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RESUMO 

 

O marketing possui um papel fundamental para as empresas, por meio de conceitos, ferramentas 

e técnicas é capaz de promover um diferencial competitivo de negócios para as organizações. 

A disciplina de gerenciamento de projetos busca por meio de conceitos e ferramentas a 

viabilização de esforços únicos, denominados projetos, que possuem objetivos e tempo de 

definidos para execução. Igualmente conduzido por pessoas e para pessoas, como o marketing, 

a gestão de projetos possui uma padronização de processos capazes de satisfazer “desejos” ou 

melhor, “expectativas” através da condução clara de parâmetros específicos como o prazo, 

custo e qualidade. Sendo assim, este estudo objetiva apresentar os principais conceitos e 

processos de ambas as áreas do conhecimento para que os profissionais de marketing e também 

de projetos, reflitam sobre a aplicabilidade das práticas de gerenciamento de projetos nas 

estratégias de marketing. 

 Palavras Chave: gerenciamento de projetos. marketing para negócios. comunicação 

efetiva. stakeholders. 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The marketing department has increased the importancy for companies. Through new 

techniques, concepts and tools, the marketing in general reinforces its organizations 

competitive´s advantage. The project management discipline have the concepts and tools to run 

projects with predetermined time and goals. The project manage has managing patterns, that 

includes due dates, costs analyzes and process quality avaliation. Thus, this study has the 

interest to link both knowledge areas (marketing and project manager) and provide a discussion 

about a mixed concepts application. 

 

 Key Words: project management. business marketing. effective communication. 

stakeholders. 
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1 INTRODUÇÃO 

Conforme Weiler (2017) o marketing no Brasil está muito longe dos estágios de 

maturidades encontrados na União Europeia, onde é tratado como um atributo da gestão 

corporativa. No Brasil, e em grande parte da América Latina, informa que é constantemente 

confundido e restrito apenas as ações de publicidade e propaganda. Menciona que a ideia de 

tratar o marketing como filosofia de gestão pouco a pouco tem evoluído e tem disseminado 

pelas empresas juntamente por obterem melhores resultados com essas práticas.  

São consideráveis as influências na gestão de marketing as dimensões continentais do 

Brasil – 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão, sendo o quinto maior país do mundo 

– e também a disseminação da tecnologia, principalmente no âmbito digital que tem crescido 

de forma constante e abrangente.  

Escolheu-se o segmento de marketing como ecossistema desse estudo, uma vez que o 

mercado publicitário (divulgação de produtos e serviços) recebe grandes aportes de 

investimentos anualmente. E o crescimento do marketing online destaca-se como uma 

tendência irreversível, seja pela democratização da tecnologia ou por necessidade das empresas. 

Welier (2017), cita no artigo, que em 2016 os gastos com publicidade no Brasil somaram 

R$ 60,7 bilhões no 1º semestre, alta de 1% em relação ao registrado nos seis primeiros meses 

de 2015, segundo dados do Ibope Media. 

E no ambiente digital, para tangibilizar o volume financeiro que as organizações 

investem anualmente no País, a instituição IAB Brasil - Interactive Advertising Bureau – faz 

um estudo anual para mapear essa evolução. Em 2016, o investimento em marketing digital 

atingiu R$ 11,6 bilhões de reais no País, superando a previsão realizada pela própria empresa 

no ano anterior (R$ 10,4 bilhões). O estudo cita, de forma clara, que o aumento de investimento 

superou as expectativas mesmo em um ano de crise política e econômica (IAB BRASIL, 2017). 

O aumento da presença online das empresas, é um movimento que está atrelado a 

democratização do acesso à Internet no Brasil, considerando que a maneira de se comunicação 

foi revolucionada devido à novas tecnologias. Segundo a pesquisa divulgada pelo IBGE, em 

2014, mais da metade dos domicílios brasileiros (54,9%) passaram a ter acesso à Internet, sendo 

que em 2013 representava menos de 50%. Outro número relevante, é a queda de 10% dos 

acessos via computador de 2013 para 2014, e o uso de dispositivos móveis (celulares) para a 

mesma finalidade, saltou de 50% para mais de 80% no mesmo período (IBGE, 2017).  
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Esses dados representam pessoas de todas classes sociais, que seguem consumindo 

produtos, expondo opiniões e culturas diversas na Internet.  

Considerando o otimismo do cenário do marketing no mercado, voltado para negócios 

e competitividade corporativa, e delimitando o recorte deste estudo: escolheu-se realizar uma 

análise sobre aplicação dos conceitos e ferramentas do gerenciamento de projetos no cenário 

do marketing. 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

Considerando que as organizações investem razoavelmente em estratégias de marketing 

e comunicação para ganharem competitividade no mercado, pressupõe-se que existe a busca 

por aprimoramento profissional ou por temas relacionados à gerenciamento de projetos voltado 

ao marketing. 

Sendo assim, o objeto desse estudo é uma contribuição para os profissionais atuantes no 

marketing ou para gerentes de projetos que visualizam este segmento como uma oportunidade 

de atuação. A partir da revisões bibliográficas e estudos de caso, realizaremos uma análise da 

aplicabilidade dos conceitos e ferramentas de gerenciamento de projetos de marketing cujo 

intuito primário é aproximar a cultura de projetos e processos para os profissionais de 

marketing, secundariamente sugerir um conjunto de orientações para a reflexão dos 

profissionais de marketing em relação à condução e os desafios enfrentados na 

operacionalização das ações. 

Diante desse contexto, surge uma indagação: A aplicação dos conhecimentos e das 

ferramentas de gerenciamento de projetos em benefício da viabilização dos projetos de 

marketing, é possível? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 GERAL: 

Através de referências teóricos e análise de estudos, propor um conjunto de orientações 

que viabilizem uma análise da aplicabilidade dos conhecimentos e processos em projetos de 

marketing. 

1.2.2 ESPECÍFICOS: 

I. Explanar sobre os conceitos a seguir de uma forma prática: Marketing, Mercados e 

Canais, Mix de Marketing, Comunicação, Gerenciamento de Projetos e o papel do 

Gerenciamento das partes interessadas em projetos; 
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II. Gerenciamento de Projetos aplicado ao marketing, incluindo observações sobre os 

grupos de processo de um projeto; 

III. Analisar dois estudos de caso correlacionando os conhecimentos de gerenciamento de 

projetos apresentados, entendimento do cenários e demandas de marketing e o papel das 

partes interessadas nos contextos dos cases. 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O universo da pesquisa limita-se no ecossistema do marketing e do gerenciamento de 

projetos com o objetivo de propor um conjunto de orientações por meio de análises da 

aplicabilidade dos conceitos e processos mencionados no Guia PMBOK® - 5° Edição. 

Para delimitação do tema, analisaremos o objetivo da pesquisa sob a visão da aplicação 

dos conceitos do gerenciamento de projetos e a importância da gestão das partes interessadas 

em projetos de marketing. 

Dessa forma, a pesquisa pretende propor um conjunto de orientações para a análise da 

aplicabilidade dos conceitos e ferramentas do gerenciamento de projetos aplicado ao cenário 

do marketing nas empresas. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A tecnologia revolucionou os canais de comunicações da sociedade. Para as empresas 

inovarem e atingirem os públicos alvos de forma qualitativa, é necessário que as estratégias de 

marketing acompanhem não somente a evolução tecnológica disponível pelos veículos de 

comunicação (Rádio, Televisão e Portais da web), mas que também compreendam e aproveitem 

de forma competitiva e inteligente (por meio de ações e planejamentos) os novos 

comportamentos e desejos expressos pelos consumidores. 

Neste contexto, a reflexão proposta por Ricardo Vargas – uma grande referência na área de 

gerenciamento de projeto no Brasil – via podcast, afirma que a aplicação da cultura de projetos, 

como o uso das áreas de conhecimento e os processos, podem beneficiar a viabilização dos 

trabalhos da área de marketing. Embora, seja uma característica do segmento obter ações 

inovadores e criativas, há necessidade de estruturação de ideias, planejamento e controles como 

qualquer outro projeto que siga o framework do PMI, garantindo assim a viabilização e 

eficiência dos trabalhos (VARGAS, 2008). 

Sendo assim, o efetivo gerenciamento de projetos aplicado ao marketing através das 

metodologias de gestão descritas na 5ª Edição do PMBOK®, são indispensáveis para qualquer 
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empresa que preza por eficiência nas fases dos projetos e busca por resultados que colaborem 

para a sustentabilidade do seu próprio negócio e dos contratantes das ações.  

Dessa forma, analisaremos por meio de fundamentação teórica e estudos de casos alguns 

benefícios das ferramentas e conceitos do gerenciamento de projetos em projetos de marketing. 

1.5 METODOLOGIA 

A metodologia principal será de uma abordagem qualitativa com as definições do tema 

gerenciamento de projetos descritos na 5ª Edição do PMBOK®, fundamentação teóricas sobre 

marketing e aplicação das ferramentas e conceitos do gerenciamento de projetos no marketing. 

