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Resumo 

Realizamos projetos todos os dias, a todas as horas do nosso dia. Ir trabalhar diariamente é um 

projeto. É necessário planejar o horário para acordar, tomar café da manhã, planejar o 

percurso, realizar o percurso, garantir que o carro tem gasolina, possivelmente resolver um 

imprevisto como o de um pneu furado e chegar ao objetivo final: o posto de trabalho. Apesar 

de não documentarmos tudo, temos uma série de práticas baseadas em experiência, 

informações aprendidas, pesquisadas ou apresentadas por meios de comunicação, entre outras, 

para que o nosso projeto seja bem sucedido. Para a realização de um projeto formal também 

existem boas práticas. Neste trabalho foram apresentadas as boas práticas sugeridas pelo Guia 

PMBOK ® 5ª edição e o quanto elas podem impactar no resultado final de um projeto real. 

 

 Palavras Chave: Projeto. Boas práticas. Guia PMBOK ® 5ª edição. Análise.  

    



 

 

Abstract 

We carry out projects every day, all hours of our day. Going to work every day is a project. It 

is necessary to plan the time to wake up, have breakfast, plan the route, make the journey, 

ensure that the car has gas, possibly solve an unforeseen problem like a flat tire and reach the 

final goal: the job. Although we do not document everything, we have a series of practices 

based on experience, information learned, researched or presented by means of 

communication, among others, so that our project is successful. There are good practices for 

conducting a formal project too. In this work, the good practices suggested by the PMBOK ® 

Guide 5ª edition were presented, followed by an analysis of how much they can impact the 

final result of a real project. 

 

 

 Key Words: Project. Good practices. PMBOK ® Guide 5ª edition. Analysis. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Qual o impacto da não utilização de ferramentas de gerenciamento de projetos no 

resultado final de um projeto? 

Ao longo do curso de gerenciamento de projeto, aprendemos várias técnicas para 

planejar, controlar e aperfeiçoar o projeto no qual iremos trabalhar. Porém, muitas vezes, 

torna-se inviável a aplicação da maioria das técnicas e procedimentos aprendidos. Por 

exemplo, em projetos de pequeno porte, onde o tempo entre o início e o fim do projeto é 

curto, as decisões, mudanças e controles precisam ser feitas de forma quase que imediata, não 

cumprindo com as diretrizes e boas práticas sugeridas no Guia PMBOK ® 5ª edição. Desta 

forma muitas vezes as técnicas de gerenciamento de projetos são deixadas de lado. Surge 

então a problemática: qual o impacto da não utilização destas ferramentas em um projeto? 

Este trabalho tratará de responder esta pergunta para um projeto específico: a 

ampliação de uma linha de produção. O projeto foi executado em 2017, porém foi gerenciado 

sem qualquer técnica formal de gerenciamento de projetos. O resultado foi uma execução 

desorganizada e entrega atrasada. Aqui será feita a análise de fatores que poderiam ter sido 

melhorados ou, em alguns casos, evitados, caso tivessem sido utilizadas ferramentas e 

procedimentos adequados. 

 

1.2 Objetivo 

O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho de um projeto conduzido sem a 

aplicação das técnicas formais de gerenciamentos de projetos e analisar possíveis melhorias 

com a utilização de ferramentas aprendidas durante o curso de Gerenciamento de Projetos da 

Fundação Getúlio Vargas. 

 

1.3 Delimitação do tema 

O tema deste trabalho ficará limitado a tratar da análise de possíveis melhorias que 

poderiam ter sido feitas no planejamento, execução e consequentemente resultados do projeto 

de ampliação de uma linha de produção.  

A linha de produção em questão pertence a uma fábrica de postes de fibra de vidro, 

cuja qual não será aqui nomeada. A linha tinha capacidade para produzir postes de até 7,5m 
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de comprimento. Diante de novas demandas foi identificada a necessidade de ampliar a 

máquina. Porém não foi especificado o quanto deveria ser ampliada a máquina. Ficaria a 

cargo do departamento de engenharia decidir qual seria a modificação considerando as 

limitações da máquina. Diante deste cenário foi realizado o projeto. Sobre este projeto será 

feita a análise de possíveis melhorias. 

 

1.4 Justificativa 

Conforme mencionado anteriormente, muitas vezes os gerentes de projeto e partes 

envolvidas não seguem as boas práticas (e nenhum outro método) de gerenciamento de 

projetos. Isto se deve ao fato, entre outros, de que alguns projetos exigem uma dinâmica tal 

que muitas vezes é prejudicada pela quantidade de formalizações sugeridas pelos métodos de 

gerenciamento. Porém, até onde é vantajoso deixar de planejar, controlar e documentar, entre 

outras formalizações, para não perder tempo? 

Este trabalho irá mostrar que muitos erros de processo, cronograma, orçamentos e 

outros poderiam ter sido evitados ou minimizados com a aplicação de algumas das técnicas 

aprendidas durante o curso, e que muitas vezes a perda de tempo acaba sendo em função da 

falta de formalização, e não ao contrário. 

 

1.5 Metodologia 

Este trabalho terá como principal base teórica o Guia PMBOK ® 5ª edição.  

Visto que o objetivo do trabalho não é avaliar diferentes métodos de gerenciamento de 

projeto, e sim detectar possíveis melhorias em um estudo de caso de um projeto sem base 

teórica, optou-se por adotar o guia, que é uma das principais bases teóricas do curso de 

Gerenciamento de Projetos da FGV, motivo desta dissertação. 

 

1.6 Desenvolvimento do trabalho 

O desenvolvimento do trabalho se dividirá em duas etapas. 

Na primeira será apresentada a descrição do projeto, assim como dados de 

planejamento, execução e resultados.  
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Na segunda serão listadas as ferramentas de gerenciamento de projetos que caberiam 

em cada fase do projeto e, sobre os dados apresentados na primeira etapa, será feita uma 

análise, assim como quais mudanças a sua utilização geraria no desenvolvimento e, 

consequentemente, no resultado do projeto. 

