos – Escopo / Tempo / Custo 
 
                                                
                                               

                                                                                  
 
 
 

Fonte: Adaptado de PMI – PMBOK, (2014, 5° Edição) 
 
Os custos devem ser estimados por atividade em cada processo, posteriormente 

lançados em orçamentos setorizados e, posteriormente, unificados em um orçamento – 
(orçamento global).  O quadro 6 – Resumo dos Processos – Custos, mostra as ações para cada 
processo. 

Quadro 6 – Resumo dos Processos - Custos 
Processo Resumo 

 Planejar o Gerenciamento dos Custos  Documento que formaliza Custos / Orçamentos 
 Estimar os Custos  Estimativas de custos. 
 Determinar o Orçamento  Custos dos pacotes estimados de atividades ou 

individuais. 
 Controlar os Custos  Monitoramento do progresso dos custos. 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. – Adaptado do PMI/PMBOK, (2014 – 5ª Edição) 
O Quadro 6 – Resumo dos Processos – Custos, mostra a necessidade de profissionais 

voltados para o controlling financeiro. Além de um excelente planejamento do custo detalhado 
por atividade, requer também, indicadores de resultados para controle do orçamento geral. Nesse 
caso, a gestão a vista com métricas bem definidas facilitam a administração da verba junto às 
equipes de cada segmento do projeto.  

  
 
 ESCOPO 

  
 TEMPO 

  
 
 CUSTO 

Se há necessidade de 
aumentar escopo, 
aumentará o custo e 
/ ou  o prazo. 

 
Se for preciso 
diminuir custos, 
reduz-se o escopo. 

Se for necessário diminuir o prazo, aumentará o 
custo e /ou reduz-se o escopo. 
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2.1.5.5. Gerenciamento da Qualidade – Para PMI – PMBOK, (2014 – 5ª Edição), são 
três os processos que permeiam a qualidade. Tem como finalidade garantir que as necessidades 
das partes interessadas e os critérios de qualidade do escopo sejam atendidos. Os processos da 
garantia de qualidade implantam rotinas de auditorias e procedimentos para garantir que os 
critérios de qualidade definidos sejam cumpridos.  

[...] 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. Implementa o sistema de 
gerenciamento da qualidade por meio de políticas e procedimentos com atividades de melhoria 
contínua de processos realizadas durante todo o projeto, conforme apropriado. (PMI – PMBOK, 
2014 – 5ª Edição). 
 O quadro 7 – Resumo dos Processos – Qualidade, mostra as ações para cada processo. 

 
Quadro 7 – Resumo dos Processos - Qualidade 

Processo Resumo 
 Planejar o Gerenciamento da Qualidade  Identificar os requisitos / padrões de qualidade do projeto 

e do produto e documentar conformidade. 
 Realizar a Garantia da Qualidade  Estabelecer auditoria dos requisitos e das medições. 
 Controlar a Qualidade  Monitoramento as alterações necessárias - Registros dos 

resultados. 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. – Adaptado do PMI/PMBOK, (2014 – 5ª Edição) 

No Quadro 7 – Resumo dos Processos – Qualidade, estão focados os pontos 
fundamentais da qualidade nos projetos. Essa qualidade é comprovada a cada entrega aprovada 
pelos investidores, e, com isso, revalida o trabalho, dando suporte e garantindo as próximas 
etapas, como também, amplia a motivação para entregas futuras.  

 
2.1.5.6. Gerenciamento de Recursos Humanos - Conforme demonstrado no Quadro 

02 – Processos, a área de conhecimento de recursos humanos subdivide-se em quatro processos, 
sendo: planejar o gerenciamento dos recursos humanos; mobilizar a equipe do projeto; 
desenvolver a equipe de projeto; e gerenciar a equipe do projeto. Durante toda a fase de projeto, 
o gestor do projeto deve preocupar-se com os perfis profissionais que estarão compondo cada 
equipe.  

[...] o gerenciamento dos recursos humanos tem como objetivo central fazer o melhor uso dos 
indivíduos envolvidos no projeto. Como se sabe, as pessoas são o elo central dos projetos e seu 
recurso mais importante. Eles definem as metas, os planos, organizam o trabalho, produzem os 
resultados, direcionam, coordenam e controlam as atividades do projeto, utilizando suas 
habilidades técnicas e sociais. Como os custos e o fluxo de caixa variam significativamente 
através do ciclo de vida do projeto, os recursos humanos são necessários em vários níveis de 
especialidade e experiência, dependendo da natureza do trabalho a ser realizado, do nível de 
maturidade do time do projeto e das restrições internas e externas. (VARGAS, 2007, p. 38). 
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Durante cada fase do projeto, Vargas (2007, p. 38), indica os tipos de profissionais 
requeridos que devem compor os times, procurando intensificar e extrair desses profissionais o 
máximo de seus conhecimentos, habilidades e atitudes.  

Para gerenciar projetos, é fundamental identificar profissionais proativos, participativos 
e, de preferência, comprometidos com o trabalho. Para essa escolha, seguem no Quadro 8 – 
Tipos de profissionais nas fases do projeto, algumas características pessoais, aplicadas nas 
diferentes fases do projeto. 

 
Quadro 8 – Tipos de profissionais nas fases do projeto 

Esforço Tipo 
 
Fase de Iniciação 

 Empreendedores 
 Inovadores 
 Criativos 

 
Fase de Planejamento 

 Analíticos 
 Planejadores 
 Técnicos 
 Integradores 

 
Fase de Execução / Monitoramento e Controle 

 Comandante 
 Chefe 
 Gerente 
 Controladores 

 
Fase de Encerramento 

 Finalizador 
 Facilitador 
 Instrutor Fonte: Elaborado pelo autor, 2014 – Adaptado de Vargas (2007, p. 38). 

 
Percebe-se no Quadro 8 – Tipos de Profissionais nas fases do projeto, que, na fase de  

iniciação, é necessário identificar colaboradores que pensem em novos ambientes, novos 
produtos, novos desafios, e manifestem a criatividade na busca de soluções. É uma fase de 
nascimento do projeto e essas características somadas ao conhecimento, agregam valores de 
forma estratégica.  