Além disto, busca interpretar textos publicamente conhecidos, contextualizando com o objeto 

da pesquisa e adicionando informações que sejam relevantes para o conhecimento (LIMA, 

2001), buscando uma correlação ampla entre o gerenciamento de projetos e marketing, em 

cenários práticos voltado o entendimento e aplicação dos profissionais. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O estudo está dividido em cinco capítulos e subcapítulos, o primeiro refere-se à 

introdução do trabalho, problemas, objetivos gerais e específicos, delimitação dos temas, 

justificativa, relevância e a metodologia. O segundo é o desenvolvimento onde será apresentada 

a fundamentação teórica, iniciando sobre marketing e após dois capítulos dedicados aos 

conceitos de gerenciamento de projetos, áreas de conhecimentos e processos de acordo com os 

conceitos teóricos da 5ª Edição do PMBOK®.  

Nos demais capítulos, será explanado sobre o gerenciamento de projetos aplicado ao 

marketing e apresentado uma interpretação de dois estudos públicos para o relacionamento dos 

conhecimentos mencionado no desenvolvimento desse trabalho, além de trazer possíveis 

desdobramentos para trabalhos acadêmicos. 

Este trabalho não abordará pesquisas de campo e suas respectivas análises de resultados, por se 

tratar de uma metodologia qualitativa e teórica. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento desse estudo elucidará a fundamentação teórica de marketing, o 

entendimento de mercado neste segmento, o significado de canais, mix de marketing e o papel 

da comunicação no marketing. Em seguida, será apresentado o conceito de projeto, áreas de 

conhecimentos e os processos envolvidos de acordo com as boas práticas em descritas no 

PMBOK® 5ª Edição (2013). Posteriormente, o leitor será introduzido ao tema de partes 

interessadas compreendendo a definição e os processos de gerenciamento de acordo com o 

PMI. 

De forma complementar e para o melhor entendimento dos conceitos citados, 

apresentaremos a análise de dois estudos de caso públicos, o primeiro com foco em 

gerenciamento de projetos e o segundo com exemplos práticos do ecossistema do marketing 

em um negócio para a correlação das duas áreas de conhecimento (marketing e gerenciamento 

de projetos). 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – MARKETING, MERCADOS E CANAIS 

Segundo Kotler e Keller (2013), o papel do marketing em uma organização é a 

elaboração de estratégias que permitam a identificação e a satisfação das necessidades humanas 

e sociais, incluindo a obtenção de lucro para entidade. Complementando este conceito, no 

mesmo capítulo, citam a definição da American Marketing Association:  

“O marketing é a atividade, o conjunto de conhecimentos e os processos de 

criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para 

consumidores, clientes, parceiros e sociedade como um todo. ”  

 

A identificação, interpretação das demandas e resposta por meio de estratégias, requer 

habilidade e este processo somente é viável quando uma das partes está em busca de respostas 

esperadas pela outra parte, ou seja, os autores - Kotler e Keller (2013) - afirma;  

“Vemos, portanto, a administração de marketing como a arte e a ciência 

de selecionar mercados-alvos e captar, manter e fidelizar clientes por meio 

da criação, entrega, comunicação de um valor superior para o cliente. ” 

 

O marketing é aplicável há diversos cenários e com objetivos distintos, seja para 

divulgação e alavancagem de bens, serviços, eventos, experiências, pessoas, lugares, 

propriedades, organizações, informações e ideias com práticas do marketing voltado ao social. 

Em relação aos mercados de atuação, Kotler e Keller (2013), enfatizam que o 

entendimento de mercado sob a interpretação dos economistas representa um conjunto de 
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compradores e vendedores que efetuam transações a um determinado produto ou categoria de 

produto (mercado de automóvel, eletrodomésticos, imobiliário, por exemplo). Entretanto, 

quando aplicado ao marketing, o mesmo termo é utilizado de forma diferenciada pelos 

profissionais da área os autores afirmam: 

“É comum que os profissionais de marketing usarem o termo mercado para 

abranger vários agrupamentos de clientes. Eles consideram os vendedores 

como setor produtivo e os compradores como o mercado. Por exemplo, 

falam em mercados de necessidades (o mercado de pessoas que querem 

emagrecer). Mercados de produtos (o mercado de calçados), mercado 

demográfico (o mercado jovem) e mercados geográficos (o mercado 

chinês), podem também expandir o conceito para cobrir outros mercados, 

como o mercado de eleitores, o mercado de trabalho e o mercado de 

doadores. ” 

 

A figura abaixo exposta pelos autores, ilustra o relacionamento entre o setor produtivo 

e mercado, mostra que os vendedores e compradores se conectam por meio de quatro fluxos: 

os vendedores enviam bens, serviços e comunicação (propagandas, mala diretas) ao mercado e, 

em troca, recebem dinheiro e informação (opiniões dos clientes, dados de venda); já o fluxo 

interno mostra uma troca de dinheiro por bens e serviços, enquanto mostra uma troca de 

informações. 

 

Figura 1: Sistema simples de marketing. 

Fonte: KOTLER, 2013. 

 

Conforme o entendimento sobre o papel do marketing e mercados, os profissionais da 

área utilizam três tipos de canais de marketing para atingir o mercado-alvo desejado. São eles, 

os canais de comunicação que enviam e recebem mensagem dos consumidores via jornais, 

revistas, rádio, televisão, correios, telefone, cartazes, painéis, folhetos, CDs, arquivos de áudio 

visual e Internet. Ainda nesta categoria, existem canais bidirecionais como a identidade visual 
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de lojas, dos sites, a disponibilização de conteúdo em blogs, e-mails que são estrategicamente 

planejados e executados para atingir o consumidor potencial.  

 O segundo é canal de distribuição, representado pelas empresas que apresentam, 

vendem e entregam os bens e serviços aos usuários, permitindo o acesso ao conhecimento e 

consumo. Fazem parte desta categoria os atacadistas, varejistas e agentes intermediários. E o 

último, o canal de serviço, representado por intermediários responsáveis para a realização das 

transações com os compradores, sendo eles, bancos, companhias de seguros e transportadoras. 

2.2 4PS - MIX DE MARKETING E A ADMINISTRAÇÃO MODERNA 

De acordo com a classificação do professor McCarthy apresentada por Kotler e Keller 

(2013), o mix de marketing é uma ferramenta criada para classificar a atuação do marketing em 

4 categorias amplas: produto, preço, praça (ou ponto de venda) e promoção. Na figura abaixo, 

as variáveis são apresentadas de acordo com cada uma delas.  

 

 

Figura 2: O mix de marketing. 

Fonte: KOTLER, 2013. 
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Sendo um conceito difundido e utilizados entre os profissionais do mercado, Kotler e 

Keller (2013), apresenta um novo entendimento sobre os 4Ps em virtude da abrangência, 

complexidade e riqueza do marketing atual (o conceito anterior foi criado na década de 40).  

Conforme os autores, a nova versão (os quatro Ps da moderna administração de 

marketing) possui uma representatividade maior atual por incluir: pessoas, processos, 

programas e performance, como ilustra a figura abaixo:  

 

 

Figura 3: O novo mix de marketing. 

Fonte: KOTLER, 2013. 

 

O conceito de pessoas, representa as ações de marketing para o público interno das 

organizações e também reflete que a empresas precisam interpretar os consumidores como 

pessoas juntamente com a compreensão dos seus hábitos e interesses de uma forma macro, 

não apenas como alguém que compra e consome produtos e serviços.  

Em processos, os autores salientam a influência deles no desempenho das estratégias e 

no planejamento de marketing, então é o fator chave para a assegurar a criatividade, a 

disciplina e estrutura necessária para a gestão do marketing.  

Programas, são todas as ações voltadas para os consumidores. Incluindo, todos os itens 

dos 4Ps anteriores independentemente de serem atividades on-line ou off-line.  

Performance é considerada a mensuração de resultados, por meio de indicadores 

financeiros ou não financeiros (lucratividade, brand equity e customer equity), incluindo 
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ações que transcendem a própria empresa como no contexto ético, jurídico e social. Sendo 

assim Kotler e Keller (2013) mencionam:  

“Por fim, na verdade, esses novos quatro Ps se aplicam a todos os setores 

dentro da empresa, e, pensando assim, os gerentes ficam mais intimamente 

alinhados com o restante da companhia. ” 

2.3 COMUNICAÇÃO DE MARKETING 

A função da comunicação aplicada ao marketing é informar, persuadir e lembrar os 

consumidores (forma direta ou indireta) dos produtos e serviços que eles consomem ou que 

desejam adquirir. As ações de comunicação representam um diálogo entre a empresas e as 

pessoas, colaboram para que saibam como e por que um produto é utilizado, por quem, quando 

e onde, estimulando assim um grau de relacionamento entre elas.  

As atividades da comunicação são divididas em oito principais formas, conforme a 

figura abaixo:  

 

Tabela 1: Plataformas comuns de comunicação. 

Fonte: KOTLER, 2013. 

Além do entendimento da função da comunicação no marketing e as plataformas 

utilizadas pelos os profissionais desta área, vale salientar sucintamente os elementos 

fundamentais da comunicação considerados eficazes, são dois modelos: o macromodelo do 

processo de comunicação e o micromodelo das respostas do consumidor expostos por Kotler e 

Keller (2013). 

O macromodelo (Figura 4) é composto pelas partes envolvidas, sendo o emissor e 

receptor da informação, a segunda parte é a própria mensagem e o meio onde ela foi emitida, 

as funções básicas da comunicação (codificação, decodificação, resposta e feedback) também 

faze parte do processo e por último o ruído que são mensagens ou interferências que podem 

influenciar no entendimento e na propagação da mensagem.  
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Figura 4: Elementos do processo de comunicação. 