Por fim, será feita a conclusão, analisando o impacto (positivo ou negativo) que a 

utilização das ferramentas de gerenciamento de projetos geraria no resultado do projeto de 

ampliação de linha de produção aqui apresentado. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Revisão Bibliográfica 

 

2.1.1 Conceito de gerenciamento de projetos 

 Para que seja possível apresentar o conceito de gerenciamento de projetos é 

necessário primeiro entender o que é um projeto. O Guia PMBOK ® 5ª edição define um 

projeto como sendo o esforço temporário necessário para empreender um produto, serviço ou 

resultado. É importante frisar o a palavra “temporário” na definição. Um projeto é algo que 

precisa ter começo meio e fim. Por exemplo: uma viagem em família. Será dedicado um 

esforço temporário por todos os membros da família para que seja realizado o planejamento, a 

viagem e a volta à rotina. Isso se caracteriza como um projeto, pois tem começo, meio e fim. 

 Tendo claro o conceito de projeto, podemos passar para o entendimento do 

gerenciamento de projetos. Ricardo Viana Vargas em seu livro Gerenciamento de projetos – 

estabelecendo diferenciais competitivos (2016) tem se seguinte definição para o 

gerenciamento de projetos: 

“... um conjunto de ferramentas que permitem que a empresa desenvolva 

um conjunto de habilidades, incluindo conhecimentos e capacidades 

individuais, destinado ao controle de eventos não repetitivos, únicos e 

muitas vezes complexos, dentro de um cenário de tempo, custo e 

qualidade predeterminados.”  

 Ricardo Vargas - (circa 2016) 

 Assim como a definição do Guia PMBOK ® 5ª edição, a de Ricardo estabelece 

que os eventos tratados não sejam repetitivos.  

 Em resumo, podemos considerar que o gerenciamento de projetos é uma série 

de ferramentas de documentação, comunicação, procedimentos, entre outras, que tem por 

objetivo ajudar no desenvolvimento do projeto em questão, desde a sua concepção até o 

fechamento. 

 

 

 

 



5 

 

2.1.2 Guia PMBOK ® 5ª edição 

 Existem diversas metodologias de gerenciamento de projetos. Normalmente as 

metodologias são focadas em uma área de interesse. Por exemplo: gerenciar um projeto 

dentro de determinado tempo, custo ou padrão de qualidade. Porém existe um documento 

precioso para os gerentes de projetos que abrange todas as áreas de interesse de forma 

uniforme, o Guia PMBOK ®, aqui referenciado pela 5ª edição. 

“... fornece diretrizes para o gerenciamento de projetos individuais e 

define os conceitos relacionados com o gerenciamento de projetos. Ele 

também descreve o ciclo de vida de gerenciamento de projetos e seus 

respectivos processos assim como o ciclo de vida do projeto.” 

PMBOK 5ª edição - (circa 2016) 

É importante frisar que o guia não é uma metodologia de gerenciamento, e sim um 

conjunto de boas práticas, o qual pode ser utilizado como base para a criação de uma 

metodologia própria.  

No guia são abordadas todas as áreas de um projeto, desde planejamento, passando por 

análises de riscos, controle de qualidade, entre outras, até chegar ao fechamento do projeto. A 

abordagem do livro é bem prática. A importância de cada área assim como contextualizações 

e cenários não são discorridos. O foco é a apresentação de ferramentas de planejamento, 

execução e controle de todas as áreas.  

 O Guia PMBOK ® 5ª edição é dividido em 13 capítulos: 

1. INTRODUÇÃO: Neste capítulo é esclarecido o objetivo do guia, definido o 

conceito de projeto e contextualizado o ambiente de trabalho de um gerente de projetos, além 

de serem fornecidas informações como precificação de projetos, entre outras. 

2. INFLUÊNCIAS ORGANIZACIONAIS E CICLO DE VIDA DO PROJETO: São 

comentadas as diversas influências externas que o projeto pode sofrer. Por exemplo: 

influências culturais, organizacionais, fatores ambientais, entre outras. 

3. PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS: São definidos os grupos 

de processo, as informações do projeto e o papel de cada área de conhecimento. 

4. GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO DO PROJETO: São dadas as instruções 

para o desenvolvimento do plano de gerenciamento de todos os grupos de processos. 
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5. GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO: São dadas as diretrizes para o 

planejamento, controle e validação do escopo. 

6. GERENCIAMENTO DO TEMPO DO PROJETO: São ensinados métodos para 

estimar, desenvolver e controlar cronogramas. 

7. GERENCIAMENTO DOS CUSTOS DO PROJETO: São abordadas técnicas para 

planejamento, estimativa, determinação e controle do orçamento. 

8. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO: Métodos e técnicas para 

planejar, realizar a garantia e controlar a qualidade dos produtos e / ou serviços do projeto. 

9. GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DO PROJETO: Atualmente 

considerado um dos, senão o mais importante tópico a ser desenvolvido no projeto. O capítulo 

descreve táticas para planejamento, mobilização e motivação de equipe, assim como 

desenvolvimento e gerenciamento. 

10. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO: Juntamente com o 

capítulo de gerenciamento de recursos humanos, este é um diferencial para o sucesso de um 

projeto. Aqui são mencionadas formas de planejamento, gerenciamento e controle das 

comunicações em projetos. 

11. GERENCIAMENTO DOS RISCOS DO PROJETO: São definidos métodos para 

planejar, identificar, realizar análise quantitativa e qualitativa e controlar os riscos ao que o 

projeto estará exposto. 

12. GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES DO PROJETO: Diretrizes para 

planejamento, condução, controle e encerramento de aquisições. 

13. GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS DO PROJETO: Técnicas 

para identificação das partes interessadas, assim como para gerenciamento e controle de 

engajamento.  

 

2.2 Descrição do projeto 

O projeto consiste em aumentar a capacidade de uma linha de produção de postes. A 

linha original tinha capacidade para produzir postes de até 7,5 metros de comprimento. Foi 

passada pela diretoria a solicitação de aumento da linha de produção, com o ideal de postes de 

até 12 metros. Porém, foi deixado a cargo do engenheiro responsável analisar qual o 
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comprimento máximo ao qual poderia ser aumentada a máquina sem prejudicar sua 

integridade estrutural. 

Após análise, o engenheiro elaborou um relatório informando que a máquina poderia 

produzir postes de até 10,5 metros. Deste modo, a diretoria aprovou verbalmente o seguinte 

escopo de projeto: Aumento da máquina de produção de postes de 7,5 para 10,5 metros. Para 

isso foi autorizada a compra de materiais para aumento da limitação física da máquina e 

contratação de um programador para desenvolvimento de software nas novas condições. A 

mão de obra para aumento físico da máquina foi interna. 