 
Para a fase de planejamento, colaboradores detalhistas e analíticos são fundamentais, 

enquanto na execução, monitoramento e controle, precisa-se de um perfil gerenciador e 
integrador. Já na fase de encerramento, o colaborador deve ter perfil de facilitador, considerando 
que é uma fase que gera fatores psicológicos de perda. É o momento de finalizar de cabeça 
erguida e sucesso, não com sentimento de fracasso pelo fim dessa missão. 

O Quadro 9 – Decomposição dos processos dos recursos humanos em projetos -, mostra 
grupos de processos e sua decomposição no gerenciamento do capital humano. 
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Quadro 9 – Decomposição dos processos dos recursos humanos em projetos 
 Planejar o gerenciamento dos Recursos Humanos 

Entradas Técnicas /Ferramentas Saídas 
 Fatores ambientais da empresa. 
 Ativos de processos organizacionais 
 Plano de Gerenciamento do projeto 

 Organograma e descrições de 
cargo.  Networking.  Teoria organizacional. 

 Funções e responsabilidades. 
 Organograma do projeto. 
 Plano de gerenciamento de 

pessoal. 
 Mobilizar a equipe do projeto 

Entradas Técnicas /Ferramentas Saídas 
 Fatores ambientais da empresa. 
 Ativos de processos organizacionais. 
 Funções e responsabilidades. 
 Organogramas do projeto. 
 Plano de gerenciamento de pessoal. 

 Pré-designação.  Negociação.  Contratação ou mobilização.  Equipes virtuais. 

 Designações de pessoal para o 
projeto. 

 Disponibilidade de recursos. 
 Plano de gerenciamento de 

pessoal atualizado. 
 Desenvolver a equipe de projeto 

Entradas Técnicas /Ferramentas Saídas 
 Designações de pessoal para o projeto. 
 Plano de gerenciamento de pessoal 

atualizado. 
 Disponibilidade de recursos. 

 Habilidade de gerenciamento 
geral.  Treinamento.  Atividades de formação da 
equipe.  Regras básicas.  Agrupamento.  Reconhecimento e premiações. 

 Avaliação do desempenho da 
equipe. 

Gerenciar a equipe do projeto 
Entradas Técnicas /Ferramentas Saídas 

 Funções e responsabilidades. 
 Organograma do projeto. 
 Relatório de desempenho. 
 Designações de pessoal para o projeto. 
 Informações sobre o desempenho do 

trabalho. 
 Plano de gerenciamento de pessoal 

atualizado. 
 Avaliação do desempenho da equipe. 
 Ativos de processos organizacionais. 

 Observações e conversas.  Avaliação de desempenho do 
projeto.  Gerenciamento de conflitos.  Registro de problemas. 

 Mudanças solicitadas. 
 Ações corretivas 

recomendadas. 
 Ações preventivas 

recomendadas. 
 Ativos de processos 

organizacionais atualizados. 
 Plano de gerenciamento do 

projeto – atualizações. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014 – Adaptado de Vargas (2007, p.39). 
O Quadro 9 – decomposição dos processos dos recursos humanos em projetos, define 

passos para cada processo, em que as entradas são insumos que transformados através de 
técnicas e ferramentas, trarão resultados ou saídas. As saídas são entregas que poderão servir 
como entradas para novos processos. 

Outro fator importante sobre o capital humano refere-se à montagem das equipes nos 
projetos. O gerente de projetos deve compor sua equipe rapidamente aproveitando os 
conhecimentos e habilidades de cada participante desde o início do projeto. 

Segundo PMI – PMBOK, (2014 – 5ª Edição), “[...] o envolvimento e a participação dos 
membros da equipe desde o início agrega seus conhecimentos durante o processo de 
planejamento e fortalece o compromisso com o projeto”.  

Dessa forma, o rendimento e manutenção do cronograma tende a uma realidade mais 
efetiva, considerando a agregação de valor que cada indivíduo proporciona em suas entregas 
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num espaço de tempo menor, por acompanhar o projeto todo tempo, socializando e distribuindo 
informações.  

O quadro 10 – Resumo dos Processos – Recursos Humanos, mostra as ações para cada 
processo.  

 
Quadro 10 – Resumo dos Processos – Recursos Humanos 

Processo Resumo 
 Planejar o Gerenciamento dos Recursos Humanos  Identificar a documentação de funções, 

responsabilidades, habilidades, e hierarquia do projeto. 
 Mobilizar a Equipe do Projeto  Disponibilizar recursos humanos 
 Desenvolver a Equipe do Projeto  Melhorar competências, interação e socialização do 

capital humano. 
 Gerenciar a Equipe de Projeto  Acompanhar o desempenho e mudanças necessárias. 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. – Adaptado do PMI/PMBOK, (2014 – 5ª Edição) 
 
Com o Quadro 10 – Resumo dos Processos – Recursos Humanos, é possível 

compreender as necessidades de planejar, mobilizar, desenvolver e gerenciar o capital humano 
em cada fase do projeto, procurando eliminar falhas e atender prontamente as exigências e 
complexidades  dos projetos. 

 
2.1.5.7. Gerenciamento das Comunicações – Para PMI – PMBOK, (2014 – 5ª Edição), 

são três processos que determinam o que deve e o que não deve ser comunicado entre os 
Stakeholders (pessoas envolvidas no projeto). Não se pode comunicar tudo para todos a todo o 
momento. 

Essas atividades requerem do gerente de projetos conhecimento integrado e visão geral 
de todos os segmentos técnicos e administrativos, para determinar quem receberá determinada 
informação, quando, e de que forma. 

Segundo PMI – PMBOK, (2008, p. 204), “[...] o gerenciamento das comunicações do 
projeto inclui os processos necessários para assegurar que as informações do projeto sejam 
geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de maneira oportuna e 
apropriada”. 

