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Gestão de Projetos
UNIDADE I - CONCEITOS PRELIMINARES

Como visto anteriormente, a Gestão de Projetos, com as características atuais, teve início
em meados da década de 1940, principalmente nos mais importantes programas de defesa
norte- americanos e em grandes obras de engenharia.

Nessa evolução, verificou-se que as equipes dos projetos devem ser multidisciplinares e ter
várias especializações, pois as aplicações da gestão de projetos ampliaram-se para os mais
diversos campos, principalmente porque a técnica desenvolvida permite um alto grau de
potencialidade em obter soluções de problemas complexos nos mais diversos segmentos
empresarial.

Os projetos podem ser definidos como um esforço temporário empreendido por uma equipe,
os quais, através de uma metodologia específica e organizada, criam e/ou melhoram produtos,
serviços, processos, sempre em busca de um resultado exclusivo e positivo.

Normalmente, os projetos são criados em decorrência de uma necessidade da empresa em
minimizar suas deficiências ou em aproveitar suas potencialidades. Também são utilizados para
minimizar as ameaças ou aproveitar uma oportunidade de mercado.



A seguir, abordaremos os conceitos básicos de um projeto, desde a sua ideia até a sua
implantação; veremos, também, como tudo isso se relaciona às empresas e suas estratégias
corporativas.

O que é gerenciamento de projetos? Atualmente, o gerenciamento de projetos é definido
como a aplicação de conhecimento, de habilidades, de ferramentas e técnicas a uma ampla
gama de atividades para atender aos requisitos de um determinado projeto. Os gerentes de
projetos fazem isso ao padronizar tarefas rotineiras para obter resultados repetitivos e reduzir
o número de tarefas que poderiam ser negligenciadas ou esquecidas. Fonte: PMI -
http://www.pmi.org.br/

1. CARACTERÍSITCASDO PROJETO

As características gerais de um projeto são:

•Temporário;
•Único, singular;
•Deve ser progressivamente elaborado;
•Deve ter propósitos definidos;
•Ações não rotineiras, não repetitivas;
•Interdependente;



2. CONCEITOS BÁSICOS

Alguns conceitos básicos serão apresentados, para que haja a familiarização e para que possam
ser empregados corretamente nos projetos.
• Processos: caracterizam-se por um conjunto inter-relacionado de recursos e atividades que
transformam entradas em saídas;
• Recursos: são os meios necessários ao processo, como serviços, pessoas, financeiros etc.;
• Atividades: são qualquer ação ou trabalho específico exercido nos processos;

•Equipe multidisciplinar e temporária;
•Media conflitos;
•Cria um produto ou serviço singular;
•Agrega valor à empresa e aos negócios.

• Entrada: tudo aquilo que é fornecido ao processo, ou seja, os insumos;
• Saída: é o resultado de atividades ou processos, ou seja, os produtos;
• Enfoque processual: entrada + recursos + atividades = saídas;
• Sistema: caracteriza-se por um conjunto organizado de entidades, processos ou elementos
interdependentes, que formam um complexo unitário;
• Organização: caracteriza-se por um sistema que tem objetivos específicos e uma estrutura
organizacional;



• Administrar/gerir/gerenciar: é a tarefa de planejar, decidir, implantar as ações
consequentes, com uso dos meios necessários para alcançar objetivos fixados;
• Gestão/gestor: é a parcela de atribuições do gerente, quer na área administrativa ou
operacional;
• Gerenciamento: é caracterizado como uma disciplina, ou seja, uma área de
conhecimentos Como exemplo, temos o gerenciamento de projetos, gerenciamento
estratégico, gerenciamento de produção etc.;
• Gerência: é caracterizado como uma função, ou seja, aplicam-se os conhecimentos
específicos, as habilidades e recursos a um dado gerenciamento; como exemplo tem a
gerência de projetos, a gerência de marketing etc.

1.3. NÍVEISGERENCIAIS

Após a constituição da organização, esta necessita funcionar e, para tal, seus responsáveis
devem alcançar as finalidades propostas através de conhecimentos específicos, que os fazem
tomarem decisões e implantar ações através de técnicas de administração. Abordaremos o
assunto através de três níveis de gerências:

• Gerência Estratégica: tem como características principais a formulação, implantação e
avaliação das ações multi departamentais, para atingir os objetivos de longo prazo da
empresa, relativos a seus produtos, mercado de atuação, clientes, concorrentesetc.;



• Gerência Administrativa: deve proporcionar, através da estrutura e do funcionamento da
organização, as condições necessárias para obtenção dos melhores resultados, cuidando dos
recursos ligados à estrutura, como financeiros, materiais, recursos humanos, e ao
funcionamento, como autoridades e responsabilidades, fluxos de trabalho, fluxos de
comunicações etc.;
• Gerência Operacional: caracterizada pelos processos de decidir e maximizar a conversão
dos recursos e pela capacidade de organização em produtos e/ou serviços; atua,
principalmente, em áreas operacionais, linhas de produção e de prestação de serviços,
controles e garantia de qualidade etc.