Fonte: KOTLER, 2013. 

 

Os micromodelos das respostas do consumidor apresentam as hierarquias dos 

comportamentos dos consumidores à comunicação das empresas, este modelo pressupões que 

todo comprador passar por estágios até a aquisição de produtos e serviços, sendo o cognitivo, 

afetivo e comportamental. A figura abaixo resume os quatro modelos apresentados por Kotler 

e Keller (2013): 

 

Figura 5: Modelos de hierarquia de respostas. 

Fonte: KOTLER, 2013. 
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O uso das plataformas comuns de comunicação e a aplicação dos modelos micro e macro 

de um processo eficaz, são importantes para adequar a mensagem ao estágio de compra dos 

consumidores, porém, Kotler e Keller (2013) apresentam mais oito etapas interligadas as 

ferramentas já citadas, para complementar o desenvolvimento de uma comunicação eficaz, são:  

 

Figura 6: Etapas de uma comunicação eficaz. 

Fonte: KOTLER, 2013. 

2.4 MARKETING DIGITAL E ANÚNCIOS NOS BUSCADORES 

A principal característica dos públicos – alvos que deve ser considerada nas etapas de 

planejamentos das estratégias de marketing e comunicação atualmente, é a disponibilização das 

informações no ambiente digital para os consumidores. A chegada e a difusão do advento da 

Internet, permiti que as pessoas adquiram dados, informações e muitas vezes experiências 

virtuais com os produtos e serviços desejados antes de adquiri-los. Essa possibilidade, 

revolucionou a forma de realizar e planejar as estratégias de marketing uma vez que universo 

digital trouxe novas possibilidade que influenciam na relação entre compradores e vendedores, 

dessa forma segundo a autora Turchi (2012, p. 68), explica: 

“Hoje os consumidores não precisam necessariamente, “se lembrar” das 

marcas antes de adquirir produtos e serviços. Basta que eles pesquisem o 

que precisam na web – 88% das pessoas fazem buscas antes de comprar, 

gerando mais de um trilhão de páginas indexadas no Google, o qual detém 

mais de 80% do mercado de buscas na Internet brasileira. O mais 

importante é que a empresa seja encontrada nessa hora da pesquisa. 

Inicialmente é preciso compreender que os clientes são as pessoas, e que 

desejam, cada vez mais, ser ouvidos, ter envolvimento, respeito, interação, 

engajamento e não apenas “comprar” produtos. As companhias devem 

abrir espaço para uma “conversa” com o cliente. E esse relacionamento 

deve ser construído passo a passo, leva tempo, dá trabalho, mas é melhor 

caminho a ser seguido. “ 

 

O quadro apresentado por Turchi (2012, p. 69), com os diferenciais do marketing digital, 

significa de forma ampla, as características e vantagens das estratégias de divulgação na Internet 

para as empresas:  
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Figura 7: Diferenciais do marketing digital. 

Fonte: TURCHI, 2012. 

 

O conceito de marketing digital para Kotler e Keller (2013), é chamado de marketing 

interativo, salienta que a personalização da mensagem devido à variedade de opções de 

comunicação on-line é um ponto forte das estratégias digitais. 

Destaca também a alta mensuração de resultados das ações, seja pela observação dos 

visitantes únicos de uma página ou anúncio, identificação dos interesses, comportamentos dos 

usuários impactados ou quanto tempo eles permaneceram no site e para onde vão depois 

Kotler e Keller (2013), mencionam:  

“A Web oferece a vantagem de “contextualizar” cada anúncio comprando 

espaço em sites relacionados com as ofertas de uma empresa. Também 

publicar anúncios a partir de uma palavras-chave utilizadas em sites de 

buscas, para alcançar as pessoas quando elas efetivamente iniciam o 

processo de compra. ” 

 

As empresas poderão escolher qual estratégia de marketing interativo deve ser 

implementada para atingir o objetivo os objetivos de comunicação e vendas. As formas das 

empresas estarem presente na Internet e comunicarem com as pessoas são diversificadas: sites, 

anúncios em sites de buscas, banners, e-mail, através de desenvolvimento de estratégias 

específicas para dispositivos móveis (mobile marketing) e ações nas mídias sociais 

(comunidades e fóruns on-line, blogs e redes sociais). 
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Os autores (Kotler e Keller) informam que alguns profissionais de marketing destacam 

as estratégias de buzz marketing e marketing viral como oportunidades diferenciadas e 

destacam:  

“O buzz marketing produz excitação, gera publicidade e transmite novas 

informações relevantes relacionadas com a marca por meios inesperados 

ou até mesmo ultrajantes. O marketing viral é outra forma de comunicação 

boca a boca, ou “word of mouse” (algo como “da boca para o mouse”), que 

estimula os consumidores a passarem adiante ela Internet informações 

sobre bens e serviços desenvolvidos por uma empresa ou arquivos de áudio, 

vídeos ou texto. ” 

 

Em relação aos anúncios em sites de buscas (sites com a possibilidade de pesquisa 

informações), chamados também por links patrocinados ou pelo termo usual dos profissionais 

da área pay-per-click advertising (anúncio pago por clique), são uma boa opção para as 

empresas aparecerem nas primeiras páginas dos buscadores e conseguirem uma boa visibilidade 

usuários. Segundo Kotler e Keller (2013), este modelo de anúncio funciona da seguinte forma: 

“Nos anúncios pagos por busca, as empresas dão lances em um leilão 

contínuo por termos de pesquisa que são usados como referências para os 

interesses de produto ou consumo dos usuários. Quando um consumidor 

busca por qualquer um desses termos no Google, Yahho! ou no Bing, o 

anúncio da empresa pode aparecer no topo ou ao lado dos resultados de 

buscas, dependendo do lance feito pela empresa e do algoritmo que os 

mecanismos de busca, usam para determinar a relevância de uma 

propaganda para determinada busca.” 

 

As empresas só pagam pelos anúncios se os usuários clicarem nos links, acreditam que 

são compradores em potencial vez que possuem interesses em comum com os produtos ou 

serviços das marcas. 

 

3 CONCEITO DE PROJETOS 

Segundo o PMBOK® (2013, p.3): “projeto é um esforço temporário empreendido para 

criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que 

eles têm um início e um término definidos”. Em relação ao término do projeto, o PMI considera 

um projeto finalizado quando atingir o objetivo ou quando o cliente, patrocinador ou 

financiador encerrá-lo, pois os objetivos não serão ou são mais alcançáveis.  

Para Menezes (2001), o projeto é um empreendimento único que deve apresentar um 

início e um fim claramente definidos e que, conduzido por pessoas, possa atingir seus objetivos, 

respeitando os parâmetros de prazo, custo e qualidade. 
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No PMBOK® (2013), consta que cada projeto pode criar um produto, serviço ou 

resultado único (sendo este último tangível ou intangível), mas algumas atividades ou entregas 

possam ser repetidas nos projetos. Essa repetição não muda as características exclusivas e 

essenciais do trabalho, por exemplo, o líder do projeto com o desafio de construir um escritório 

pode optar por utilizar equipes com experiências em trabalhos similares para beneficiar o 

resultado, porém utilizar a mesma equipe de um projeto existente não significa atingir o mesmo 

sucesso na entrega do mesmo. As especificações técnicas do projeto de construção podem ser 

diferentes por mais que o objeto – neste caso um escritório – seja muito similar, a localização 

da sala, o design e entre outras características únicas compostas no plano de projeto podem 

interferir fortemente na execução no resultado, por mais experiente que a equipe seja.    

Sendo assim, por mais que o esforço contínuo faça parte dos processos de uma 

organização, sempre haverá incertezas ou diferenças quanto aos produtos, serviços ou 

resultados finais dos projetos. E segundo o PMBOK® (2013), é relevante considerar que um 

projeto pode envolver uma organização inteira, com todos os níveis hierárquicos ou apenas um 

departamento específico. 

Para criação de um projeto, os aspectos mencionados na figura 8 são importantes para 

o dimensionamento da atuação de um projeto, porém não se limitam a:  

i. Desenvolvimento de um novo produto, serviço ou resultado; 

ii. Efetuar uma mudança na estrutura, processos, pessoal ou estilo de uma 

organização; 

iii. Desenvolvimento ou aquisição de um sistema de informações novo ou 

modificado; 

iv. Realizar um esforço de pesquisa cujo resultado será apropriadamente registrado; 

v. Construção de um prédio, planta industrial ou implementação de infraestruturas; 

vi. Implementação, melhoria, ou aprimoramento dos processos e procedimentos 

dos negócios existentes. 
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Figura 8: O que um projeto pode criar? 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

3.1 CICLO DE VIDA DE UM PROJETO 

Conforme o PMBOK® (2013), o ciclo de vida de um projeto: “é a série de fases pelas 

quais o projeto passa, do início ao término. O ciclo de vida do projeto pode ser definido ou 

moldado de acordo com aspectos exclusivos da organização, setor ou tecnologia. ” 

Em relação as entregas e as atividades específicas no PMBOK® (2013) são salientadas 

que poderão variar muito de acordo com o projeto, dessa forma independente das entregas 

específicas, o ciclo de vida é uma estrutura básica para o gerenciamento do projeto.  