O quadro 11 – Resumo dos Processos – Comunicação, mostra as ações para cada 
processo. 
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Quadro 11 – Resumo dos Processos - Comunicação 
Processo Resumo 

 Planejar o Gerenciamento das Comunicações  Identificar todas as pessoas envolvidas e interessadas no 
projeto 

 Gerenciar as Comunicações  Necessidades de informações das partes interessadas. 
 Controlar as Comunicações  Monitoramento e alterações. 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. – Adaptado do PMI/PMBOK, (2014 – 5ª Edição) 
 
No quadro 11 – Resumo dos Processos – comunicação, além do planejamento para 

comunicar de forma estratégica, a equipe de comunicação do projeto não deve omitir nada às 
partes interessadas, pois, se isso ocorrer, o projeto poderá ser prejudicado por falha de 
comunicação e ausência de alguns requisitos fundamentais que contribuiriam para o sucesso do 
projeto.  

 
2.1.5.8. Gerenciamento dos Riscos – Para PMI – PMBOK, (2014 – 5ª Edição), são seis 

os processos que determinam as preocupações para planejamento e gerenciamento dos riscos nos 
projetos. Além de planejá-los e analisá-los, os processos se preocupam em qualificá-los e 
quantificá-los para estabelecer respostas a esses riscos. Não obstante, monitorá-los 
preventivamente é fundamental para manter o cronograma e as entregas nas datas determinadas e 
estar preparado para atuar em caso de emergência ou urgência.  

Cita PMI – PMBOK, (2008, p.226), “[...] 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”. 

Para Thiry-Cherques, (2008, p. 234), calcular riscos é elemento essencial dentro dos 
processos integrados dos projetos, principalmente sua avaliação. Afirma Thiry-Cherques, (2008, 
p. 234), “[...] Todavia, como para outros elementos do projeto, na modelagem devemos não só 
levantar os riscos como estar preparados para sustentar uma argumentação com os financiadores 
que possam vir a interessar-se pelo projeto”.  

O autor completa sua posição afirmando que riscos são ocorrências negativas passíveis 
de incidirem sobre o projeto, pois, são dados pelo conjunto de efeitos e de externalidade 
negativas, e ainda, que falhas na configuração também podem representar riscos para o projeto, 
por exemplo: admitir pouca margem de erro no cronograma ou no orçamento; erros e omissões 
nas especificações de recursos; definições de responsabilidades truncadas ou pouco claras; e 
erros e omissões na especificação de efeitos e externalidade. 
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O quadro 12 – Resumo dos Processos – Riscos, mostra as ações para cada processo. 
 Quadro 12 – Resumo dos Processos - Riscos 

Processo Resumo 
 Planejar o Gerenciamento do Cronograma  Definir como conduzir o gerenciamento dos riscos 
 Identificar os Riscos  Determinar os riscos que podem afetar o projeto 
 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos  Combinação de sua probabilidade de ocorrência e 

impacto. 
 Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos  Analisar numericamente o efeito dos riscos identificados 
 Planejar as Respostas aos Riscos  Ações para aumentar as oportunidades e reduzir as 

ameaças. 
 Monitorar e Controlar os Riscos  Plano de respostas aos riscos, acompanhamento dos 

riscos identificados, monitoramento dos riscos residuais. 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. – Adaptado do PMI/PMBOK, (2014 – 5ª Edição) 

Para que os processos definidos no Quadro 12 – Resumo dos Processos – Riscos, sejam 
efetivamente eficazes, recomenda-se avaliar a probabilidade e impactos que poderão ocorrer no 
campo econômico, contratual, políticos, organizacional e técnico, com objetivo de planejar a 
mitigação ou medidas corretivas. 

Outra análise de risco é apresentada pelo autor, a seguir:  
[...] É sempre certo que um projeto está sujeito a um conjunto de perturbações oriundos do 
mercado, das tecnologias, políticas organizacionais, econômicas, enfim, de toda ordem, 
magnitude e natureza. Essas perturbações podem ser classificadas de duas maneiras distintas: 
incertezas; ou riscos. O que diferencia um risco de uma incerteza é o conhecimento – ou 
possibilidade de estimativa – de sua probabilidade de ocorrência. Quando essa é desconhecida ou 
difícil de ser estimada, estaremos diante de uma incerteza. Quando ela for conhecida – ou 
pudermos estima-la com uma confiabilidade aceitável – podemos dizer que estamos frente a um 
risco do projeto. (MENEZES, 2008, p. 128) 
 Para desenvolver esses processos, é aconselhável uma equipe de especialistas com 

experiências em projetos, ou consultores que poderão avaliar o cenário e propor ações concretas. 
Para Valeriano, (1998, p. 366), “[...] a finalidade básica da gestão de riscos é elaborar os 

chamados produtos da gestão de riscos, como, por exemplo, uma lista de tratamento de riscos ou 
um plano de gestão de riscos, e que consistem em informações necessárias à tomada de decisão 
sobre os riscos a serem aceitos”. Para o autor, o processo da gestão de riscos se desenvolve em 
quatro fases: planejamento dos riscos, avaliação dos riscos, avaliação de opções e sistema de 
tratamento de riscos. 

 
2.1.5.9. Gerenciamento das Aquisições – Para PMI – PMBOK, (2014 – 5ª Edição), são 

quatro os processos para gerenciamento das aquisições nos projetos. Essa etapa requer análise 
sobre a política de compras que as organizações determinam, visando garantir os prazos e 
qualidades contratadas de produtos ou serviços. Cita PMI – PMBOK, (2008, p. 259), “[...] O 
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gerenciamento das aquisições do projeto abrange os processos de gerenciamento de contratos e 
controle de mudanças que são necessários para desenvolver e administrar contratos ou pedidos 
de compras emitidos por membros autorizados da equipe de projeto”. 

