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3.1. CORREÇÃO DA ATIVIDADE 

1. Quais são os principais fatores críticos para o sucesso de um projeto?

2. Quais são as principais situações em que devemos empregar o Moderno
Gerenciamento de Projetos (MGP) para resolver os problemas de uma
organização?
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O gerenciamento de projetos obteve reconhecimento nas últimas décadas devido
às mudanças significativas no local de trabalho que incluem:

• Complexidade dos projetos e serviços atuais
• Intensa concorrência global
• Necessidade de aumento da produtividade, pois um número menor de pessoas é
chamado para fazer mais trabalho
• Facilidade de acesso às informações através de vastas redes de comunicação
• Clientes mais sofisticados que exigem bens e serviços com melhor qualidade
• Crescimento tecnológico exponencial
• Organizações multinacionais procurandoestabelecer práticas uniformes para o
gerenciamento de projetos.
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Normalmente, os prazos de implantação da administração de projetos podem variar de
1 a 2 anos, dependendo da complexidade dos projetos e do porte da empresa, chegando,
em grandes empresas, até 5 anos ou mais.

Para o sucesso dos projetos, as empresas devem definir os Fatores Críticos de Sucesso (FCS),
os quais são os elementos essenciais que são decisivos para o sucesso ou fracasso da
organização; apesar de variarem entre as empresas, podemos citar as seguintes
características:

•Defini-los é muito importante para atingir osobjetivos;
•Facilmente identificáveis, mensuráveis e priorizados;
•Devem ser em pequeno número;
•Devem ser amplamente difundidos por toda aorganização.
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Exemplos de fatores críticos de sucesso:

•Identificar líderes para os projetos;
•Pessoas com competências para trabalhar em equipes multidisciplinares;
•Rapidez na entrega de novos produtos/ serviços;
•Bom relacionamento com os clientes internos e externos;

•Rapidez em identificar os problemas e obter soluções;
•Identificar as mudanças/tendências do mercado;
•Capacidade de planejamento;
•Boa capacidade de comunicação interna;
•Capacidade de adaptar e/ou desenvolver novas tecnologias;
•Possuir ferramentas, processos e metodologias específicas de gestão empresarial.
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A administração do projeto deve ter como características: a descentralização das
decisões, o gerenciamento simultâneo e a potencialização (empowerment), delegando
autoridade e poder de decisão, porém é muito importante que haja uma direção
(objetivos), para que a situação não vire uma anarquia.

O gerente de projeto, atualmente, comporta--se de maneira diferente de antes,
pois a autoridade absoluta é substituída por atos como ajudar a equipe do projeto a
atingir as suas metas e objetivos, através de incentivos e motivação, bem como
manter o alinhamento de toda a equipe em direção única.

Vale ressaltar também, que as empresas devem definir os Fatores Críticos de Sucesso
(FCS), os quais são os elementos essenciais que são decisivos para o sucesso ou fracasso
da organização, apesar de variar entre as empresas.
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O projeto está sempre vinculado a uma organização e, como dito anteriormente, é de
caráter transitório e tem como missão satisfazer ou exceder a expectativa das partes
interessadas, aproveitando a oportunidade/necessidade que o originou, gerando um novo
produto ou serviço. Tem como objetivo executar um conjunto de ações direcionadas ao produto
do projeto, contendo a ação definida, o objeto e os requisitos. Sempre produz algo, que é um
produto, o qual pode ser um novo bem ou serviço criado e entregue ao cliente, e tem como
estrutura os processos a serem realizados, trabalhos técnicos, gerenciais e administrativos,
voltados ao produto e à gerência.

O seu funcionamento é através de atribuições, autoridades e responsabilidades dos
participantes, descritas qualitativa e quantitativamente e com prazos definidos. Os recursos a
serem requisitados são os recursos humanos, financeiros e materiais disponibilizados ao projeto.
O projeto possui um ciclo de vida, que são as suas fases, ou seja, início, meio e fim, descritas a
seguir:
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• Iniciação: identificar uma necessidade ou oportunidade, ou seja, o
problema e sua solução. Estimativa inicial dos custos e prazos;
• Planejamento: tem como objetivo planejar o escopo do projeto. Preliminar: compreende o
problema/necessidade, define o produto e sua forma de obtê-lo. Detalhado: define todas as
atividades que envolvem a utilização dos recursos, visa à execução e controle. Definição da
equipe;
• Execução: caracteriza-se por executar as ações planejadas, visando a alcançar o objetivo
proposto. Trabalho em equipe sob a coordenação do gerente do projeto;
• Controle: faz o controle passo a passo da execução; podem ser necessários ajustes, sem fugir
do escopo original;
• Encerramento: o projeto é encerrado após atingir o objetivo; faz-se uma avaliação geral.
Concluem-se os contratos, devolução de materiais e dissolução da equipe;
• Sistema de informações gerenciais: instrumento em tempo real coordenando as
necessidades dos projetos e operações. Suporte.
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