
Sobre Gerenciamento de Projetos 

A literatura sobre gerenciamento de projetos é muito extensa em quantidade e variedade, se 

fizermos uma pesquisa rápida no Google iremos nos deparar com centenas de livros sobre o assunto, 

alguns voltados para áreas específicas, outros para propósitos gerais. Enfim o conceito de projeto é 

muito antigo, talvez ele exista desde os primórdios da origem do homem. Mas o que caracteriza um 

projeto, qualquer trabalho que tenha um objetivo final pode ser considerado um projeto? Não. Um 

projeto é a união do esforço de uma ou mais pessoas, ou de uma ou mais organizações, em caráter 

temporário (o que não significa um curto espaço de tempo) para a produção de algo, um produto, 

um serviço, um documento, um componente que pode ser parte de um componente maior, um 

processo de negócio, a construção de algo, etc. Um projeto envolve um início, meio e fim para o 

alcance de um objetivo. Um trabalho que é repetitivo, que sempre deve levar aos mesmos resultados 

ou que seja contínuo no tempo tem o caráter operacional e não de um projeto. 

Foi através do avanço tecnológico, da informação e da experiência que muito mais pessoas 

começaram a ter a consciência de que para um projeto alcançar os seus objetivos, isto é, ter sucesso, 

é necessário cuidarmos dele em todas as suas fases: da iniciação, do seu planejamento, execução, do 

monitoramento dos recursos envolvidos e da sua entrega, surge então a disciplina Gerenciamento de 

Projetos. O Gerenciamento de projetos é a união de habilidades, técnicas e conhecimentos que são 

aplicados durante o ciclo de vida de um projeto. O gerente de projetos é o responsável por fazer com 

que o projeto alcance os seus objetivos dentro do prazo e do orçamento planejado. Por isso, é 

esperado que esse profissional tenha habilidades para a condução do projeto, como: liderança – para 

conduzir pessoas ao objetivo traçado, confiança – para inspirar a equipe e acreditar nos métodos 

utilizados para chegar aos resultados desejados, motivação: para superar os muitos obstáculos que 

surgiram, comunicação: para conduzir negociações e mediar conflitos de interesse. Além disso, o 

gerente deve ter conhecimento sobre a disciplina de projetos, que pode ter sido adquirido através de 

experiências como gestor, ou como participante de equipe, do estudo da disciplina e do próprio bom 

senso.  

Mas o sucesso do projeto não depende exclusivamente de um bom gerenciamento executado pelo 

gerente de projetos, depende principalmente da própria estrutura de colaboração entre as partes 

interessadas no projeto. É preciso que os envolvidos no projeto tenham um perfeito entendimento das 

restrições de um projeto descritas abaixo e que a alteração de um item tem alta probabilidade de 

afetar um ou mais itens do conjunto.  

- Escopo: O escopo define a abrangência do projeto, o que faz parte do projeto e o que não faz parte 

do projeto, quais são os trabalhos necessários para o seu cumprimento e as características e funções 

do produto resultado do projeto. Exemplo: na construção civil, a descrição de uma casa, sua 

metragem, quantidade de cômodos, premissas sobre o acabamento poderiam servir de escopo. 

Quanto mais detalhado o escopo menores serão os problemas dentro do projeto. O detalhamento 

do escopo do projeto naturalmente vai melhorando com o andar do próprio projeto. 

- Orçamento: Dentro desse item devem ser considerados o planejamento do orçamento do projeto - 

envolvendo todos os custos estimados no início do projeto - e os processos de medição que deverão 

ser utilizados durante o desenvolvimento do projeto para alertar sobre desvios dentro do que foi 

planejado. Também deve haver um orçamento para contingências, além de uma margem de erro 



que, dentro alguns fatores, pode ser relacionado, á variação de preços na aquisição de recursos 

dentro do mercado. 

- Qualidade: A qualidade referente aos processos de planejamento em si e ao resultado do projeto 

deverão ser planejadas e monitoradas durante o ciclo de vida do projeto, para que seja possível dar 

garantia do resultado do trabalho na entrega final. Isto é, estar em conformidade com os requisitos 

planejados no início do projeto ou de modificações acordadas durante o projeto. Esse é um dos 

processos que talvez exijam o maior esforço no projeto, além de ser um item muito sensível aos 

outros fatores. 

- Cronograma: Através do cronograma o gerente de projetos planeja as atividades do projeto, faz seu 

acompanhamento, verifica sua duração, os recursos utilizados em cada tarefa, os custos, a ordem em 

que devem ocorrer, seus pré-requisitos e as entregas envolvidas nas fases. Talvez seja a principal 

ferramenta do gerente. 

- Recursos: Os recursos envolvem as pessoas que irão executar ou colaborar para que as atividades 

dentro do projeto sejam executadas e as máquinas, equipamento ou, recursos materiais utilizados 

nas tarefas. A utilização dos recursos sua quantidade e tempo determinarão os custos dentro do 

projeto. 

- Riscos: Um risco é um evento futuro que se ocorrer pode causar danos negativos nos objetivos do 

projeto. Esses danos podem ser sobre o tempo, os custos, sobre os recursos utilizados no projeto, 

etc. Caso o projeto seja a construção de um prédio, por exemplo, que exija a locação de um  

equipamento específico, o atraso  desse equipamento pode causar o problemas no cronograma ou 

de orçamento do projeto. 

A fim de oferecer um padrão de gerenciamento de projeto para os gestores e documentar um 

conjunto reconhecido de ‘boas práticas de gerenciamento’ o PMI – Project Management Institute é 

responsável pela criação do PMBOK – Project Management Body of Knowledge (Guia em 

Gerenciamento de Projetos). 
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