O quadro 13 – Resumo dos Processos – Aquisições, mostra as ações para cada processo.  
Quadro 13 – Resumo dos Processos - Aquisições 

Processo Resumo 
 Planejar as Aquisições  Documentação das decisões de compras, identificação 

dos fornecedores. 
 Conduzir as Aquisições  Obtenção de respostas de fornecedores 
 Administrar as Aquisições  Relações de aquisição, monitoramento e mudanças. 
 Encerrar as Aquisições  Aditivo de encerramentos da aquisição. 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. – Adaptado do PMI/PMBOK, (2014 – 5ª Edição) 
Uma das fases mais delicadas de um projeto são as aquisições. Via-de-regra são 

processos lentos pela necessidade de trabalhar cotações ou licitações no caso do setor público. O 
Quadro 13 – Resumo dos Processos – Aquisições, determina pontualmente as etapas de 
planejamento, condução, administração e encerramento das aquisições. Essas etapas incluem o 
fator tempo baseado na necessidade do fornecedor, sejam eles, nacionais ou internacionais. 
Portanto, requer da equipe de projeto, atenção especial, objetivando manter o cronograma para 
garantir as entregas planejadas. 

 
2.1.5.10. Gerenciamento das Partes Interessadas – Para PMI – PMBOK, (2014 – 5ª 

Edição), são quatro os processos que definem as partes interessadas em um projeto. É 
imprescindível conhecer todo público envolvido e interessado no projeto, direcionando as 
decisões de forma estratégica e pontual. Gerenciar partes interessadas é gerenciar expectativas de 
um público fundamental durante todo ciclo de vida do projeto.  

[...] O gerenciamento das expectativas ajuda a aumentar a probabilidade de sucesso do projeto, 
garantindo que as partes interessadas entendam os benefícios e os riscos do projeto. Isso permite 
que elas apoiem ativamente o projeto e ajudem na avaliação de riscos das escolhas do projeto. 
Com a previsão da reação das pessoas ao projeto, é possível adotar ações preventivas para obter 
seu apoio ou minimizar os impactos negativos em potencial. (PMI – PMBOK, 2008, p. 218). 
 O gerente do projeto deve identificar entre as partes interessadas os Stakeholders 

primários, secundários e até terciários, tornando mais estratégica a forma e a maneira de 
integração. Conforme cita: PMI – PMBOK, (2008, P.218), “[...] o gerenciamento ativo das 
expectativas das partes interessadas diminui o risco de que o projeto deixe de cumprir suas metas 
e seus objetivos devido às questões não solucionadas das partes interessadas e limita os 
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transtornos durante o projeto”. 
O quadro 14 – Resumo dos Processos – Partes Interessadas, mostra as ações para cada 

processo.  
Quadro 14 – Resumo dos Processos – Partes Interessadas 

Processo Resumo 
 Identificar as Partes Interessadas  Registro / lista do Stakeholders 
 Planejar o Gerenciamento das Partes Interessadas  Matriz de Decisão / Metas e Requisitos 
 Gerenciar o engajamento das Partes Interessadas  Documentação das decisões / mudanças 
 Controlar o engajamento das partes interessadas  Cronograma de reuniões 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2015. – Adaptado do PMI/PMBOK, (2014 – 5ª Edição) 
O Quadro 14 – Resumo dos Processos – Partes Interessadas, destaca a necessidade da 

identificação dos Stakeholders, com objetivo de analisar os requisitos de cada um deles diante do 
projeto. Esses requisitos serão sempre avaliados e comparados definindo o grau de importância e 
identificando valores conflitantes. Em um projeto, não se podem transformar valores conflitantes 
em entregas simultâneas.       

O gerente de projeto deve usar de suas habilidades pessoais, profissionais e 
interpessoais para atingir os objetivos e expectativas de seus stakeholders, que podem ser 
diversas e/ou comuns. 
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3. CAPITAL HUMANO PARA GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS 

 Apesar dos fatores críticos desafiadores para executivos e gerentes de projetos, e 
os conflitos que se destacam nesta nova forma de gestão de pessoas, as estruturas por projetos 
estão conquistando espaço cada vez maior nas organizações e se tornando uma realidade 
estratégica para o mundo contemporâneo. Para melhor entendimento dessa evolução 
comportamental do capital humano, serão apresentados alguns itens importantes que foram 
desenvolvidos ao longo de quase seis décadas. 

 
 
3.1. O Fator Humano em Projetos 
Para Menezes, (2008, p. 101), para analisar o capital humano ou Fator Humano nos 

Projetos é necessário conhecer subtemas fundamentais, que serão divididos nos subitens a seguir:  
 
3.1.1. Montagem da Equipe 
Durante todo desenvolvimento do projeto, é necessária a montagem da equipe para 

atender o planejamento em cada fase estabelecida no projeto. 
O fator humano é essencial e dele depende o sucesso do projeto, devendo lembrar que o 

ser humano tem vontades e expectativas, como afirma Menezes (2008, p. 102), “[...] o fator 
humano no projeto apresenta diversas facetas que devem e podem ser gerenciadas. Cada pessoa 
reserva suas particularidades: vontades, aspirações, objetivos profissionais, relacionamentos, 
temperamentos e caráter”. 

Diante desses fatores, alguns parâmetros que interferem no gerenciamento do projeto 
devem ser considerados para minimizar futuros problemas. Para o início da formação da equipe, 
existem quatro categorias de profissionais que participam desde o início do projeto. 

Essa equipe estará interagindo e se relacionando durante todas as fases do projeto, 
conforme mostra Quadro 15 – Equipe de Projeto. 
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Quadro 15 – Equipe de Projeto 
CARGO ATIVIDADE 

Gerente Geral É o patrocinador do projeto ou Sponsor, e cabe a ele arbitrar os conflitos que não 
puderem ser solucionados pelos gerentes subordinados. 

Gerente do Projeto É o responsável pela condução de todo projeto integrado, como também, a gestão 
dos recursos materiais e humanos destinados ao projeto. 

Gerente Funcional Responsável pela execução das atividades e prioridades de sua área de 
conhecimento. 

Especialista Responsável pela execução das tarefas planejadas no projeto. 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 – Adaptado de Menezes (2008, p. 103). 

 
 
3.1.2. Atribuições no Projeto 
Segundo Menezes (2008), para garantir o sucesso nos projetos, deve haver harmonia 

entre o fator humano e a organização, ou seja, é uma interação de fatores organizacionais. 
Fator humano são as pessoas e suas vontades no ambiente de trabalho. Como 

organização, precisa-se entender as funções, divisão do trabalho e o poder distribuído na 
hierarquia de comando. 