Conforme destaca Vargas (2005), todo o projeto pode ser subdividido em determinadas 

fases de desenvolvimento, as quais são definidas como ciclo de vida. 

Com a variação de tempo e complexidade dos projetos, é apresentado pelo PMI (2013) 

uma estrutura genérica de ciclo de vida, abaixo, e nela consta as fases de início do projeto, 

organização e preparação, execução do trabalho do projeto e encerramento: 
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Figura 9: Ciclo de vida de um projeto. 

Fonte: Guia PMBOK® - 5ª Edição (2013). 

 

Ao longo de seu ciclo de vida, os projetos apresentam riscos e custos envolvidos, que 

variam de acordo com a fase em que se encontram. Inicialmente, os custos tendem a ser baixos, 

apresentam pico durante a execução e diminuem no encerramento das atividades. Já os riscos 

apresentam comportamento contrário. (PMBOK, 2013, p. 39). 

3.2 VISÃO GERAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETO 

Gerenciar um projeto, de acordo com o PMBOK® (2013), é aplicar conhecimentos, 

técnicas e ferramentas nas atividades do projeto para atender os requisitos. Conforme o guia 

PMBOK (2013), gerenciar um projeto tipicamente inclui, porém não se limita a: 

 

 

Figura 10: Atividades presentes na gestão de projeto. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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As características e as situações que surgem durante projeto, podem influenciar nas 

restrições que precisarão ser geridas pela equipe atuante. Por exemplo, se o cronograma de um 

projeto qualquer sofrer uma diminuição no prazo de entrega, o orçamento poderá ser aumentado 

para que seja viável realizar a mesma quantidade de trabalho em curto espaço de tempo ou caso 

não haja a possibilidade de um aumento no investimento, o escopo do trabalho e a qualidade 

poderão sofrer reduções para atender o novo cronograma.  

De acordo com Menezes (2001), a análise do equilíbrio dos requisitos custo, prazo e 

escopo (conceito igualmente conhecido por tripla restrição) em um projeto é primordial e 

relevante para a eficiência da gestão, embora a gestão de projeto não se limita aos três pontos 

mencionados, este conjunto é considerado importante por impactar diversos aspectos ligados 

ao sucesso do projeto e as pessoas envolvidas no trabalho. 

De acordo o guia PMBOK, o gerente de projeto e a equipe serão os executores dos 

processos dos projetos e das respectivas interações para o alcance dos objetivos esperados. 

O papel do gerente de projetos é liderar a equipe responsável para alcançar os objetivos 

do projeto, e ele acaba sendo um elo entre a estratégia e a equipe.  

Conforme o guia, os projetos são essenciais para o crescimento e a sobrevivência das 

organizações, pois são capazes de gerar valor na forma de processos de negócios melhorados, 

sendo assim, indispensáveis no desenvolvimento de novos produtos, serviços e quando esses 

processos são aplicados de acordo com os conceitos do guia, é fácil para a companhia responder 

as mudanças e desafios relativos ao ambiente, à concorrência, e o mercado de atuação. 

A liderança do gerente de projeto, é diferente de um gerente funcional ou de negócios, 

pois dependendo da estrutura organizacional, o gp (abreviatura da função gerente de projeto), 

pode reportar para o gerente funcional ou pode fazer parte de uma estrutura maior com vários 

gps que reportam a um gerente de programa ou portfólio. Nestes últimos casos, o objetivo não 

seria apenas garantir o sucesso na entrega dos trabalhos, mas também garantir que o plano de 

gerenciamento do mesmo esteja alinhado com o plano do programa e portfólio central da 

empresa. E dependendo da organização, o gerente de projetos pode colaborar, como última 

instância, com projetos no âmbito corporativo e possuir também interface com os demais níveis 

hierárquicos para atender as necessidades detectadas, podendo ser analistas de negócios, 

gerentes de garantia de qualidade e especialistas de outras áreas.  
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As diferenças na atuação do gerente de projetos em programa, portfólio ou projeto são 

definidas pelo PMBOK® (2013), da seguinte forma: 

 

Tabela 2: Visão comparativa do gerenciamento de projetos, programas e portfólios 

Fonte: Guia PMBOK® - 5ª Edição (2013). 

 

Em relação à viabilização do gerenciamento, ocorre por meio de 47 processos agrupados 

logicamente em cinco grupos de processos, sendo: iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento e controle, e encerramento de acordo com o padrão de gerenciamento de 

projetos oferecido pelo PMI (Project Management Institute), listado sucintamente na figura 11 

a seguir: 



30 

 

 

Figura 11: Os 5 grupos de processos. 

 Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Segundo o PMBOK® 5ª Edição (2013), os grupos possuem atividades sobrepostas que 

ocorrem durante cada fase, na figura abaixo é possível verificar os momentos que a saída de 

um processo se torna uma entrada em outro e assim sucessivamente: 

 

Figura 12: Interações entre os grupos de processos em um projeto. 

Fonte: Guia PMBOK® - 5ª Edição (2013). 
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Os 47 processos identificados PMBOK® 5ª Edição (2013), também são agrupados em 

10 áreas do conhecimento que são um conjunto de atividades, conceitos e especialidades 

aplicáveis a um projeto e definidas no guia PMBOK (2013, p. 60) como:  

“Como elementos de apoio, as áreas de conhecimento fornecem uma 

descrição detalhada das entradas e saídas do processo e uma explicação 

descritivas das ferramentas e técnicas usadas com maior frequência nos 

processos de gerenciamento de projetos para produzir cada resultado. ” 

 

As áreas do conhecimento são definidas pelo PMBOK®, são: 

i. Gerenciamento da integração do projeto. 

ii. Gerenciamento do escopo do projeto. 

iii. Gerenciamento do tempo do projeto. 

iv. Gerenciamento dos custos do projeto. 

v. Gerenciamento da qualidade do projeto. 

vi. Gerenciamento dos recursos humanos do projeto. 

vii. Gerenciamento das comunicações do projeto. 

viii. Gerenciamento dos riscos do projeto. 

ix. Gerenciamento das aquisições do projeto. 

x. Gerenciamento das partes interessadas (stakeholders) do projeto. 

Na tabela (2) abaixo, segue a relação entre todos os processos, os cinco grandes grupos 

e as áreas de conhecimentos do gerenciamento de projetos:  
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Tabela 3: Relacionamento entre os grupos de processos e as áreas de conhecimento. 

Fonte: CRUZ, 2013. 

 

3.3 DEFINIÇÃO DE PARTES INTERESSADAS (Stakeholders) 

Durante todas as etapas do projeto, o gerente do projeto (líder) gerenciará a equipe 

executora e todos os envolvidos no trabalho, denominados também como stakeholders em um 
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projeto. A compreensão dos papéis das pessoas envolvidas e os respectivos graus de influência, 

seja negativo ou positivo, perante os atividades e fases do projeto é de extrema relevância 

(PMBOK® 5ª Edição): 

“As partes interessadas incluem todos os membros da equipe do projeto, 

assim como todas as entidades interessadas dentro e fora da organização. 

O gerente do projeto precisa gerenciar a influência de todas essas partes 

interessadas em relação aos requisitos do projeto a fim de garantir um 

resultado bem-sucedido. ”  

 

 

Figura 13: Relação entre as partes interessadas e o projeto. 

Fonte: Guia PMBOK® - 5ª Edição (2013). 

 

Consideramos que o gerente de projeto – de acordo com o guia PMBOK® 5ª Edição 

(2013) - é o responsável pelo atendimento e necessidades das tarefas seja da equipe ou 

individuais do projeto. Considerando que gerenciamento de projetos é uma disciplina estratégia, 

ele faz o papel de um elo e estabelece o relacionamento entre a estratégia e a equipe. 

Complementando o PMBOK® 5ª Edição (2013) menciona: 

“Os projetos são essenciais para o crescimento e sobrevivência das 

organizações. Os projetos criam valor na forma de processos de negócios 

melhorados, são indispensáveis no desenvolvimento de novos produtos e 

serviços, e tornam mais fácil para a companhia responder às mudanças 

relativas ao ambiente, à concorrência, e de mercado. ” 

 

Identificado a função do gerente de projetos, o guia cita igualmente que as partes 

interessadas de um projeto incluem os seguintes papeis: 

i. Patrocinador: pessoa ou grupo que está patrocinando (recursos financeiros e de 

suporte) para o sucesso do projeto. 
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ii. Clientes e usuários: clientes são pessoas ou empresas que gerenciarão ou 

aprovarão os resultados, produtos e serviços do projeto e usuários são pessoas 

ou empresas que utilizarão dos serviços, este último poder ser um público interno 

ou externo da empresa. 

iii. Vendedores: são empresas externas que realizam contratos para fornecimentos 

de bens e serviços necessários para o projeto. 

iv. Parceiros de negócios: são empresas especializadas que possuem um grau de 

próximo das empresas, como consultorias, desempenham treinamentos e demais 

atividades importantes para o negócio. 

v. Grupos organizacionais: são os stakeholders interno da empresa. Podem 

contribuir para o sucesso do projeto através da operacionalização de tarefas e 

fornecimento de requisitos. 

vi. Gerentes funcionais: são pessoas chaves que desempenham o papel do gesto 

de um determinado grupo organizacional (gerente de finanças, operações, 

marketing entre outros). 

vii. Outras partes interessadas: são entidades financeiras, órgão públicos e 

reguladores, consultores ou especialistas de uma área de conhecimento que 

podem contribuir com informações para o projeto ou resultado dele desperta 

algum tipo de interesse. 