Não foi documentado que precisariam ser adaptadas outras etapas da fábrica para 

atender à produção de postes deste tamanho. Porém, além da máquina, seriam necessários 

ajustes nos fornos (quatro no total) e na bancada de desmolde. 

Foi dado então inicio no projeto. O responsável pelo projeto seria o engenheiro que 

realizou os cálculos estruturais para o aumento da linha de produção. 

Primeiramente, ele pediu ao coordenador da produção, responsável pelo técnico de 

manutenção, que o liberasse durante algumas horas por dia para que o mesmo pudesse 

trabalhar no aumento da máquina, pois ele tinha sido designado pela diretoria para ser o 

responsável por aumentar a capacidade física da máquina, assim como fazer todas as ligações 

elétricas. A liberação foi concedida, porém não formalizada. 

Deste modo iniciou-se a obra. Não havia um cronograma, de modo que o técnico de 

manutenção trabalhava na máquina o quanto achava coerente por dia. 

Depois de uma semana o engenheiro responsável foi cobrado pela diretoria sobre o 

andamento da obra. Relatou, apenas verbalmente, o estágio em que se encontrava a obra: 

ainda não havia sido realizada nenhuma tarefa, apenas havia sido desmontada a linha de 

produção. Não contente com o resultado, a Diretoria estabeleceu que dentro de dois meses a 

contar do início do projeto toda a obra precisaria estar concluída, ficando pendentes apenas os 

testes com softwares para ativar a linha de produção. 

O engenheiro estabeleceu então, em conjunto com o técnico de manutenção uma lista 

de etapas da obra e o tempo necessário para a execução de cada uma. O tempo necessário foi 

estabelecido pelo técnico de manutenção, considerando que ele trabalharia cerca de quatro 

horas diárias na obra da máquina. Deste modo foi elaborado um primeiro cronograma: 
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CRONOGRAMA 1 

Início do projeto: 01/03/2017 

ATIVIDADE 
DATA DE 
ENTREGA RESPONSÁVEL  

SOLDA DA VIGA DE EXTENSÃO 15/03/2017 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO 

INSTALAÇÃO DA CALHA E ESTEIRA PORTA CABOS 17/03/2017 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO 

INSTALAÇÃO DA CREMALHEIRA 21/03/2017 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO 

INTALAÇÃO DE BANCADAS E PISTÕES 25/03/2017 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO 

INSTALAÇÃO DE REDUTORES 27/03/2017 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO 

INTALAÇÃO ELÉTRICA ATÉ O TRANSFORMADOR 28/03/2017 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO 
Tabela 1:Primeiro cronograma 

Fonte: Acervo particular Maria Luiza Ribas de Christo (2017)   

 

Neste primeiro cronograma não foram consideradas todas as etapas do projeto. 

Ficaram pendentes as alterações nos fornos e na bancada de desmolde, porém como estas 

alterações não eram pré-requisito para o início dos testes com o software, foram deixadas em 

segundo plano.  

Pelo primeiro cronograma a entrega seria muito antes do estabelecido pela diretoria. 

Porém, não se deu deste modo. Depois de uma semana a viga de extensão ainda não havia 

sido soldada, e nenhum dos outros serviços havia sido iniciado. A justificativa dada pelo 

técnico de manutenção foi que o material para soldar a viga não havia chego, apesar de já ter 

sido requisitado por ele para o departamento de compras. Deste modo, o engenheiro 

responsável adiou a entrega da obra em uma semana e solicitou no departamento de compras 

urgência na chegada dos materiais. 

Nas três semanas subsequentes o ocorrido foi o mesmo. Entregas atrasadas por falta de 

material.  

O engenheiro responsável resolveu então fazer uma reunião com o técnico de 

manutenção, para que juntos elaborassem uma lista de material e solicitassem tudo o que 

fosse necessário ao departamento de compras, para evitar que as datas de entrega fossem 

prejudicadas devido à falta de material. Isto foi feito, e apresentado em reuião ao 

departamento de compras, onde o mesmo se comprometeu em garantir que todo o material 

necessário para a obra chegaria dentro de uma semana. Foi elaborado novo cronograma, com 
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entrega final da obra para a data de 05/05/2017. A data não atendia ao especificado pela 

diretoria, porém foi aceita. 

O engenheiro responsável se reunia com o técnico de manutenção uma vez por 

semana, para acompanhar o estágio da obra e atualizar o cronograma se necessário. Por mais 

de uma vez foi mudada a data de entrega, adiando cada vez mais, sem muita justificativa. Os 

problemas no departamento de compras continuavam, muitos dos materiais não chegavam, e, 

além disso, o técnico da manutenção alegava que não conseguia ficar meio período 

trabalhando na obra pois a rotina na produção tomava seu tempo. 

A obra já estava com data de entrega programada para 01/06/2017. A diretoria sempre 

era notificada dos adiamentos de data de entrega, porém não se manifestava contra visto que 

não queria dispor de mais recursos financeiros para novas contratações. 

O engenheiro responsável passou então, a controlar as atividades do responsável pela 

manutenção diariamente. Percebeu que o mesmo passava menos de duas horas por dia 

trabalhando na obra, sendo que o acordo no início do projeto fora de 4 horas diárias. Ao 

indagar o coordenador da produção sobre a falta de compromisso do técnico da manutenção 

com a obra, recebeu a resposta de que a produção era a sua prioridade, e as horas de serviço 

continuariam como estavam.  

O técnico de manutenção continuou trabalhando deste modo, apenas nas horas vagas, 

quando não faltavam materiais. 

O cronograma da obra foi alterado de semana em semana, e, a diretoria, sem muita 

opção de escolha acatava as novas datas. 

Deste modo a obra foi finalizada em 05/08/2017, totalizando três meses e quatro dias 

de atraso. 