Esse equilíbrio entre a autoridade, a comunicação e a atividade constituirá a sintonia. A 
autoridade é a posição de comando que a pessoa ocupa. A comunicação depende dos recursos e 
mecanismos disponibilizados para fluir as decisões, como também do nível de formalidade e 
informalidade existentes na instituição. Quanto às atividades, devem mostrar como é feita a 
divisão e a quantidade de trabalho, a forma a ser conduzida, sequência e instrumentos fornecidos. 

 
 
3.1.3. Estrutura Organizacional 
A forma tradicional de agrupamento dos indivíduos no trabalho é a 

Departamentalização. 
Essa distribuição é estabelecida em diversos níveis que são: funcional; geográfico; por 

processo; por clientes; por produtos; por período; e pela amplitude de controle. 
As empresas adotam critérios variados na montagem de suas estruturas de acordo com 

suas atividades, podendo adaptar, para cada nível hierárquico, um sistema diferente. 
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Estruturas inovadoras surgiram nas últimas décadas como alternativas em função das 
novas realidades e necessidades das empresas. São elas: por projeto; matricial; por centro de 
lucro; e novos negócios. 

Apesar das estruturas tradicionais não atenderem de forma eficiente as novas 
necessidades da dinâmica dos projetos, duas delas têm atendido o desenvolvimento dos projetos 
com características importantes, que são: estrutura funcional e estrutura por projetos. 

Segundo Menezes (2008, p. 112), “[...] essas características quando somadas, podem ser 
muito úteis para os projetos, entretanto, isoladas podem não atender à totalidade das exigências 
do projeto”. 

Uma estrutura híbrida que tem atendido o gerenciamento de projetos é a estrutura 
matricial, que mantém as unidades funcionais criando uma relação horizontal, que acelera a 
comunicação e processos. 

Sua implementação requer alguns cuidados e deve ser acompanhada de ações 
estratégicas de comunicação, ferramentas de tomadas de decisão e conscientização dos recursos 
humanos. 

Ainda observa Menezes (2008, p. 113), “[...] a implantação de um sistema matricial não 
é trivial. Exige-se em geral, adaptações e muito preparo das pessoas que estarão trabalhando 
dentro desse novo tipo de desenho organizacional”. 

Para o sucesso numa estrutura matricial alguns fatores são determinantes como: 
capacidade; autoridade; adaptação de equipe; capacidade para desempenhar múltiplos papéis; 
atitude de colaboração; preferência por abrangência de tarefas; experiência matricial; habilidade 
política; capacidade para suportar ambiguidades; capacidade de comunicação; e liderança. 

 
 
3.1.4. Divisão das Atribuições no Projeto 
Para Menezes, (2008, p.117), distribuir as atividades para os responsáveis durante todo 

ciclo de vida do projeto não é tarefa fácil. Para melhor explicitar a relação dos responsáveis e 
suas atribuições, é indicado o uso da Matriz de Responsabilidades, sendo um instrumento de 
fácil elaboração e entendimento. 

A matriz deve contemplar os responsáveis, as atividades, quem deve ser consultado, 
quem toma decisão e quem executa a atividade, conforme mostra o exemplo do Quadro 16 - 
Matriz de Responsabilidade. 
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Quadro 16 – Matriz de Responsabilidade 
PROJETO X 

 
ATIVIDADES 

RESPONSÁVEIS 

Joã
o 

Lu
iz 

Ped
ro 

Mi
gue

l 

Atividade 1 C T - E 
Atividade 2 T  C  
Atividade 3  E   
Atividade 4 C    

LEGENDA 
C - Consultar T – Tomar Decisão E - Executar 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 – Adaptado de Menezes (2008, p. 118). 

No Quadro 16 – Matriz de Responsabilidade, devem ser detalhadas todas as atividades 
definidas na árvore de objetivos que compõem toda estrutura analítica do projeto decomposta até 
o nível de mensuração.  

Essa matriz evita conflitos e discussões sobre a linha de comando, direciona posição da 
assessoria consultiva e o grupo de execução do projeto, além de contribuir para a manutenção do 
planejamento do cronograma de entregas. 

A maioria das empresas tem suas estruturas de departamentalização funcional e um 
departamento específico para gerenciamento de projetos ou escritório de projetos. 

Significa que a grande maioria dos departamentos funcionais tem participado do 
desenvolvimento dos projetos de forma intensa. A escolha de uma boa equipe de projeto, assim 
como as divisões das atribuições, são etapas determinantes para o sucesso. 

Com isso, são necessárias flexibilidade e habilidade dos gestores dos projetos para 
captação dos recursos humanos e materiais necessários, mantendo um ambiente de trabalho 
saudável e viabilidade estratégica para atingir as metas estabelecidas. 

Ainda cita Menezes (2008, p. 119), “[...] a matriz de responsabilidade já é mais um 
passo no sentido de definir, ainda mais, o que deve ser feito. Essa definição é a das atribuições, o 
que cada profissional deve responder dentro de cada atividade do projeto”. 

A matriz, na qual apresenta as responsabilidades das entregas com agregação de valores 
individuais a maturidade profissional são exigidas e extraídas o conhecimento, a habilidade e a 
competência. 

Outra importância da matriz de responsabilidade é valorizar os membros das equipes 
que participam dos projetos numa estrutura matricial, permanecendo ligados na estrutura 
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funcional dos departamentos, mantendo, com isso, as atividades do departamento e do projeto. É 
uma forma de garantir o comprometimento no projeto e de organizar as tarefas para entregas 
dentro do cronograma. Também facilita o entendimento entre as gerências departamentais e do 
projeto, evitando conflitos gerenciais e poder de decisão. 