Para Campana (2014), no processo de partes interessadas do projeto cabe: (I) 

identificar os stakeholders o quanto antes, (II) mapear suas expectativas, (III) mapear os 

requisitos, (IV) mapear os niveis de interesses, (V) mapear o nível de influência, (VI) planejar 

a comunicação com as partes e fazê-a e (VII) gerenciar os engajamentos. 

3.4 GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS DO PROJETO 

O gerenciamento das partes interessadas deve ocorrer em todo ciclo de vida do projeto, 

conforme o PMBOK® 5ª Edição (2013), e inclui os processos para identificar todas as pessoas, 

grupo ou organizações que podem influenciar ou serem impactados pelo projeto. A figura 14 

abaixo mostra uma visão geral dos processos em cada uma das etapas que são: 

i. Identificar as partes interessas; 

ii. Planejar o gerenciamento das partes interessadas; 

iii. Gerenciar o engajamento das partes envolvidas; 

iv. Controlar o engajamento das partes. 
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Figura 14: Visão geral do gerenciamento das partes interessadas do projeto. 

Fonte: Guia PMBOK® - 5ª Edição (2013). 

3.4.1 IDENTIFICAR AS PARTES 

Percebemos que está fase é muito importante para o projeto, tanto que aparece no grupo 

”iniciação do projeto” do PMBOK. Caso não sejam identificados neste período, os stakeholders 
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poderão influenciar durante projeto e provavelmente solicitando mudanças. A figura 15 abaixo 

apresenta as entradas, ferramentas e técnicas deste momento do projeto:  

 

Figura 15: Identificar as partes interessadas: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas. 

Fonte: Guia PMBOK® - 5ª Edição (2013). 

 

3.4.1.1 ENTRADAS 

Segundo o PMBOK® 5ª Edição (2013), são quatro itens que devem ser executados nesta 

fase, e o primeiro é o Termo de Abertura do Projeto (TAP) que consiste na listagem das 

informações sobre as partes internas e externas da organização como patrocinadores, clientes, 

usuários, fornecedores e os outros citados acima (item 3.3 deste estudo), e o segundo são os 

Documentos de Aquisição que se trata da identificação dos contratantes e contratados do 

projeto.  

Os fatores Ambientais da Empresa, inclui o mapeamento de características da cultura e estrutura 

organizacional, identificação dos padrões governamentais ou setorial, tendências globais, 

regionais ou locais, incluindo práticas e hábitos da empresa que podem impactam no projeto. E 

por fim, Ativos de Processos Organizacionais, podem contribuir com o projeto por meio de 

registros das partes interessadas em formulários e relatórios, lições aprendidas de projetos 

similares ou em momentos anteriores. 

 

3.4.1.2 FERRAMENTAS E TÉCNICAS 

São três as ferramentas e técnicas para identificação dos stakeholders, a primeira trata-se da 

Análise das Partes Interessadas com a coleta de informações, análise e classificação dos 

relacionamentos perante a finalidade do projeto. Conforme o PMBOK® 5ª Edição (2013), 

geralmente esta fase segue as três etapas a seguir: 

i. Identificar todos os envolvidos e informações relevantes, como interesses, 

expectativas e níveis de influências; 
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ii. Identificar o impacto ou apoio que cada parte poderia gerar e classificá-los para 

definir uma estratégia de abordagem; 

iii. Avaliar as respostas ou reações das partes perante determinada situações do 

projeto, para planejar uma abordagem de mitigação ou até mesmo de 

engajamento. 

Existem alguns modelos de classificatórios usados para análise com base no Poder da 

parte envolvida (autoridade ou capacidade de impor sua vontade), Interesse (nível de 

preocupação com o projeto) e a Influência (engajamento com o projeto que poderá ser positivo 

ou negativo). A matriz de poder versus interesses apresentada no PMBOK® 5ª Edição (2013) 

e ilustrada abaixo com interpretações adicionais do autor deste presente estudo, exemplifica 

uma forma de interpretar os relacionamentos:  

 

Figura 16: Matriz de poder e interesses: análise das partes interessadas. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

A segunda ferramenta é a utilização da Opinião Especializada que seria um grupo de 

pessoas com conhecimentos específicos para somar informações ao projeto. Essas pessoas 

podem pertencer a alta administração da empresa, outras áreas ou departamentos 

individualizados ou serem as principais partes interessadas identificadas na iniciação do 

projeto. A terceira ferramenta desta fase seria a elaboração de Reuniões que onde o papel das 

partes é apresentado assim como os interesses, conhecimentos e situação geral de cada parte. 
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3.4.1.3 SAÍDAS 

O resultado do processo é um relatório com as informações de contato para identificação 

das pessoas, informações de avaliação e classificação. Para Campana (2014), o relatório pode 

ser realizado da seguinte forma:  

 

Tabela 4: Registro das partes interessadas. 

Fonte: CAMPANA, 2014. 

 

3.4.2 PLANEJAR O GERENCIAMENTO 

Planejar o gerenciamento das partes é o desenvolvimento de estratégias para envolver 

os participantes de uma forma eficaz, durante todo o ciclo do projeto. De acordo com o 

PMBOK® 5ª Edição (2013) o principal resultado deste processo é um plano de ação claro com 

as interações das partes bem alinhadas. As entradas, ferramentas e saídas deste projeto estão 

ilustradas na figura abaixo:  

 

Figura 17: Planejar o gerenciamento das partes interessada. 

Fonte: Guia PMBOK® - 5ª Edição (2013). 

3.4.2.1 ENTRADAS 
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São quatro ações neste processo e o primeiro é Plano de Gerenciamento de Projetos, as 

informações utilizadas para o desenvolvimento deste plano são: (I) o ciclo de vida e os 

processos que serão aplicados no projeto, (II) a descrição de como o trabalho será executado, 

(III) descrição dos recursos humanos alocado incluindo a definição de papéis, responsabilidades 

e estrutura hierárquica, (IV) um plano de gerenciamento das mudanças e por fim (V) a descrição 

das necessidades e técnicas para a comunicação dos stakeholders. 

A segunda ação e as demais - Registro das Partes Interessadas, o mapeamento dos Fatores 

Ambientais Empresa, e por último a descrição dos Ativos de Processos Organizacionais -, 

mencionadas no processo anterior (item 3.4.1 deste estudo), são considerados entradas no 

processo de Planejamento do Gerenciamento das Partes, pois as informações identificadas serão 

utilizadas para a previsão de respostas ou cenários futuros. Como por exemplo, as informações 

presentes no Registro das Partes, poderá contribuir para o planejamento do engajamento das 

partes do projeto. 

 

3.4.2.2 FERRAMENTAS E TÉCNICAS 

Assim como o ocorrer no item anterior ao atual, as informações colaboradas em reuniões 

ou fruto de uma opinião especializada podem ser utilizadas na preparação do plano de 

gerenciamento de partes interessadas.  

A classificação quanto ao nível de engajamento das partes também é recomendada pelo 

PMBOK® 5ª Edição (2013), é uma técnica que compara os níveis de envolvimento planejados 

com o nível de engajamento atual dos envolvidos.  

A categorização por meio da Matriz de Avaliação do Nível de Engajamento das Partes 

Interessadas, recomendada pelo PMI, ilustrada na tabela abaixo com algumas considerações da 

autora deste estudo relaciona as partes com os níveis:  

i. Desinformado ou não informado; 

ii. Resistente; 

iii. Neutro; 

iv. Dá apoio; 

v. Lidera. 
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Tabela 5: Matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

3.4.2.3 SAÍDAS 

Dois processos de saída são mencionados no guia, o primeiro é Atualizações nos 

Documentos de Projetos, como cronograma e o registro de partes interessadas e o segundo o 

próprio Plano de Gerenciamento das Partes Envolvidas com informações das partes e 

estratégias planejadas. De acordo com o PMBOK® 5ª Edição (2013), muitas vezes o plano 

fornece:  

i. Níveis de engajamento desejados e atuais das principais partes interessadas; 

ii. Âmbito e impacto da mudança nas partes interessadas; 

iii. Inter-relacionamento identificados e sobreposição potencial entre as partes 

interessadas; 

iv. Requisitos de comunicações das partes interessantes para a atual fase do projeto; 

v. Informações a serem distribuídas às partes interessadas, incluindo idioma, 

formato, conteúdo e nível de detalhamento; 

vi. Motivo da distribuição daquela informação e o impacto esperado no 

engajamento das partes interessadas; 
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vii. Intervalo de tempo e frequência para a distribuição das informações necessárias 

às partes interessadas e  

viii. Método para atualizar e refinar o plano de gerenciamento das partes interessadas 

à medida que o projeto progride e se desenvolve. 