Com a obra finalizada foi autorizado o início dos testes com o software. O engenheiro 

responsável estabeleceu as funções básicas que o software deveria realizar assim como os 

critérios de aceitação e os entregou ao desenvolvedor contratado. Como era um projeto piloto, 

nunca antes executado nem pelo desenvolvedor nem pela engenheira responsável, a diretoria 

não definiu data de entrega. Porém a diretoria informou que tinha planos de colocar a linha de 

produção em funcionamento no mês de outubro. Em paralelo ao desenvolvimento do software 

o técnico de manutenção continuaria as modificações que não foram abordadas no 

cronograma 1. Foram estabelecidas as seguintes datas: 
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CRONOGRAMA 2 

ATIVIDADE DATA DE ENTREGA RESPONSÁVEL  

ALTERAÇÃO DOS FORNOS 18/08/2017 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO 

ADAPTAÇÃO DA BANCADA DE DESMOLDE 01/09/2017 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO 
Tabela 2:Segundo cronograma 

Fonte: Acervo particular Maria Luiza Ribas de Christo (2017)   

 

Foram três meses de desenvolvimento até que o software cumprisse com todas as 

funções e todos os ajustes cumprindo com os critérios de aprovação.  Porém as atividades de 

responsabilidade do técnico de manutenção estavam mais uma vez atrasadas. As justificativas 

eram as mesmas: falta de material e falta de tempo. Ao fim dos três meses as modificações 

ainda não estavam prontas. Deste modo, não era possível produzir um poste piloto para 

verificar a eficácia do software e da máquina. 

O engenheiro responsável passou então um relatório escrito à diretoria, solicitando que 

fosse contratado um ajudante para o técnico de manutenção para que a obra de ampliação da 

linha fosse finalizada, visto que já estava seis meses atrasada em relação à primeira data de 

entrega. A resposta foi negativa. 

Deste modo as modificações continuaram nas mesmas condições sendo entregues 

apenas em 29/11/2017. A linha de produção foi ativada em dezembro, dois meses depois da 

data mencionada pela diretoria. 

 

2.3 Análise de dados e resultados 

 A análise deste projeto seguirá a ordem dos capítulos conforme dispostos no o 

Guia PMBOK ® 5ª edição, partindo do item 4: gerenciamento da integração de projetos ao 

item 13: gerenciamento das partes interessadas do projeto. Será feita uma comparação entre o 

que é mencionado no Guia e o modo como foi feita tal etapa conforme descrição do item 2.2. 

 

2.3.1 Gerenciamento da integração de projetos 

Segundo o Guia PMBOK ® 5ª edição o gerenciamento da integração de projetos tem a 

função de unificar as ações que são essenciais para a execução do projeto. Para que isso seja 

possível é necessário cumprir algumas etapas. São estas:  
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1. Desenvolver o termo de abertura do projeto: Este documento autoriza formalmente a 

existência de um projeto, nomeia o gerente do projeto, dando a ele a autoridade necessária 

para as ações de condução do projeto. Além disso, aqui também são registradas informações 

cruciais como o escopo do projeto, as partes interessadas, os recursos financeiros e o tempo 

disponível para a realização do mesmo.  

No projeto analisado, não foi desenvolvido um termo de abertura do projeto. Isto 

impactou de forma negativa, visto que, o gerente de projetos não teve a autoridade suficiente 

para a aplicação dos recursos necessários, vários steakeholders não estavam engajados na 

causa, como o departamento de compras e o coordenador de produção. O próprio técnico da 

manutenção, responsável pela execução da maioria das tarefas não tinha sua agenda bem 

definida. Além disso, não houve formalização de uma data de entrega, tornando fácil a 

alteração da mesma sem ônus para a equipe. 

2. Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto: O Guia sugere que seja elaborado 

um plano de gerenciamento para coordenar todos os planos subsidiários do projeto. Ou seja, 

planejar como será a integração entre todos os grupos de processos. Desta etapa devem sair 

informações que servirão de base para todo desenvolvimento do projeto. Seriam: Linha de 

base do escopo, linha de base do cronograma e linha de base de custos. 

No projeto de ampliação da linha de produção nada disso foi feito. O gerenciamento do 

projeto ocorreu de forma “solta” sem linha de base nenhuma. O escopo foi definido pelo 

próprio gerente de projetos, de modo que o mesmo pode o ter determinado de forma que 

ficasse confortável para si. O cronograma foi elaborado já durante o andamento do projeto, e, 

com a constante falta de controle o mesmo foi modificado inúmeras vezes, sem qualquer 

limitação ou restrição. Sobre os custos, a diretoria nunca definiu critérios de custos ou 

limitações, de modo que o assunto sequer foi abordado durante o projeto. Deste modo não é 

possível fazer uma análise financeira do projeto, de custos que poderiam ser diminuídos ou 

até mesmo evitados. 

3. Orientar e gerenciar o trabalho do projeto: é o principal trabalho do gerente de 

projetos. O gerente deve estabelecer métodos, critérios e ferramentas de modo que oriente 

seus colaboradores a chegar no resultado esperado, assim como gerenciar as questões que 

surgem no dia a dia do projeto. Isso implica em gerenciar as mudanças ocorridas no decorrer 

do projeto e aplicar medidas corretivas e/ou preventivas.  
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O projeto aqui tratado não teve orientação. A falta de orientação da diretoria em 

relação ao escopo, cronograma, custos e atribuição de responsabilidades gerou um projeto 

sem equipe. O projeto acabou resultando em um engenheiro responsável, que pedia “favores” 

aos outros departamentos da empresa, que na verdade deveriam ser sua equipe e, 

desorientados, não cumpriam com suas tarefas. 

4. Monitorar e controlar o trabalho do projeto: Para que o andamento do projeto se dê 

conforme planejado é necessário monitorar e controlar o trabalho de cada área, para garantir 

que as que dependem de resultados de outras não sejam afetadas, garantindo assim o sucesso 

do projeto.  

No caso estudado não ocorreu este monitoramento e controle. Pode-se observar pelo 

relatado no item 2.2 que o engenheiro responsável não tinha sequer conhecimento dos pedidos 

de compra feitos pelo técnico de manutenção, de modo que não monitorou nem a requisição 

do técnico nem o desempenho de setor de compras no atendimento da mesma. Além disso, só 

passou a monitorar as atividades do técnico de manutenção depois que notou significativo 

atraso nas entregas. 

O projeto em si não foi monitorado pela principal parte interessada: a diretoria.  

5. Realizar o controle integrado de mudanças: Este processo consiste em analisar todas 

as requisições de mudanças e aprova-las ou rejeitá-las. Quando aprovadas, devem ser 

repassadas às áreas correspondentes de modo que seja entendida por todos. O Guia sugere que 

todas as requisições de mudanças sejam documentadas. 