 
3.2. Habilidades Necessárias para Gerenciamento de Projetos 
Outro avanço do capital humano em gerenciamento de projetos tem ocorrido nos 

aspectos conhecido como CHAVE – Conhecimento, Habilidade, Atitude, Valores e Emoções. 
Para Kerzner (2006), a maneira como a organização tem investido nos programas de 

treinamento e desenvolvimento de pessoal, nos aspectos comportamentais, na melhor 
organização dos ativos de processos e nos fatores ambientais, comprovam a busca pela melhoria 
contínua nesta gestão. O maior desafio dos gerentes de projetos e das áreas de recursos humanos 
é definir os programas de treinamento para as equipes em gestão de projetos, considerando a 
variedade de qualificações complexas e inter-relacionadas. 

Algumas décadas passadas, os gerentes aprendiam com seus próprios erros, por não 
terem os ativos organizacionais e os registros de outras experiências. Conforme cita Kerzner 
(2006, p. 410), “[...] Hoje, as empresas excelentes em gestão de projetos proporcionam 
treinamento e desenvolvimento aos interessados em fazer carreira. E é justamente o treinamento 
eficiente que dá sustentação à gestão de projetos como profissão”. 

No período inicial da gestão de projetos, décadas de 50 e 60 do século XX, os 
treinamentos se concentravam nas vantagens e desvantagens das formas de organização das 
empresas, como exemplo, matricial, tradicional, funcional e outros. Logo os executivos 
perceberam que os processos para a gestão de projetos poderiam funcionar com qualquer tipo de 
estrutura, e que as habilidades da gestão de projetos estão na base da confiança, do trabalho em 
equipe, da cooperação e comunicação, e que essas características sanariam os problemas 
estruturais das empresas. 

Os especialistas em gerenciamento de projetos estão trabalhando junto com as áreas de 
recursos humanos para o equilíbrio dos treinamentos técnicos (quantitativos: planejamento, 
programação, controle de custos, software) e comportamentais (conflitos, motivação, liderança, 
formação de equipes e gerenciamento do tempo). 

Algumas décadas passadas, para gerenciar um projeto, os executivos escolhiam 
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profissionais eminentemente técnicos e o processo também se repetia nas escolhas das equipes 
de trabalho. Com o passar dos anos essa realidade mudou muito. Conclui-se que as empresas 
com excelência em gestão de projetos dão grande importância ao treinamento em habilidades 
comportamentais, pois são estas habilidades as responsáveis pelo verdadeiro sucesso dos 
projetos, e não os planejamentos insatisfatórios com estimativas imprecisas. 

 
3.2.1. Comportamento das Pessoas 
Para gerenciar projetos é necessário identificar os comportamentos das pessoas nas 

equipes, durante todas as fases dos projetos. Segundo Menezes, (2008, p. 178), existe muito 
amadorismo nas relações entre as pessoas envolvidas em um projeto quando o assunto é conflito. 

Quanto maior a organização, maior a quantidade de colaboradores e diversidade de 
comportamentos, resultando em grupos com maior ou menor desempenho. Gerenciar projetos é 
sem dúvida nenhuma gerenciar pessoas. Onde tem pessoas tem conflitos e divergências. 

Esses conflitos e/ou divergências, são eventos intrínsecos na rotina profissional e, 
quando bem administrados, contribuem para o sucesso de um projeto.  

As pessoas envolvidas nos projetos carregam para dentro das organizações, além de 
seus conhecimentos e competências, as suas vontades, os problemas, as angústias e decepções. 
Saber administrar tudo isso, é prerrogativa de um bom gestor de projetos. 

Alguns destes comportamentos são citados no Quadro 17 - Comportamentos: 
Quadro 17 – Comportamentos 

Sabotador Está sempre focado em problemas e procurando descobrir uma falha de sua parte para 
usar contra você. 

Franco atirador É destruidor por natureza e atira para todos os lados. 
Contraditor Sempre encontra algo para se opor e sempre diz “não”. 
Calado Só age sobre impulso externo. 
Ansioso Nunca esta satisfeito. 
Dominador Aquele que bate na mesa, fala mais alto e sempre quer levar vantagem. 
Sai pela tangente Nunca se compromete. 
Acomodado É muito passivo e nunca decide. 
Crítico Apresenta sempre um “senão”. 
Que busca atenção Quer sempre chamar atenção, seja pela roupa, ideias, comportamentos ou atitudes. 
Palhaço Está sempre contando piadas e contos, e não ajuda focar nos assuntos. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 – Adaptado de Menezes (2008, p. 179) 
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O Quadro 17 – Comportamentos, apresenta um resumo para cada tipo de 
comportamento, que só será identificado no profissional, depois de algum tempo de convivência 
no projeto. Alguns comportamentos são observados rapidamente, outros levam um tempo maior 
para serem detectados e trabalhados. Para o gerente de projetos os resultados são fundamentais e 
certos comportamentos comprometem o ambiente de trabalho trazendo prejuízos ao cronograma 
de entregas. Cabe a essa gerência tomar as decisões cabíveis rapidamente quando percebe que 
determinados comportamentos estão prejudicando a evolução normal dos trabalhos. 

A identificação desses comportamentos ajudará o gestor a conduzir melhor a equipe, 
como afirma Menezes (2008, p. 179), “[...] identificar o comportamento de pessoas em grupo e 
saber como conduzi-los melhor, de modo a obter harmonia, boa atitude e parceria, entre outros”. 

 
3.2.2. Pró-atividade e a excelência comportamental no gerenciamento de Projetos  
A pró-atividade e a excelência comportamental tem destaque nas análises de muitos 

autores atualmente. Menciona Kerzner (2006, p. 469), “[...] a partir do momento em que a gestão 
de projetos começou a priorizar a gestão comportamental em vez da gestão técnica, a liderança 
situacional também passou a merecer maior atenção”. 

As empresas precisam reconhecer a importância dos fatores comportamentais nas 
relações de trabalho e, quando o fazem, conseguem entender que os gerentes de projetos 
deveriam ser contratados em função de sua competência global em gestão de projetos, e não 
apenas em decorrência de seus conhecimentos técnicos. 

Percebe-se que os gerentes de projetos são mais administradores de pessoas do que de 
tecnologias, pois estão voltados para os aspectos comportamentais e sua tendência é delegar 
responsabilidades aos integrantes das equipes, ao contrário, os gerentes funcionais apresentam 
como característica mais forte o lado técnico. 