 

3.4.3 GERENCIAR O ENGAJAMENTO 

Está é fase do projeto que a comunicação e o trabalho com os envolvidos é iniciada e o 

gerente de projeto atende as expectativas e as necessidades da equipe, tomadas de decisões são 

realizadas na medida que o andamento ocorre e dessa forma o engajamento é administrado pelo 

líder do projeto à medida que avança. As entradas, ferramentas e técnicas e saídas direcionadas 

pelo PMBOK® 5ª Edição (2013) são apresentadas conforme a figura abaixo:  

 

Figura 18: Gerenciar o engajamento das partes interessadas. 

Fonte: Guia PMBOK® - 5ª Edição (2013). 

 

 

3.4.3.1 ENTRADAS 

Além do Plano de gerenciamento completo (mencionado no item 3.4.2.3) e os Ativos 

de Processos de organizações (item 3.4.2.1), neste processo inclui o Plano de gerenciamento 

das comunicações e Registro de mudanças.  

As características principais das entregas do Plano de gerenciamento das comunicações, 

que consiste no gerenciamento das informações e das expectativas das partes são: (I) requisitos 

de comunicações dos envolvidos, (II) informações a serem comunicadas (subitem iv em 

3.4.2.3), (III) motivo da distribuição da informação; (IV) pessoa ou grupos que receberão as 

informações e processo de encaminhamento.  
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Realizar o Registro de mudanças é o ato de documentar as alterações que acontecem durante o 

projeto e os respectivos impactos (em custo, tempo e risco) são reportados e 

aprovados/declinados pelas partes interessadas. 

 

3.4.3.2 FERRAMENTAS E TÉCNICAS 

Para Campana (2014), os processos são compreendidos conforme a figura 19, abaixo:  

 

Figura 19: Ferramentas para gerenciar o engajamento das partes interessadas. 

Fonte: CAMPANA, 2014. 

 

3.4.3.3 SAÍDAS 

Este processo contempla basicamente a atualização das documentações do projeto: (I) 

registro das questões, (II) atualizações no plano de gerenciamento do projeto; (III) atualizações 

nos documentos do projeto e (IV) atualizações nos ativos de processos organizações. 

 

3.4.4 CONTROLAR O ENGAJAMENTO 

De acordo com o guia PMBOK® 5ª Edição (2013), o principal benefício do processo 

de controlar o engajamento é o aumento da eficiência e eficácia das atividades, vez que as 

influências, expectativas e a comunicação está sendo gerida, acompanhada e documentada nos 

arquivos do projeto à medida que o projeto progride. 
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Figura 20: Controlar o engajamento das partes interessadas. 

Fonte: Guia PMBOK® - 5ª Edição (2013). 

3.4.4.1 ENTRADAS 

Plano de gerenciamento do projeto (apresentado no item 3.4.2.3), quando aplicado para 

o controle do engajamento, possui entre outras atividades adequadas a este momento do projeto, 

de acordo com o PMBOK® 5ª Edição (2013) inclui-se:  

i. Ciclo de vida selecionado para o projeto e os processos que serão aplicados em 

cada fase; 

ii. Como o trabalho será executado para completar os objetivos do projeto; 

iii. Como os requisitos de recursos humanos serão cumpridos, como os papéis e 

responsabilidades, a estrutura hierárquica e o gerenciamento do pessoal serão 

abordados e estruturados para o projeto; 

iv. Um plano de gerenciamento de mudanças que documente o monitoramento e o 

controle das alterações; e 

v. Necessidades e técnicas para a comunicação entre as partes interessadas.  

As demais ações apresentadas são: (II) registro das questões e (III) documentos do 

projeto, citados anteriormente neste estudo e os (IV) dados de desempenho do trabalho que 

poderão ser o registro das percentagens dos trabalhos concluídos, datas de início e término das 

atividades do cronograma números de solicitações de mudanças, defeitos, custos reais e entre 

outros indicadores de performance que o gerente do projeto e a equipe executora planejar. 

 

3.4.4.2 FERRAMENTAS E TÉCNICAS 

Neste processo o uso da opinião especializada e reuniões (descritos no item 3.4.1.2) para 

alinhamento das partes e para troca de conhecimentos a favor do objetivo do projeto, além disso 

o guia PMBOK recomenda a utilização de um sistema de gerenciamento de informações 
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(planilhas e relatórios) para coletar, armazenar e distribuir os dados de custos, andamento e o 

desempenho do projeto de forma patronizada e organizada para as partes. 

 

3.4.4.3 SAÍDAS 

E por fim, no último processo é recomendável a organizações e distribuição das 

informações atualizadas da documentação padrão: (I) informações sobre o desempenho do 

trabalho, (II) solicitações de mudanças, (III) atualizações no plano de gerenciamento do projeto 

(envolvendo as onze áreas de conhecimento presentes em um projeto), (IV) atualizações nos 

documentos do projeto e (V) atualizações nos ativos de processos organizacionais.  

 

4 GERENCIAMENTO DE PROJETOS APLICADO AO MARKETING 

Para Jacinto (2011), embora o marketing aparentemente possua uma relação direta com 

ações de promoção, publicidade e venda, o autor considera que está disciplinas e as suas 

atividades estão relacionadas a demais áreas compostas na sociedade como economia, política, 

social e relações sociais. Por este motivo interpreta que o conceito de marketing ultrapassa as 

necessidades do consumidor e a comercialização de bens e serviços, atingindo a construção de 

uma relação de longo prazo com pessoas e organizações para que atinjam os seus objetivos de 

negócios.  

Na visão do autor Jacinto, a relação entre as práticas e técnicas do marketing com o 

gerenciamento de projeto está correlacionado ao conceito de Mix de Marketing (Figura 02) e 

cita as atividades organizadas como “processos” de acordo com o conceito de 4Cs de Kotler 

(1999). 

A visão dos 4Cs apresentada pelo autor considera os conceitos: (I) valor para o cliente 

ao invés do produto, (II) custo para o cliente ao invés preço, (III) conveniência ao invés de praça 

e (IV) comunicação ao invés de promoção.  
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Tabela 6: As atividades de marketing vistas como processos. 

Fonte: JACINTO (2011). 

 

Neste contexto, o autor enfatiza que em uma análise mais aprofunda do Guia PMBOK®, 

encontrou elementos de marketing nos processos de “entradas”, “ferramentas” e “saídas”, 

principalmente a ênfase dada na seção de “gerenciamento das partes interessadas” e na área de 

comunicação.  

Para contextualização, a figura 21 abaixo ilustra os grupos de processos de 

gerenciamento de projetos e as interações entre eles. 
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Figura 21: Interações nos processos de gerenciamento de projetos. 

Fonte: Guia PMBOK® - 5ª Edição (2013). 
 

Soundain (2006) identifica o marketing em quatro fases de um projeto, considerando as 

principais atividades de cada fase e Jacinto (2011) enfatiza, em um diagrama (figura 26), a 
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correlação entre essas fases e o ciclo de vida de um projeto, conforme abordado no Guia 

PMBOK®.  

 

Figura 22: Correlação das fases do marketing com o ciclo de vida de um projeto. 

Fonte: JACINTO (2011). 

 

Analisando do ponto de vista do PMBOK®, Jacinto (2011) identifica a presença do 

marketing em atividades dos cinco grupos de processos de gerenciamento de projetos 

(iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle), no qual destacaremos no 

subcapítulo 4.1 as principais atividades nativas do gerenciamento do projeto (pertencentes ao 

grupo de processos) citadas pelo autor que beneficia diretamente o marketing. 

4.1 RELAÇÕES ENTRE AS ATIVIDADES DE MARKETING E OS GRUPOS DE 

PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Para Menezes (2001) o projeto é um empreendimento único que deve apresentar um 

início e um fim claramente definidos e que, conduzido por pessoas, possa atingir seus objetivos, 

respeitando os parâmetros de prazo, custo e qualidade. O marketing possui como premissa não 

apenas satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores, mas ser cada vez mais eficaz e 

estratégicos para as empresas, dessa forma poderiam os profissionais de marketing conduzirem 

as suas atividades sob à visão do conceito de projetos?  

Nos próximos subcapítulos apresentaremos alguns pontos comentados por Jacinto 

(2011) sobre este assunto e sugestões de autoria própria, cuidadosamente embasadas, na 
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fundamentação teórica deste trabalho que relacionam possíveis pontos de encontros e 

influências entre as disciplinas. 

 

4.1.1 PROCESSO DE INICIAÇÃO 

Para Jacinto (2011) em iniciação, o marketing é beneficiado diretamente pela ferramenta 

de análise de impactos dos “fatores ambientais do negócio” no momento da concepção do 

projeto, e a identificação e classificação do impacto ou do suporte de cada parte interessada no 

projeto; 

Com embasamento da fundamentação teórica realizada nos capítulos anteriores no 

presente estudo, sugerimos a utilização das ferramentas Registro das Partes Interessadas e 

Matriz de Poder e Interesses – Análise das Partes Interessadas, apresentadas na seção 3.4.1 

(Identificação das partes) como complementação das indicações realizadas pelo autor. 