Em relação ao projeto objeto deste estudo pode-se afirmar que não foi feito qualquer 

controle integrado de mudanças. Primeiramente, a diretoria não informou aos demais setores 

que haveria um projeto em execução. Atribuiu ao gerente de projetos esta reponsabilidade. O 

gerente de projetos entrou em acordo sobre as horas trabalhadas com o técnico de manutenção 

sem qualquer acordo formal com o seu responsável. Por fim, as mudanças de planejamento e 

datas eram feitas sem qualquer controle ou aviso às partes interessadas.  

6. Encerrar o projeto ou fase: É a formalização da finalização das atividades de um 

grupo de processos. Pode ser realizado através de relatórios ou reuniões entre envolvidos. É 

uma etapa importante para que as partes interessadas do projeto tenham informações sobre o 

andamento do mesmo, as lições positivas e negativas aprendidas durante cada etapa e 

motivação para as próximas etapas, quando for o caso. 
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Este é um dos poucos itens que não tem diversos pontos negativos no projeto 

analisado. A primeira etapa foi finalizada, e formalmente encerrada para que pudesse ser dado 

início na segunda etapa, os testes com softwares. Porém, todos os problemas ocorridos com 

falta de planejamento e comprometimento dos setores envolvidos na primeira etapa 

continuaram acontecendo, de modo que nenhuma lição positiva foi retirada da fase.  

 

2.3.2 Gerenciamento do escopo do projeto 

O gerenciamento do escopo tem função de garantir que todos os processos necessários 

para que o resultado do projeto seja conforme o especificado no escopo. O Guia PMBOK ® 

5ª edição sugere que nesta etapa sejam coletados todos os requisitos necessários às partes 

interessadas e que seja elaborada a chamada EAP (estrutura analítica do projeto), onde serão 

subdivididas as entregas do projeto e o mesmo poderá ser visualizado de forma mais clara e 

estruturada. 

Analisando o projeto motivo deste estudo, pode-se dizer que não houve nenhum 

gerenciamento de escopo, pois o escopo não estava bem definido. O patrocinador e cliente do 

projeto aceitou o escopo geral repassado pelo engenheiro responsável, que seria a qual 

comprimento seria aumentada a máquina, porém, não especificou os recursos financeiros 

disponíveis nem o tempo limite para execução do projeto, nem qualquer outro fator que 

pudesse ser relevante na definição do escopo. 

Algumas das entregas foram subdivididas no primeiro cronograma apresentado. 

Porém, não foi feita uma estrutura onde todas as entregas ficassem claras, assim como a sua 

ordem. 

 

2.3.3 Gerenciamento do tempo do projeto 

A maioria, senão todos os projetos possuem data de entrega definida. Isto porque um 

projeto surge de uma necessidade que precisa ser suprida. O Guia aqui considerado como base 

teórica apresenta neste capítulo técnicas para que o prazo seja cumprido.  

Primeiramente é necessário planejar o cronograma do projeto, ou seja, como será 

gerenciado o controle do tempo no projeto. Devem ser estabelecidos padrões de 

documentação, execução e controle do cronograma. 
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Em seguida é necessário definir todas as atividades a serem executadas no projeto. O 

nível de detalhamento da descrição de atividades depende muito das necessidades do projeto. 

Com as atividades definidas pode ser iniciado o sequenciamento das mesmas, de forma 

a criar uma linha do tempo para o projeto. Sabendo a sequência das atividades é possível 

estimar os recursos necessários e o em que momento será preciso disponibilizá-los. Ao 

mesmo tempo estima-se a duração de cada atividade, para que sejam estabelecidas as datas de 

entrega. O guia sugere várias metodologias para determinação de duração de atividades, como 

metodologias estatísticas ou empíricas. 

Por fim é desenvolvido o cronograma, documento no qual constarão todas as 

atividades sequenciadas com as devidas datas de entrega e recursos necessários. Uma das 

principais informações que o cronograma deve conter é uma linha de base. Esta linha será a 

base de comparação para todos os dados reais, e somente pode ser modificada mediante 

procedimentos formais predefinidos na elaboração do cronograma. 

O Guia sugere várias formas de elaborar o cronograma, inclusive com softwares.  

O cronograma deve ser controlado durante todo o desenvolvimento do projeto. Será 

através dele que os atrasos, erros de procedimento e falta ou excesso de recursos serão 

identificados.  

No projeto de aumento da linha de produção a etapa de gerenciamento de tempo não 

foi bem executada, e isso trouxe vários impactos negativos para o resultado do mesmo. Este 

foi, sem dúvida, o item mais prejudicado do projeto. Primeiramente, não foi elaborado 

nenhum cronograma para dar início ao projeto. Não foram levantados dados essenciais como 

sequenciamento de atividades, tempo e recursos necessários. Durante o andamento do projeto 

se viu necessária a elaboração de um cronograma, o qual foi feito sem abranger todos os 

aspectos citados, contendo apenas datas de entrega e sequenciamento de algumas atividades. 

O cronograma era controlado semanalmente, porém, a modificação da linha de base ocorria 

de forma deliberada, de forma que a equipe ficou descomprometida. Os resultados da falta de 

gerenciamento do tempo no projeto foram subsequentes atrasos nas entregas parciais, gerando 

um atraso de um mês no resultado final. 
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2.3.4 Gerenciamento dos custos do projeto 

No Guia PMBOK ® 5ª edição a estimativa de custos e a determinação de orçamentos 

estão descritos em itens separados. Porém, em projetos pequenos, muitas vezes estes dois 

itens acabam virando um só, pois estão intimamente ligados entre si, como é o caso deste 

estudo. 

O guia mostra várias técnicas para estimativas de custo. Dentre elas estão a opinião 

especializada, estimativa análoga, que utiliza como base um projeto anterior semelhante, 

estimativa paramétrica, muito utilizada na construção civil, softwares, entre outras. O 

orçamento do projeto deve ser estimado sobre uma sólida estimativa de custos, para que seja 

possível cumpri-lo e garantir os requisitos do projeto.  

Dentro da atividade de elaboração do orçamento devem contar algumas análises 

cruciais, como análise de reservas, agregação de custos e a principal de todas: disponibilidade 

de recursos. 