No Quadro 18 – Elementos para atingir excelência comportamental em gerenciamento 
de projetos, apresentam-se algumas medidas para atingir a excelência comportamental. 

Quadro 18 – Elementos para atingir excelência comportamental em gerenciamento de projetos 
 

 buscar alternativas para dar garantia de emprego aos integrantes da equipe que tiver melhor desempenho; 
 manter as mudanças sob controle; 
 insistir no direito de selecionar os melhores elementos da equipe; 
 negociar para conseguir os melhores elementos com reconhecida experiência nos seus campos de atividades; 
 desenvolver comprometimento e um sentido de missão desde o começo do projeto; 
 obter autonomia de ação junto ao patrocinador do projeto; 
 coordenar e conservar um bom relacionamento entre cliente, matriz e equipe; 
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 trabalhar continuadamente pela melhoria da imagem do projeto; 
 fazer com que os integrantes das equipes participem da tomada de decisão e da resolução de problemas; 
 desenvolver metas factíveis, controles de custos, cronogramas e estimativas de desempenho; 
 manter estratégias de riscos e segurança; 
 manter uma estrutura de equipe que seja adequada, flexível e enxuta; 
 ir além da autoridade formal para maximizar a influência sobre a equipe e a tomada de decisão fundamental; 
 empregar sempre uma combinação viável de planejamento de projeto e ferramentas de controle; 
 evitar excesso de dependência em relação a uma ferramenta única de controle; 
 insistir na importância de cumprir as metas determinadas em matéria de custos, cronograma e desempenho; 
 priorizar a consecução da missão ou funcionamento do objetivo determinado.  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 – Adaptado de Kerzner (2006, p. 473). 
 

O resumo do Quadro 18 mostra o caminho da excelência comportamental que, de um 
lado auxilia os gestores, mas do outro exige dos mesmos, ações de gestão de pessoas e de 
negócios da organização. 

É estratégico que o gestor valorize o capital humano e concilie as metas corporativas 
equilibrando com os interesses das pessoas. Portanto, saber lidar com conflitos é saber lidar com 
pessoas, e consequentemente identificá-las. Para Menezes, (2008, p. 183), a intensidade do 
conflito a cada fase do projeto – permite identificar onde se deve colocar o foco e atenção.  

Afirma ainda o autor que o conhecimento de algumas formas já experimentadas para 
tratar os conflitos permitirá maior pro-atividade e preparação dos gestores de projetos. 

Com a evolução tecnológica do capital estrutural somada às competências do capital 
humano e à garantia da excelência do capital relacional, as instituições públicas e não públicas 
estarão aptas a trabalhar cada vez mais com projetos organizados. 
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4. METODOLOGIA  
Para realização desse trabalho foram utilizadas técnicas metodológicas defendidas por 

Gil, (2002, p. 162), em que se utilizou uma pesquisa bibliográfica exploratória qualitativa, 
procurando atender o objetivo de identificar um conjunto de processos integrados com as áreas 
de conhecimentos para facilitar e melhorar o desenvolvimento de projetos nas organizações 
públicas e não públicas. 

Após a identificação de diversas obras (livros) de autores renomados, foram 
selecionados alguns capítulos direcionados ao tema. Esses capítulos foram estudados e deles 
extraidas as informações importantes para compor os quadros de processos, usados para 
elaboração de projetos.  

Além dos processos integrados para elaboração de projetos, também foram selecionados 
temas sobre gestão de pessoas, comportamentos organizacionais e estruturas organizacionais, 
com objetivo de extrair as competências necessárias que auxiliam na busca da maturidade dos 
projetos.   

As buscas pelas informações se deram através da observação direta extensiva, que 
segundo Lakatos & Marconi, (2003, p. 221), apresentam as técnicas que definem a pesquisa de 
mercado como sendo a obtenção de informações de maneira organizada e sistemática, tendo em 
vista ajudar o processo de desenvolvimento de projetos nas empresas, minimizando margem de 
erros e maximizando acertos. 

Extrairam-se dessa pesquisa, os conteúdos teoricos qualitativos, sistematizando os 
processos integrados de forma lógica, apresentados nos quadros de forma sucinta, para melhor 
entendimento do leitor. 

Respeitando também as orientações de Gil, (2002, p. 164), o trabalho foi desenvolvido 
dentro das diretrizes de impessoalidade, objetividade, clareza, precisão, coerência, concisão e 
simplicidade. 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
No Quadro 19 – Análise dos Resultados, apresenta-se um resumo da sistematização dos 

processos que são conhecimentos necessários e imprescindíveis aos gerentes de projetos, visando 
aplicações práticas nas instituições públicas e não públicas.  

Para atingimento da excelência no desenvolvimento e implantação de projetos, 
principalmente na esfera pública, esses processos são integrados com as áreas de conhecimento, 
norteando diretrizes para atingir a maturidade dos projetos. Essa maturidade poderá suprir as 
necessidades dos Governos Federal, Estadual e Municipal, tornando os projetos mais eficazes e 
efetivos para a sociedade brasileira, bem como, melhorar as práticas das políticas públicas. 

Portanto, no Quadro 19, o leitor tem destacados os pontos importantes que foram 
explorados, como resultados obtidos da fundamentação teórica, e que podem, dentro de cada 
necessidade,  ser ainda mais explorados, aprofundando cada ponto apresentado.   
 

Quadro 19 – Análise dos Resultados 
 

Fases de Processos / Grupos de Processos 
 

 
Autores (Referências) 

 
1) Fases de processos para desenvolvimento de projetos enfatizando: 

Iniciação; planejamento; execução; monitoramento e controle; e 
encerramento. Todas as fases mostram gerenciamento de projetos 
para o setor privado, como também, adaptáveis para as necessidades 
de desenvolvimento de projetos públicos ou urbanos. 
 
 

2) O grupo de processos hoje atualizado com 47 processos integrados. 
 

 
3) Eficácia na montagem das equipes de projetos com clareza nas 

definições das atividades individuais e coletivas. 
 