 

4.1.2 PROCESSO DE PLANEJAMENTO 

Para Jacinto (2011) em planejamento, a maior parte dos processos de gerenciamento de 

projetos desta fase podem ser correlacionados com o marketing e afirma:  

i. O projeto deve ser planejado como um “produto” que precisa agregar valor ao 

cliente e por essa razão deve ter os requisitos para escopo, recursos humanos, 

qualidade e riscos bem definidos. A Declaração do Escopo Preliminar do Projeto 

e a EAP (Estrutura Analítica do Projeto) são os elementos de gerenciamento que 

melhor definem este “produto”; 

 

ii. Os elementos de “preço” e “custo” do projeto devem ser bem planejados a fim 

de ajustar o orçamento com os recursos disponíveis pelos patrocinadores. Estes 

elementos devem ser compatíveis com os requisitos definidos no plano de 

custos, tempo, qualidade (custos de conformidade, benchmarking e informações 

prévias), e aquisições; 

 

iii. O planejamento do projeto deve ser considerado em termos de “conveniência” 

deste “produto” para as partes interessadas, especialmente para a equipe do 

projeto, cujos membros serão fundamentais na definição dos planos para 

gerenciamento do tempo e comunicações (estratégias para gerenciamento das 
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partes interessadas), no processo de desenvolvimento de recursos humanos e do 

plano de aquisições; 

 

iv. A “promoção” ou “comunicação” do projeto surge claramente nos processos de 

comunicação, não apenas na fase de planejamento, mas em todas as fases. 

 

4.1.3 PROCESSO DE EXECUÇÃO 

Para Jacinto (2011) em execução, os relacionamentos das atividades ocorrem da 

seguinte forma: 

i. Distribuição de informações de relevância para as partes interessadas, fazendo 

uso das políticas, ferramentas e recursos da organização;  

 

ii. Gerenciamento das expectativas das partes interessadas, usando experiência e as 

melhores práticas de marketing da organização, especialmente em projetos que 

tenham grande impacto nas partes interessadas;  

 

iii. Usar de especialistas na área com “conhecimento especializado” na orientação 

para a execução, administração de mudanças e integração geral do projeto. 

 

4.1.4 PROCESSO DE MONITORAMENTO E CONTROLE 

Para Jacinto (2011) em relação a essa atividade do projeto, afirma que o marketing tem 

um papel mais limitado, uma vez que o projeto se desenvolve de acordo com o plano e sem 

grandes mudanças de escopo, porém reconhece que situações específicas podem requerer 

suporte de marketing para ações de correção e comunicação 

Com embasamento teórico apresentado pelo PMBOK®, correlacionado neste estudo, 

visualizamos uma oportunidade de relacionamento entre os processos de monitoramento e 

controle e as atividades de viabilização dos projetos de marketing. Consideramos que controlar 

o escopo do projeto juntamente com custos, qualidade, comunicações e partes interessadas é 

extremamente importante para que o projeto atinja o seu objetivo desejado, dessa forma 

compreendemos que são ferramentas transversais que podem ser utilizadas ou testadas pelos os 

profissionais de marketing que atuam na liderança de projetos para este segmento. 
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4.1.5 PROCESSO DE ENCERRAMENTO 

Na visão de Jacinto (2011), salientamos dois aspectos interessantes que podem 

contribuir para o melhor gerenciamento das ações deste processo em projeto aplicado também 

ao marketing:  

i. Analisar as lições aprendidas do projeto e seus impactos nos fatores ambientais do 

negócio, que podem ser, dependo do projeto, influenciar a cultura, condições, 

posicionamento no mercado e pode também influenciar o planejamento estratégico da 

organização;  

Associar o produto do projeto, quando bem-sucedido, e seus resultados positivos com a 

imagem interna e externa da organização. 

 

5 ESTUDOS DE CASO 

Para a implementação de novas estratégias organizacionais ou ações que reflitam no 

mercado para alavancagem de negócios, o gerenciamento de projetos é um dos caminhos que 

pode ser utilizado para atingir os novos objetivos corporativos. 

Os estudos de caso a seguir ilustram, como a empresa Lenovo utilizou a abordagem com 

foco em projetos para modificar e disseminar uma nova cultura organizacional e melhorar a 

competitividade do grupo no mercado. Já a empresa Granado, implementou um 

reposicionamento de marca – case citado por Kotler e Keller (2013) – para conseguir no 

mercado. Este último é um case voltado para o entendimento prática de estratégias de 

marketing, porém será apresentado neste estudo para analisarmos do ponto de vista de projetos. 

O objetivo é exemplificar os desafios e demandas da disciplina de marketing e analisar 

(no item conclusão) como a área de conhecimentos projetos pode contribuir na resolução ou 

implementação dos desafios. 

5.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS MELHORA A EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA 

E COMPETITIVIDADE DA LENOVO 

5.1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

No ano de 2007, onde a comercialização dos computadores pessoais (PC) estava no 

início, a Lenovo possuía uma gama de produtos em comercialização desde servidores, 

dispositivos e suprimentos para impressoras e projetores, acessórios de informática, telefone 
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celular e o seu negócio principal o personal computer responsável por 96 por cento do volume 

de negócios da companhia a partir do segundo trimestre de 2007. 

Em 2005 a sede da empresa ficava em Pequim na China e a partir da aquisição da 

Divisão de Computação Pessoal da IBM, transferiu-se para os Estados Unidos, a partir da 

aquisição a Lenovo acelerou a expansão para mercados estrangeiros, presente em 166 países, 

emprega mais de 25.000 pessoas em todo mundo. A Lenovo é organizada em unidades 

geográficas: Grande China, América, Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio, e na África 

(EMEA). Dentro de cada unidade, possui departamentos funcionais que inclui produção dos 

produtos, transporte, gestão da cadeia de suprimentos, marketing e vendas. 

As vendas fora da Grande China representavam 59 por cento do volume total de 

negócios da empresa no segundo trimestre de 2007. 

O desafio ocorreu em 2004, quando os negócios da Lenovo foram impactados devido a 

chegada das empresas concorrentes, Dell e HP, no mercado chinês. O impacto ocorreu nas 

principais linhas de produtos da empresa, obrigando a Lenovo a uma melhor execução e 

competitividade a fim de aumentar o percentual de mercado e melhorar o desempenho 

empresarial. 

Para enfrentar o desafio, a Lenovo realizou mudanças com alto impacto no seu modelo 

de negócio em 2004, empregando uma abordagem focada no gerenciamento de projeto para 

desenvolver a sua nova estratégia corporativa. Algumas medidas tomadas foram:  

i. Cooperação entre multi-departamentos para implementação de projetos 

estratégicos com objetivos diversos. Os fatores tempo e custo seriam os 

indicadores de sucesso obrigatoriamente. E as propostas abordadas eram de 

expansão para novos mercados, resolver problemas, aumentar a eficiência 

organizacional, integrar recursos estratégicos ou melhorar a satisfação ou 

habilidades dos funcionários; 

 

ii. Implementação de um Escritório de Gerenciamento de Projetos (Project 

Management Office, PMO) para coordenar os projetos estratégicos; 

 

iii. Inclusão de novos processos e modificação na estrutura organizacional para 

estruturação do PMO, posteriormente todos os regulamentos dos outros 

departamentais da Lenovo precisariam estar em conformidade com os 
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regulamentos do PMO, com detalhes específicos para cada departamento de 

negócios; 

 

iv. Destinou orçamento para a implementação estratégica. Anteriormente, os planos 

estratégicos concluídos não eram apoiados financeiramente. Mas com a 

mudança estratégica, a equipe executiva definiu um orçamento adicional para 

executar projetos fora do orçamento original e para fornecer bônus para os 

envolvidos - criando um caminho para a execução bem-sucedida dos planos 

estratégicos; 

 

v. Enviou os seus melhores talentos para o exame da certificação PMP® e aplicou 

normas de gerenciamento de projetos. A Certificação PMP® é desenvolvida e 

gerida pelo Project Management Institute (PMI), que é a maior associação do 

mundo para profissionais de gerenciamento de projetos. Os profissionais 

retornaram e propagaram o gerenciamento de projetos em seus respectivos 

departamentos funcionais, e treinaram outros membros da equipe; 

 

vi. A hierarquia dos cargos de gerenciamento de projeto foi introduzida dentro da 

empresa, em consonância com a estrutura de cargos criada pelo departamento de 

recursos humanos da Lenovo; 

 

vii. Existem mais de 100 gerentes de projeto em tempo integral na Lenovo, mas 

quase todo o pessoal da empresa já participou em algum projeto. A hierarquia 

constrói uma escada profissional para gerentes de projeto, servindo como um 

canal para o desenvolvimento de carreira. 

Os resultados internos foram perceptíveis em toda organização, pois a abordagem 

orientada para projetos melhorou o trabalho em equipe e nivelou todas as equipes; cultura de 

equipe e cultura corporativa foram difundidas, um espírito inovador foi criado junto com a 

integração internacional que foi melhorada. 

Sobre a implementação do PMO e da nova abordagem corporativa voltada para projetos, 

a Lenovo acredita que algumas condições devem existir para utilizar com sucesso o 

gerenciamento do projeto: 
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Primeiro, a empresa deve enfrentar um desafio (ou seja, um fator externo, que exige a 

fazê-lo), em segundo lugar, o escritório deve ser priorizado pela liderança da empresa, em 

terceiro lugar, o escritório deve ser conduzido por uma equipe de profissionais, a fim de garantir 

que os sistemas específicos da empresa são desenvolvidos e, finalmente, é preciso estar de 

acordo com a cultura organizacional da empresa e ser apreciado. Caso contrário, é difícil de 

obter sucesso. Para o mercado, a adaptação da Lenovo em gerenciamento de projetos melhorou 

a competitividade da empresa com relação as entrega e satisfação do cliente. Por sua vez, o 

desempenho diferenciado foi atingido: Em 2006, a empresa tinha uma fatia de sete por cento 

no mercado global de PCs, superado apenas pela Dell e HP. O volume de negócios total foi de 

USD 14,6 bilhões, um aumento de 10 por cento sobre o ano anterior. 