Os gerentes descritos anteriormente devem tomar as decisões nas resoluções dos
problemas, que se caracterizam por um processo com as seguintes fases:
• Estruturação dos problemas: identificar e caracterizar o problema e listar alternativas de
soluções;
• Tomada de decisão: é a escolha das melhores alternativas listadas;
• Implantação da solução: é a execução das alternativas selecionadas e verificação dos
resultados através dos controles realizados.

Atualmente, o que se verifica na prática é que a execução da alternativa selecionada é,
normalmente, um projeto, o qual é criado para solução específica de um determinado
problema.



1.4. AORGANIZAÇÃO

• Organização departamental: forma antiga que se baseia na divisão do trabalho, através de
categorias, especializações ou funções, cujas autoridades são distribuídas através dos níveis
hierárquicos. É chefiada por um gerente funcional ou departamental, tradicionalmente
hierárquico, e dá pouca atenção às pessoas. A execução de projetos não é propícia, pois há
dificuldade de relacionamento entre os departamentos, ou seja, nenhuma ou pouca
cooperação no intuito de engajamento à formação da equipe do projeto;

• Organização por projeto: é a criação de um departamento multifuncional e temporário,
exclusivamente dedicado à execução dos projetos, com um gerente e uma equipe temporária
deslocada dos vários departamentos com dedicação total ou parcial; ao término do projeto, a
equipe em questão é dissolvida. Quando comparada com a organização departamental, a
organização por projetos leva nítida vantagem pela rapidez nas soluções de problemas;
• Organização matricial: no intuito de obter as vantagens de cada organização descritas
anteriormente, houve a combinação delas, dando origem à estrutura matricial, a qual é
praticada atualmente. Os componentes da equipe atuam nas medidas das necessidades do
projeto, sob a coordenação do gerente deste, porém sem perder o vínculo com o seu
departamento de origem, ou seja, executa suas funções primárias e, ainda, dedica um tempo
diário ao projeto.



1.5. PROJETOSX OPERAÇÕESCORRENTES

• Operações correntes: são caracterizadas como vários processos administrativos e/ ou
produtivos e executadas por equipes permanentes dedicadas a cada um dos processos, de
forma repetitiva, com o objetivo de produzir os mesmos bens e/ou serviços, ou seja, é uma
tarefa meramente repetitiva. Com o passar do tempo, há a incorporação dos melhoramentos
nos processos administrativos e produtivos, nos produtos e serviços. Os produtos são obtidos
durante os processos operacionais;
• Projeto: empreendimento executado por uma equipe temporária e que visa a criar um
produto e/ou serviço singular, atrelado aos prazos e custos, ou seja, é uma tarefa com
característica inovadora. Na maioria dos projetos, a incorporação dos melhoramentos ocorre
ao seu término. Os produtos finais, objetos do projeto, são obtidos somente ao término deste;
• Finalidades: os projetos têm como finalidade principal a criação de algo ainda não
existente, quer seja um produto ou serviço, enquanto uma operação produz repetitivamente
um produto ou presta continuamente um serviço. A operação é consequência de um projeto,
portanto, os projetos dão origem a uma nova operação, novo produto ou concorrem para
significativos melhoramentos naqueles já existentes;
• Equipes: caracteristicamente, as equipes das operações são funcionais e permanentes; os
executores possuem um cargo ou uma função em determinado setor. As equipes dos projetos
têm característica multidisciplinar e transitória, ou seja, limitada à sua duração, e os
executores possuem um cargo ou função transitória;



• Administração e execução: na operação, há a gestão de processos, tendo como
premissa básica a obtenção, na exatidão dos resultados; normalmente as pessoas são
conservadoras, valoriza-se muito a similaridade e se procura manter a otimização dos
processos por ajustes nos procedimentos (melhoria lenta e contínua). Há a procura por
eficiência (utilização econômica dos recursos) e a execução é mais fácil, pois focaliza e
valoriza os processos, que se especializam àquele trabalho. Devido à sua característica,
formam uma barreira às inovações e às mudanças, devido à limitação das áreas do
conhecimento ou a cada função. No projeto, diferentemente da operação, há a gestão de
pessoas, procurando-se obter o máximo de suas habilidades e conhecimentos;
caracteristicamente, faz parte dele pessoas criativas, valorizando-se a diversidade de
pensamentos e raciocínio, a boa capacidade de resolução e a adaptação rápidas a novos
problemas. Há a procura por eficácia (capacidade de alcançar um objetivo) e a execução é
mais difícil, mas, por outro lado, os projetos integram pessoas, recursos e atividades, ou
seja, foco no conjunto.

1.6. MODERNO GERENCIAMENTODEPROJETOS

Os problemas organizacionais, em um âmbito amplo, necessitam de soluções rápidas e
específicas e, para tal, há a necessidade de criar um ou mais projetos a cada problema. O
gerenciamento de projetos, ou administração de projetos, administra-os com
conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas específicas, a fim de atingir e exceder
às necessidades e expectativas das partes interessadas.