4) Melhor integração entre empresa e colaboradores - Públicos 
envolvidos. 

 
5) Restruturação e adequação nas estruturas organizacionais. 

 
6) Melhor definição e divisão de responsabilidades. 

 
7) Maior preparação e aceitação dos gestores para o gerenciamento de 

projetos. 
 

8) Mudança de comportamento buscando pró-atividade no 
gerenciamento de projetos. 

 
9) Dedicação na nova forma de gerenciamento de pessoas. 

 
10) Mudanças radicais nas Áreas de Gestão de Pessoas, buscando a 

excelência comportamental. 
 

11) Descentralização da gestão de pessoas para linha de frente da gestão 
de projetos. 

 

 
 PMI – PMBOK,  2008 – 4ª Edição 
 PMI – PMBOK,  2014 – 5ª Edição 
 Valeriano, (1998) 
 Kerzner, (2006)  
 Menezes, (2008) 
 Thiry-Cherques, (2008) 

 
 PMI – PMBOK, 2008- 4ª Edição 
 PMI – PMBOK, 2014 – 5ª Edição 

 
 Menezes, (2008) 

 
 
 Menezes, (2008) 
 
 
 Menezes, (2008) 
 
 Menezes, (2008) 

 
 Kerzner, (2006) 

 
 

 Kerzner, (2006) 
 
 
 Menezes (2008), Vargas (2007) 

 
 Menezes, (2008) 

 
 
 Menezes, (2008) 



 
  

44 
 
 

 
Área de Conhecimento 

 
 

Autores (Referências) 
 

 Os processos envolvendo as áreas de conhecimentos atualizados e 
adaptados para gerenciamento de projetos. 
 
 
 

 Disseminação dos processos e a forma de gerenciamento de projetos 
nos variados seguimentos. 

 
 
 
 
 
 

 Fortalecimento dos processos e reconhecimento junto ao 
planejamento estratégico para maturidade de projetos. 
 

 Melhor integração dos processos para atender os objetivos propostos 
garantindo efetividade nos projetos. 

 
 

 Melhor definição para escolha de profissionais e especialistas para 
cada fase do projeto. 

 
 Preocupação com o uso e escolha efetiva dos processos integrados – 

Integração / Escopo / Tempo / Custos / Qualidade / Recursos 
Humanos / Comunicação / Riscos / Aquisições / Partes Interessadas. 

 

 
 PMI – PMBOK, 2008 – 4ª Edição 
 PMI – PMBOK, 2014 – 5ª Edição 
 Valeriano, (1998) 
 Kerzner, (2006)  
 Menezes, (2008) 
 Thiry-Cherques, (2008) 
 PMI – PMBOK, 2008 – 4ª Edição 
 PMI – PMBOK, 2014 – 5ª Edição 
 Valeriano, (1998) 
 Kerzner, (2006)  
 Menezes, (2008) 
 Thiry-Cherques, (2008) 

 
 Kerzner, (2006) 

 
 
 PMI – PMBOK, (2008 – 4ª Edição) 
 PMI – PMBOK, (2014 – 5ª Edição) 
 
 
 Menezes (2008), Vargas (2007) 
 
 
 PMI – PMBOK, (2008 – 4ª Edição) 
 PMI – PMBOK, (2014 – 5ª edição) 
 Valeriano, (1998) 
 Kerzner, (2006) 

 Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 . 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÃO 
Foi possível perceber nas fundamentações teóricas, que as fases, ou grupos de processos 

integrados com as áreas de conhecimentos, proporcionam uma forma estratégica e madura para 
desenvolvimento de projetos nas organizações, respondendo, de forma clara, que os processos 
são realmente relevantes para desenvolvimento dos projetos públicos e não públicos. 

Foi possível, também, detectar na pesquisa, que os processos podem ser integrados com 
as áreas de conhecimentos – integração, escopo, prazo, custo, qualidade, recursos humanos, 
comunicação, riscos, aquisições, partes interessadas -, trazendo facilidade no desenvolvimento 
de projetos, garantindo uma forma metodológica para cada passo do projeto, viabilizando um 
desenvolvimento lógico, tanto técnico como administrativo. 

No campo das competências e habilidades dos gestores, foram comprovados que as 
questões técnicas são complementos e devem ser somados às outras competências como: 
recursos humanos, organizacionais, administrativos, entre outros. 

Fatores organizacionais foram destacados e são fundamentais para as novas formas de 
organização de trabalho, principalmente na forma de desenvolvimento de projetos. 

Dentro desse contexto, foi destacada com base no PMI – PMBOK 2008 e  2014 – 5ª 
edição, uma sistematização dos processos integrados, que, organizados, atendem às instituições 
públicas e não públicas. Esses processos foram sucintamente apresentados na fundamentação 
teórica e destacados nos quadros com ações, e, quando respeitados, nortearão para o sucesso do 
projeto. Os processos estão divididos em cinco fases lógicamente divididos -Iniciação, 
Planejamento, Execução, Monitoramento/Controle, e Encerramento, que representam o ciclo de 
vida do projeto. Para muitos gestores de projetos, essa metodologia faz parte de seu cotidiano, 
porém, nas instituições públicas, são ainda, questionados. 

O compromisso com esse trabalho é contribuir para mudanças de paradigmas, em 
especial, mudar a forma de pensar e de agir dos gerentes de projetos públicos. Esse tema não 
esgota aqui com esse trabalho, mas abre novos horizontes para novas pesquisas, objetivando 
atender as necessidades da melhoria contínua nos processos integrados, e aplicação da 
metodologia de forma mais efetiva, nos projetos públicos. 

A característica principal desse tipo de pesquisa é passar ao leitor uma bagagem teórica 
variada, contribuindo para ampliar o conhecimento e fazer da pesquisa um material rico sobre o 
assunto, fundamentando teoricamente o material a ser analisado e questionado. Com essa 
sistematização, deseja-se contribuir para formar o pesquisador e o leitor, em um especialista mais 
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criterioso na busca de dados e informações, oferecendo ampliação de seus conhecimentos e visão 
holística da área.  
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