O orçamento aprovado será a base para o controle de custos durante todo o projeto. 

Será a partir dele que serão programadas as liberações de recursos, avaliadas e realizadas as 

aquisições e até mesmo tomadas decisões em relação a cronograma, escopo ou outras áreas 

cujas mudanças afetem o custo do projeto. 

O custo não foi um fator de grande relevância para o patrocinador do projeto estudado. 

A diretoria não deixou registrada qualquer limitação sobre os recursos financeiros. O 

departamento de aquisições teve vários atrasos, porém a diretoria liberou todos os recursos 

financeiros necessários para a aquisição dos materiais para a obra. Também foi liberado o 

recurso financeiro necessário para a contratação de um desenvolvedor de software. O único 

recurso negado foi a contratação de um ajudante para o auxiliar de produção.  

Porém é possível fazer a seguinte análise: o gerenciamento de custos não ficou sob a 

alçada do gerente de projetos, o que foge do padrão sugerido pelo guia. Segundo o guia, o 

gerente de projetos deve ser o responsável por todos os grupos de processos do projeto. O fato 

de não ter sido responsável pelo gerenciamento dos custos pode ter de certa forma limitado 

seu desempenho, pois ele não teve poder de manejar os recursos conforme julgava necessário. 
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2.3.5 Gerenciamento da qualidade do projeto 

A qualidade é um dos principais pilares do projeto, juntamente com o tempo e o custo. 

Neste tópico são determinadas as políticas, objetivos e reponsabilidades para que o projeto 

satisfaça qualitativamente às necessidades para as quais foi planejado. 

O gerenciamento da qualidade pode ser subdivido em três partes, sendo estas: 

1. Planejar o gerenciamento da qualidade: identificar os critérios de aprovação e 

rejeição das entregas do projeto, determinar as documentações necessárias, elaborar 

procedimentos e orientações para a execução, controle e aprovação das atividades. O guia 

sugere várias formas de controle da qualidade, como diagramas de causa e efeito, 

fluxogramas, diagramas de pareto, gráficos de controle, entre outros. É importante que todas 

estas determinações sejam coerentes com o cronograma e o orçamento do projeto. 

2. Realizar a garantia da qualidade: consiste em auditar o desenvolvimento e os 

resultados das atividades conforme os critérios e procedimentos determinados no item 

anterior. 

3. Controlar a qualidade: é o processo de monitorar os registros e solicitar as mudanças 

necessárias. As solicitações de mudança são avaliadas conforme descrito no item 2.3.1 

Gerenciamento da integração de projetos. 

 Apesar de não ter sido mencionado no texto, a qualidade dos serviços do 

projeto em questão era de suma importância. A verificação era feita apenas informalmente, 

através de avaliações do engenheiro responsável. Deste modo, não houve qualquer 

documentação sobre a garantia da qualidade dos produtos e serviços. Apesar de não ter 

impactado de forma negativa no resultado do projeto, a falta de documentação deixa o gerente 

de projetos sem qualquer respaldo no caso de algum questionamento, problema técnico, ou 

outra questão que venha a envolver a qualidade. 

 

2.3.6 Gerenciamento dos recursos humanos do projeto 

 Durante muito tempo o gerenciamento dos recursos humanos do projeto era 

mais um gerenciamento de números, assim como o gerenciamento de aquisições. Atualmente 

essa visão é considerada obsoleta. O gerenciamento dos recursos humanos é, ao lado do 

gerenciamento das comunicações, o principal responsável pelo sucesso do projeto. Os 
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colaboradores do projeto são os responsáveis pelo sucesso de todas as áreas: custos, 

qualidade, cronograma, escopo. Portanto, colaboradores mal gerenciados afetam diretamente 

todas as áreas do projeto. 

 Neste capítulo o Guia indica como deve ser organizada, mobilizada e orientada 

a equipe do projeto. 

 O primeiro passo é o desenvolvimento de um plano de gerenciamento de 

recursos humanos, onde serão identificados todos os colaboradores com seus respectivos 

papéis, responsabilidades, habilidades e posições na hierarquia do projeto. 

 Em seguida começa-se o processo de mobilização da equipe. O gerente de 

projetos deve mostrar a cada um de seus colaboradores a importância do seu papel no 

desenvolvimento do projeto. Os colaboradores devem se comprometer em cumprir com suas 

atividades. Vários fatores são relevantes na mobilização da equipe. Interesse pessoal e/ou 

profissional de cada membro, estrutura organizacional, fatores ambientais da empresa, 

políticas de administração, entre outros.  

Com a equipe devidamente mobilizada é iniciado o desenvolvimento da equipe, ou 

seja, estabelecidas relações entre os membros, interações, de modo que o trabalho em equipe 

seja sincronizado e bem sucedido.  

 O guia dá diversas dicas para que a equipe seja bem gerenciada, de forma a se 

manter unida e compassada. 

 Nesta etapa são contemplados também treinamentos, para criar as habilidades 

necessárias para os profissionais da equipe. 

 Por fim, durante o processo é necessário o gerenciamento da equipe, ou seja, 

acompanhar o desenvolvimento, execução de atividades, resolver conflitos, realizar mudanças 

a avaliar o desempenho dos colaboradores. 

 No item 2.2 onde foi descrito o projeto analisado, foi mencionado que o gerente 

de projetos foi designado para tal função, porém sem qualquer formalização perante os 

departamentos que deveriam disponibilizar recursos para tal. A mobilização da equipe foi 

feita de forma totalmente informal. O gerente de projetos comunicou-se com o responsável 

pelo técnico de manutenção, que era o recurso requerido, porém não mobilizou o próprio 

técnico. O técnico foi colocado dentro do projeto sem ser apresentado ao mesmo, sem ser 
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desenvolvido, sem metas, atividades e responsabilidades definidas. Isso gerou certa 

desorganização.  

 O departamento de aquisições, peça chave para o sucesso do projeto, também 

não foi devidamente mobilizado. O mesmo recebia apenas os pedidos de compra, sem estar 

ciente do cronograma, prazos e importância da atividade executada. De modo que sua eficácia 

ficou comprometida. Isto afetou diretamente o resultado final do projeto. A maioria dos 

atrasos se deu por falta de cumprimento de prazos por parte do departamento de aquisições e 

do técnico de manutenção. Uma correta mobilização, desenvolvimento e gerenciamento 

destas pessoas poderia ter minimizado, ou até mesmo sanado estes atrasos. 