A evolução do gerenciamento de projetos ocorre desde a Antiguidade, ou seja, desde o
suprimento das necessidades básicas, como projeto para obter alimentação (caçadas,
agricultura), até grandes construções, como as pirâmides egípcias, foram executados através
de projetos bem elaborados. O sucesso obtido durante os séculos deve-se, basicamente, à
sua administração ou gerenciamento. Sua evolução comporta três períodos:

• Gerenciamento empírico: baseado mais na arte e no sentimento do que na técnica, ou
seja, tem como suporte a qualidade inata do gerente e de sua equipe. Têm-se, como
exemplos, os grandes arquitetos e construtores da Antiguidade, grandes chefes militares e
exploradores;
• Gerenciamento clássico ou tradicional: início na década de 1940/1950 e tem como
característica serem projetos mais estruturados, planejados, executados e controlados com a
administração de recursos humanos e materiais, custos e prazos, utilizando processos
existentes ou criados para ele, visando a obter um produto especificado. Geralmente, são
projetos essencialmente técnicos, de grande complexidade e vultosos. Têm-se, como
exemplos, os grandes projetos de engenharia aplicados à defesa militar, aeronáutica e
espacial;
• Moderno Gerenciamento de Projetos (MGP): início na década de 1990 e tem como
característica a utilização em organizações empresariais, deixando de ser essencialmente
técnico.



Revelou-se uma grande ferramenta capaz de responder com extrema rapidez às mudanças do
ambiente, ou seja, no mercado de atuação, através de projetos que levam a inovações e
possam suportar as pressões e competições do mundo globalizado e de sua velocidade de
evolução tecnológica e, principalmente, devido ao rápido Ciclo de Vida dos Produtos (CVP).

O MGP, largamente utilizado atualmente em diversos segmentos de atividades industriais
e de serviços, mostrou-se muito melhor que seu antecessor, pois, se o gerenciamento clássico
ou tradicional procurava obter um desempenho que é a necessidade dos clientes, com custos
e prazos definidos, o moderno gerenciamento, além dos requisitos anteriores, preocupa-se
em satisfazer e exceder às necessidades e expectativas de todas as partes interessadas,
começando pelas dos clientes.

Devido à globalização, existem projetos que congregam equipes multidisciplinares
colaborativas em locais muito distantes e que fazem parte do mesmo projeto, inclusive
funcionando 24 horas por dia.

Empírico: adj. Que baseia somente na experiência, e não no estudo. Fonte: Dicionário
online de português.

7. PROJECTMANAGEMENT INSTITUE (PMI)



É uma entidade de âmbito mundial, fundada em 1969, nos Estados Unidos, e tem como
premissas básicas a responsabilidade pelo desenvolvimento das competências dos gerentes
de projetos e do processo de certificação deles, bem como estabelecer padrões e práticas,
sendo o primeiro programa de certificação a obter o ISSO 9001; desde 1984, promove a
certificação PMP. Atualmente, é reconhecida como líder mundial no âmbito do
gerenciamento deprojetos.

O PMI publica o Project Management Body of Knowledge (PMBOK), ou seja, o conjunto
de conhecimentos do gerenciamento de projetos, o qual é caracterizado como a “bíblia” do
gerenciamento de projetos e tem como objetivo identificar o subconjunto de conhecimentos
em gerenciamento de projetos, que é reconhecido como boa prática. O PMBOK, em sua
terceira edição, propõe quarenta e quatro processos reconhecidos como boa prática em
gerenciamento de projetos, os quais são divididos por área de conhecimento ou por grupo
de processo.

O guia Project Management Body of Knowledge (PMBOK) é um conjunto de práticas na
gestão de projetos organizado pelo instituto PMI e é considerado a base do conhecimento
sobre gestão de projetos por profissionais da área.

8. ATIVIDADES



1. Uma equipe de projetos está insatisfeita com as solicitações do gerente de projetos, pois
não tem tempo de fazer suas novas atribuições devido às funções técnicas que exercem na
empresa. Um consultor da empresa foi questionado pelos integrantes da equipe sobre o que
ele achava dessa situação. Ele achou estranho, já que o gerente de projetos deve repassar as
atividades para que todos os integrantes da equipe possam realizá-las dentro do prazo
determinado. Após algumas verificações, o consultor viu que estava tudo certo, o que fez
com que ele questionasse: “Nesta empresa, quem tem o poder para dar as diretrizes sobre o
que fazer?”; um dos membros da equipe respondeu: “O nosso gerente!”. Tendo
conhecimento da situação, qual é a estrutura organizacional desta empresa?

a)Matricial.
b)Departamental.
c)Coordenação.
d)Projetizada.

2. Vilmar Silva foi contratado como gerente de projeto de uma conceituada multinacional
ucraniana, mesmo com pouca experiência para a referida função. A empresa possui estrutura
matricial; assim, o que o novo contratado deve esperar quanto àcomunicação?



a)Simples.
b)Aberta e exata.
c)De fácil gerência.
d)Complexa.

3. Quais são as principais características de um projeto?

4. Quais as principais diferenças entre os projetos e as operações contínuas?