5.2 A TRAJETÓRIA DA MARCA GRANADO 

5.2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Segundo uma pesquisa do Euromonitor, o setor de higiene pessoal e cosmético foi o que 

cresceu no Brasil, deixando o país em terceiro lugar no ranking mundial, atrás apenas dos 

Estados Unidos e do Japão. O Brasil é o primeiro mercado consumidor de desodorante, o 

segundo em produtos para cabelos, de higiene oral, masculinos, infantis e de proteção solar, o 

terceiro em produtos cosméticos com cores, o quarto em depilatórios e o quinto em pele. 

Alguns fatores que contribuíam para o crescimento do setor foram: o aumento da 

participação feminina na população economicamente ativa, incrementos tecnológicos com a 

otimização de processos produtivos, o desenvolvimento de novos produtos e, principalmente, 

o aumento da expectativa de vida, o que conduz a um cuidado maior com a aparência.  

Neste contexto, a empresa nacional Granado vem ganhando espaço e competitividade, 

mas nem sempre ocorreu desta forma.  

A Granado é uma empresa carioca, existente desde 1870 quando o português José 

Antônio Coxito Granado adquiriu a botica de Barros Franco no qual trabalhou por 36 anos até 

a aquisição. Depois de anos em ascensão, 1915 lançamento de novos produtos, 1930 

inauguração da a primeira filial no bairro da Tijuca, a partir de 1940 a empresa manteve-se 

estagnada e foi em 1994 que um dos netos do Sr. Granado vendeu a empresa para um inglês 

Christopher Freeman. A partir de então a empresa iniciou um processo de reposicionamento 

estratégico, com o lançamento de novos produtos, aumento do portfólio e mudanças na gestão.  
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Depois das mudanças, em 2004 o Sr. Freeman adquiriu a marca Phebo, que na época 

pertencia a uma multinacional americana, muito parecida com a Granado, vez que era uma 

empresa que dispunha de um valor afetivo na memória do brasileiro.  

Para o resgate da competitiva e crescimento da empresa, um conjunto de ações foram 

implementadas, desde a forma que a Granado comunicava com o público-alvo até a mudanças 

no mix de marketing da empresa. Para este desafio, um renomado especialista em branding foi 

contratado com o objetivo de alavancar a competitividade no mercado nacional e externo. 

O francês Jérôme Berard, trazia no seu portfólio passagens por grandes companhias 

como Kiehl's, a Dior, Tiffany entre os clientes. Primeiramente, realizou uma repaginação no 

design do logo da Granado com o objetivo de resgatar um ar de tradição que havia se perdido. 

Criou-se uma identidade visual única e padronizada, que contou com a remoção do box no 

logotipo, a adoção da cor verde-escura (que remete a produtos naturais) e a inserção da palavra 

farmácias (escrita propositadamente para remeter ao português antigo, da época da fundação 

da empresa). Além disso, foi dado maior destaque para a data da fundação – “Desde 1870” – 

com uma nova tipografia que respondia a uma tendência do mercado em ascensão na época que 

era a entrada de produtos com estilo “retrô”. 

Em conjunto com as mudanças na identidade visual, todo o mix de marketing foi 

remodelado e novos lançamentos com a linha Pink, voltada para mulheres, a linha Therapeutics, 

inspirada em terapias naturais com base vegetal e sem corantes; além das linhas Brazil Naturals 

e Margaret Mee e Rainforest Essentials, mas sofisticadas e destinadas ao mercado 

internacional. 

Em 1998, a sustentabilidade foi um valor inserido na marca da empresa com fortes 

mudanças nos desenvolvimentos dos produtos, alguns componentes como gordura animal 

foram totalmente descontinuados das formulações e substituídos por elementos biodegradáveis 

formulados com extratos integralmente naturais. A empresa busca eliminar os corantes e 

fragrâncias artificias e não utiliza animais para testes de produtos. As embalagens possuem a 

certificação Forest Stewardship Council (FSC) que atesta que a madeira utilizada para o papel 

da embalagem é sustentável.  

As implementações atingiram um média de 250 produtos da marca, distribuídos em 12 

linhas específicas. Para a marca Phebo também foram desenvolvidos nos produtos em conjunto 

com a estilista Isabela Capeto.  
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Em relação ao mercado, os pontos de venda da empresa cresceram e existem 12 lojas 

próprias, além da forte distribuição via varejo sendo 50 mil pontos de vendas por todo Brasil 

(como farmácias, drogarias, supermercados, lojas de departamentos, hotéis de luxo e a loja 

virtual da própria marca).  

As lojas possuem uma arquitetura e decoração vintage que rementem ao passado, os 

preços dos produtos são bem variados, sendo alguns bem baratos como o Polvilho Antisséptico 

Sport e o sabonete glicerinado. A marca também possui produtos mais elaborados como a loção 

facial Hidra C e o perfume da estilista Isabela Capeto da linha Phebo. 

No mix de promoção, inclui ações de merchandising, distribuição dos produtos em 

hotéis de luxo, no ambiente virtual - além da loja on-line - possui uma forte presença nas redes 

sociais Facebook e Twitter com sorteios e enquetes para os seguidores. Os eventos também são 

muito utilizados como a presença no Fashion Rio.  

Ao que tudo indica, o Sr. Freeman fez um bom negócio ao apostar na Granado. Comprada por 

8 milhões de reais em 1994, em 2010 a marca teve um faturamento de 180 milhões de reais, 

com um aumento de se conglomerado em pelo menos 6 vezes. 

 

6 CONCLUSÕES 

Com apresentação do estudo da Lenovo, conseguimos concluir o quanto foi benéfica a 

implementação das ferramentas e conceitos do gerenciamento de projetos para a organização, 

principalmente no ambiente interno da empresa e posteriormente com os resultados no 

mercado.  

O entendimento da gestão empresarial em alterar quase que integramente a estrutura de 

processos organizacionais, disseminar uma nova cultura corporativa, investir na implementação 

de um PMO e reconhecer a importância de uma reestruturação hierarquia que sustentasse a 

nova abordagem da empresa, com o objetivo de obter a atratividade necessária dos funcionários 

e ser um vetor de sustentação deste projeto, a Lenovo exemplifica a importância da 

identificação e do gerenciamento dos stakeholders em um projeto. 

Entendemos, que neste caso os próprios colaborares eram o centro deste propósito e 

certamente as ferramentas de “entradas”, “técnicas” e “saídas” conforme o PMI foram 

utilizadas na Lenovo de diversas formas. 
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Em relação ao estudo de caso da Granado, se realizarmos um paralelo com o case da 

Lenovo e considerarmos o embasamento teórico em gerenciamento de projetos apresentado 

neste trabalho de conclusão de curso, compreendemos que no contexto da marca Granado em 

muitos momentos como na aquisição da empresa, alterações e desenvolvimento de novos 

produtos e aberturas de filiais, os conceitos e as táticas de gerenciamento de projetos poderiam 

beneficiar as estratégias de alguma forma. Neste case, citado por Kotler e Keller (2013), os 

autores não mencionam diretamente a maneira que as novas implementações foram conduzidas 

e gerenciadas pela gestão corporativa da Granado, mas podemos concluir – com base nos 

conhecimentos mencionados por Jacinto (2011), que no processo de planejamento das ações os 

requisitos de escopo, recursos humanos, qualidade e risco fazem parte da elaboração das 

estratégias de marketing e o gerenciamento das expectativas aliado a identificação dos impactos 

de cada parte interessada também é de extrema importância para qualquer negócio. 

No caso da Granado, onde houve a pesquisa e criação de novos produtos, expansão dos 

negócios no mercado nacional e internacional concluímos que possivelmente todas as áreas do 

conhecimento do gerenciamento de projetos poderiam ser aplicadas ou testadas para 

viabilização da nova estratégia corporativa da empresa, independente do estágio das ações 

acreditamos que de as ferramentas e os conceitos do gerenciamento de projetos poderiam 

contribuir para a empresa. 

Concluímos que os processos de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 

controle e encerramento, mencionados pelo PMI podem beneficiar os profissionais de 

marketing a viabilizarem os projetos ou estratégias do seu segmento. 

 

7 POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

O principal foco deste trabalho foi apresentar os conceitos de marketing e 

gerenciamento de projetos para que possam ser correlacionados pelos profissionais de 

marketing que desejam obter novos conhecimentos para viabilização das estratégias ou gerentes 

de projetos que visualizam no marketing uma oportunidade de atuação. 

Demais desdobramentos poderão envolver pesquisas em campo através da aplicação do 

questionários e casos reais de sucesso (ou insucesso) nos processos de ciclo de vida de um 

projeto aplicado o marketing, para uma verificação detalhada da aplicabilidade das ferramentas 

e conceitos apresentados pelo Guia PMBOK®. 
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