 

2.3.7 Gerenciamento das comunicações do projeto 

 Como mencionado no item 2.3.6, o gerenciamento das comunicações do projeto 

é diretamente responsável pelo sucesso do mesmo. Desde a revolução industrial até os dias de 

hoje, houve significativa mudança na forma de pensamento da maioria dos líderes de equipe. 

O pensamento obsoleto do século XVIII, de que os colaboradores deveriam ser forçados a 

executar suas atividades independentemente das condições em que se encontrassem foi 

substituído por uma visão mais humanizada. O colaborador é, antes de ser um recurso do 

projeto, um ser humano. Precisa se manter motivado para realizar as tarefas que o competem e 

ter condições salubres de trabalho, físicas e emocionais. 

 O Guia PMBOK ® 5ª edição traz essa abordagem atualizada. A comunicação 

dentro do projeto é considerada tão importante que tem um capítulo só para si. 

 Como na maioria dos outros capítulos, a abordagem é dividida em três etapas: 

planejar, gerenciar e controlar. 

 O planejamento das comunicações é o processo de identificar e desenvolver a 

abordagem mais adequada a ser utilizada dentro do projeto. Isso é feito levando em conta as 

necessidades do projeto, o cenário cultural e econômico, os requisitos das partes, os meios de 

comunicação disponíveis, entre outros critérios. Um planejamento mal feito pode resultar em 

erros impactantes para o resultado do projeto. Pode haver mal entendimento por parte da 

equipe, mal comunicação entre os membros do projeto, objetivos diferentes, critérios 

diferentes. É importante que a equipe toda esteja dentro da mesma linha de raciocínio. Para 

isso é fundamental a comunicação clara e acessível para todos.  
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 No Guia são explicadas várias técnicas de comunicação, que podem ser 

adaptadas e aplicadas conforme a necessidade de cada projeto. 

 Com as metodologias de comunicação planejadas, é necessário gerenciá-las, ou 

seja, colocar em prática tudo o que foi planejado. 

 O controle das comunicações consiste em certificar-se que todas as informações 

necessárias estão sendo divulgadas ao decorrer do processo. 

A comunicação no projeto estudado foi falha. O gerente de projetos não comunicou-se 

devidamente com os outros departamentos, deixando de passar informações cruciais para o 

projeto, como prazos para o departamento de compras e necessidade de horas de trabalho do 

técnico para o coordenador da produção. Também houve falha na comunicação do técnico de 

manutenção com o gerente do projeto. Ele não informara suas dificuldades em cumprir prazos 

e nem a falta de materiais com antecedência. Tal informação fora passada apenas quando 

questionado e o atraso já estava irreversível. 

 

2.3.8 Gerenciamento dos riscos do projeto 

Todo projeto está sujeito a modificações e situações não planejadas. Nomeiam-se os 

fatores que geram estas situações de riscos. Identificá-los durante o planejamento de um 

projeto é o método mais eficaz de combatê-los. 

Diferentemente da maioria dos outros capítulos do Guia, que são subdivididas em 

planejamento, gerenciamento e controle, o capítulo de gerenciamento de riscos terá duas 

cinco subdivisões. A primeira será o planejamento. A diferença vem a partir da segunda. 

Serão consideradas quatro etapas de desenvolvimento: a identificação dos riscos, a análise 

qualitativa. a análise quantitativa dos riscos e o planejamento de resposta. Só então virá a 

etapa final de controle de riscos. 

No planejamento devem ser definidos o grau de incerteza sobre o qual o projeto será 

planejado, o grau de tolerância que será considerado e o limite de riscos. 

Em seguida começam as técnicas de identificação de riscos. Nesta etapa a experiência 

com outros projetos pode ser algo precioso. Mesmo assim o Guia fornece algumas diretrizes 

para a identificação de riscos, além de experiências com projetos semelhantes. 
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Nas análises qualitativas e quantitativas dos riscos é estabelecida a prioridade de cada 

um, o quão impactante sua ocorrência seria no projeto e qual a probabilidade de acontecer. 

Assim como no subitem de identificação, neste item são explicitadas técnicas para a 

realização de ambas as análises. 

O planejamento das respostas aos riscos é, segundo o PMBOK ® 5ª edição, o 

desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos 

objetivos do projeto. Pode-se considerar, portanto, que é um planejamento de como agir ou 

prevenir cada uma das situações de risco identificadas para o projeto. 

Controlar os riscos durante o projeto é de suma importância para que todo o trabalho 

realizado nos item anteriores possa ser aplicado.  

Não foi feita nenhuma análise de riscos no projeto estudado. O gerente do projeto 

deveria ter considerado o risco do atraso dos materiais, da falta de mão de obra disponível e 

do não funcionamento do software. Apesar de o último não ter sido motivo para o atraso do 

projeto, os dois primeiros foram a principal causa do atraso no prazo de entrega final. Como o 

gerente de projeto não planejou qualquer gerenciamento de riscos, não conseguiu solucioná-

los de forma rápida e eficaz quando surgiram. Também não foi realizado qualquer tipo de 

monitoramento, de forma que não foi possível prevenir problemas em etapas subsequentes. 

 

2.3.9 Gerenciamento das aquisições do projeto 

Todo projeto exige que sejam feitas aquisições, sejam elas materiais, mão de obra, 

softwares ou até mesmo autorizações.   

Os passos para o gerenciamento desta fase seguirão a ordem de planejamento, 

condução, controle e encerramento. 

 O planejamento deve listar todas as aquisições necessárias para o projeto. Aqui devem 

ser especificadas todas as características às quais deve atender o produto ou serviço a ser 

adquirido, assim como sugestões de fornecedores, análises de viabilidade, considerações de 

possíveis acordos e contratos, entre outras políticas comuns da esfera comercial. 

Também é no planejamento que são determinados os procedimentos para solicitação 

de aquisições, modificações, registros de preços, consultas e qualquer outra formalidade 

relacionada ao processo de aquisição. 
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A condução das aquisições será de responsabilidade do comprador. Ele deve alinhar os 

interesses da requisição da equipe do projeto aos interesses financeiros da empresa. O guia 

lista alguns tópicos importantes, como técnicas de negociação, opinião especializada, 

publicidade e acordos. 

O controle das aquisições não consiste apenas em verificar a entrega dos produtos e/ou 

serviços solicitados no prazo. Inclui também analisar o desempenho da equipe de aquisições, 

a qualidade das negociações, as solicitações de mudanças e os cumprimentos de 

procedimentos. 

O encerramento é um processo simples, porém de suma importância. É através dele 

que são formalizados todos os processos de aquisição, que podem ser úteis em consultas 

futuras, visto que podem surgir dúvidas em relação a contratos, acordos e preços, por 

exemplo. 

Aquisições claramente foi um tópico extremamente mal gerenciado no projeto deste 

estudo. Primeiramente, a empresa não possuía padrões de procedimentos para solicitações. O 

técnico responsável solicitou apenas verbalmente o material necessário para realizar a obra. O 

engenheiro responsável, gerente do projeto, não tinha nem conhecimento da solicitação por 

parte do técnico. Além disso, ao decorrer do projeto, mesmo tendo tomado frente para tentar 

ganhar velocidade nas aquisições, não formalizava suas requisições. O departamento de 

aquisições da empresa justificava seus atrasos afirmando que os pedidos não tinham tempo 

hábil para cumprir com as solicitações. Neste caso, várias ações foram responsáveis pelo 

fracasso nas aquisições, sendo as principais: a falta de planejamento e controle por parte do 

gerente de projetos, e a falta de instrução por parte da empresa. Deveria ter sido planejado, 

conforme sugere o PMBOK ® 5ª edição um procedimento de aquisições formal, com datas, 

métodos e prazos para solicitações e respostas, assim como politicas de negociação e 

precificação. 

 

2.3.10 Gerenciamento das partes interessadas do projeto 

 A execução de um projeto sempre envolve pessoas. Alguns projetos em maior e 

outros em menor quantidade. São considerados envolvidos no projeto todos aqueles que 

podem impactar ou serem impactados por eles. Todos são partes interessadas, porém não 

necessariamente interessadas no sucesso do projeto.  
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Cabe ao gerente de projeto e ao responsável pela área identificar todas as potenciais 

partes interessadas do projeto, para que possa ser elaborado um plano de comunicação 

adequado com cada uma delas.  

Para identificar as partes interessadas é necessário voltar aos planejamentos anteriores 

do projeto. Desde o termo de abertura, onde estarão descritos os responsáveis, os 

steakeholders, os patrocinadores, passando pelo cronograma, gerenciamento de custos, 

gerenciamento de riscos e por fim chegando às aquisições. Todos os integrantes destas fases 

do projeto têm interesse, assim como os prestadores de serviço, vendedores e parceiros.  

O Guia menciona alguns modelos classificatórios para a análise das partes 

interessadas, com as categorias de grau de poder/interesse, grau de poder/influência, grau de 

influência/impacto, modelo de relevância. 

Além disso, são listados possíveis perfis das partes interessadas, conforme o seu nível 

de engajamento. São cinco perfis: desinformado, resistente, neutro, dá apoio e lidera. Estas 

análises sobre as partes interessadas são de extrema valia para o planejamento condução e 

controle da comunicação e motivação dos integrantes. 

Como a maioria dos outros itens deste projeto, não foi realizado qualquer tipo de 

análise, gerenciamento e controle sobre as partes interessadas do projeto. Muitas delas sequer 

sabiam o escopo do mesmo, sendo informadas apenas das atividades que deveriam cumprir, 

quase sem informações e nenhuma motivação para que as realizassem. Foi o que ocorreu com 

o departamento de aquisições e com o gerente de produção. Ninguém os informou 

formalmente sobre o conteúdo do projeto, nem foi feita qualquer análise sobre os interesses, 

nível de comprometimento e influência que eles teriam sobre o mesmo. O resultado foram 

atrasos nas entregas e falta de comprometimento. 
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4. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi identificar a possibilidade de melhorias durante a 

execução e no resultado final do projeto apresentado como objeto de estudo.  

Na descrição do projeto foi evidenciada de forma clara a falta de qualquer tipo de 

gerenciamento do projeto. Apesar de haver uma pessoa designada como responsável pelo 

projeto não se pode dizer que ele cumpriu a função de gerente de projeto. O responsável não 

tinha autonomia para realizar as modificações, designar responsabilidades e exigir prazos das 

partes envolvidas no projeto. 

A falta de formalizações importantes como o termo de abertura (TAP) do projeto 

afetou diretamente o sucesso do mesmo. As áreas envolvidas no projeto não foram 

devidamente informadas sobre o seu envolvimento e a importância da sua participação, não 

ficou claro o escopo do projeto, assim como prazos e custos. Sem as informações que 

deveriam conter no TAP não foi possível desenvolver um plano de gerenciamento do projeto.  

O fato de não terem sido elaborados uma EAP, um cronograma e um orçamento 

também foi muito importante para o resultado final do projeto. Nenhum dos envolvidos 

conseguiu ter uma visão clara da estrutura do projeto, de modo que as atividades não foram 

sequenciadas e planejadas, resultando em sucessivos atrasos. 

Analisando todos os outros itens descritos no desenvolvimento do projeto pode-se 

constatar que em todos eles a aplicação das técnicas indicadas no guia de boas práticas seria 

de suma importância para o sucesso do projeto. Em todos os subitens são descritas falhas que 

poderiam ter sido minimizadas ou até mesmo evitadas.  

Com este trabalho foi possível concluir que a aplicação das boas práticas poderiam ter 

gerado um resultado totalmente diferente do obtido na realidade. O projeto poderia ter sido 

mais bem executado, seriam afinadas as relações entre funcionários, satisfação pessoal e 

profissional de todas as partes interessadas e, claro, o resultado final atenderia à expectativa 

do cliente. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

O presente trabalho apresentou uma análise sobre as falhas no desenvolvimento e 

resultado de um projeto já realizado, considerando como base teórica as boas práticas 

sugeridas pelo Guia PMBOK ® 5ª edição. Este guia não é uma metodologia de gerenciamento 

de projetos. Deste modo, esta análise pode ser complementada com estudos e comparações 

com metodologias desenvolvidas para gerenciamento de projetos.   

Também pode servir como exemplo para outros estudos de caso.  
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