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RESUMO 

O trabalho mostra como é subdivido a área de TI e as suas dificuldades em gerenciar projetos 

com sucesso devido a não maturidade das organizações. Foi demonstrado o quanto a área de 

TI é estratégica para as organizações e exemplificado em cada área da TI o papel das pessoas 

com as suas devidas responsabilidades. A pesquisa bibliográfica permitiu visualizar que é 

importante que nas organizações os setores adotem uma única metodologia de gestão de 

projetos, e com esse parâmetro foi visualizado o quanto é importante estabelecer um padrão 

tanto de gestão quanto de conhecimento entre os gerentes de projetos. Como resultado dessa 

pesquisa alinhado ao problema de gestão de projetos em áreas de TI com baixa maturidade e a 

importância se ter um padrão organizacional, foi definido que conjunto de Boas Práticas do 

PMBOK com as suas 9 áreas de conhecimento consegue atender a expectativa de fazer gestão 

de projetos em TI e ser utilizado para se expandir para toda a organização. O presente estudo 

foi apresentado em cinco capítulos onde foi constatado que gestão de projetos tem impactos 

diferentes conforme a cultura organizacional das empresas,  e que a importância de se definir 

uma metodologia para toda a organização e de suma importância para se estabelecer um 

padrão e também foi identificado os diferentes níveis de maturidade das organizações e todas 

as dimensões a percorrer para se chegar ao nível ideal. Como conclusão ficou claro que a 

cultura organizacional é ponto principal que influencia na gestão dos projetos, e que os novos 

gestores cada vez mais devem estar alinhados a necessidade de se fazer gestão de projetos nas 

organizações.   

 

 Palavras Chave: Maturidade, Projetos, Organizações, Metodologia 

    



 

 

ABSTRACT 

The work shows how IT is subdivided and its difficulties in successfully managing projects 

due to non-maturity of organizations. It has been demonstrated how much IT is strategic for 

organizations and exemplified in each area of IT the role of people with their due 

responsibilities. The bibliographic research allowed to visualize that it is important that in the 

organizations the sectors adopt a single methodology of project management, and with this 

parameter it was visualized how important it is to establish a standard of both management 

and knowledge among the project managers. As a result of this research aligned to the project 

management problem in low maturity IT areas and the importance of having an organizational 

standard, it was defined that PMBOK's set of Good Practices with its 9 areas of knowledge 

can meet the expectation of managing of IT projects and be used to expand for the entire 

organization. The present study was presented in five chapters where it was verified that 

project management has different impacts according to the organizational culture of the 

companies, and that the importance of defining a methodology for the whole organization and 

of importance to establish a standard and also was identified the different levels of maturity of 

organizations and all the dimensions to go to reach the ideal level. As a conclusion, it was 

clear that organizational culture is the main point that influences the management of projects, 

and that new managers should increasingly be aligned with the need to do project 

management in organizations. 

 

Key words: Maturity, Projects, Organizations, Methodology 
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1. INTRODUÇÃO  

Com o desenvolver da empresa a área de TI passa a ser de extrema importância ao 

negócio no quesito disponibilidade e informação rápida, assim cada vez mais se criam 

expectativas em relação a área de TI em realizar entrega de produtos e serviços em curtos 

espaços de tempo e baixo custo. 

Tecnologia da Informação (TI) é a infraestrutura organizada de hardware, 

software, banco de dados e redes de telecomunicações, que permite manipular, 

gerar e distribuir dados e informações ao longo dos seus usuários (empresas ou 

pessoas).” Afrânio Miglioli (2007) 1 

O desenvolvimento de gestão de projetos se propõe a identificar o que precisa ser 

revisto em todas as áreas de gerenciamento de projeto que não ainda não foi desenvolvida. 

Desenvolver na TI as ferramentas de Gerenciamento de Projetos em todas as demandas de 

desenvolvimento de software, banco de dados, infraestrutura de rede, parque de equipamentos 

e telecom. A área de TI tem como objetivo superar as expectativas da empresa e também ser 

referência em planejamento e cumprimento de entrega de produtos e serviços apoiando as 

demais áreas.).  

O que estimula desenvolver gestão de projetos em setor de TI que não tem maturidade, é a 

necessidade de conseguir ser mais assertivo na entrega de produtos e serviços dentro dos 

custos e prazos esperados pela empresa. 

Para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa será necessário entender o cenário atual de 

maturidade em projetos da área de TI com levantamento de dados, utilizando entrevistas, 

acompanhamento das atividades realizadas e o nível de assertividade. 

No segmento de Infraestrutura e suporte que está contido dentro da área de TI devemos 

desenvolver em conjunto as boas práticas de ITIL (Information Technology Infrastructure 

Library) para apoiar na estruturação das práticas de gerenciamento de projetos. Identificado as 

lacunas de gestão de projetos na área de TI, será aplicado o conjunto de boas práticas do 

PMBOK com o apoio das ferramentas de ITIL e COBIT que será exemplificado no 

desenvolvimento do trabalho. 

                                                 
1 http://ogestor.eti.br/tecnologia-da-informacao-melhor-conceito/ 
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ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) é o framework para 

gerenciamento de serviços de TI (ITSM) mais adotado mundialmente. A utilização das 

melhores práticas contidas na ITIL V3 (versão atual) ajuda as organizações a atingirem 

seus objetivos de negócio utilizando apropriadamente os serviços TI. 2 

 

O desenvolvimento do trabalho teve como base em pesquisa bibliográficas sobre o nível de 

maturidade em setores de tecnologia e também em experiencias vivenciadas pelo autor nos 

seus 18 anos de experiencia atuando nas diferentes áreas de TI e em diferentes ramos de 

negócios desde a área de serviços, varejo e industrial. Sendo assim todo o estudo ocorre das 

experiencias e também de pequenas contextualizações de pessoas de TI e de usuários chaves 

que descrevem em fóruns abertos. 

 

                                                 
2 https://www.mundoitil.com.br/ 
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2. TI COMO ÁREA ESTRATÉGICA 

Nas últimas duas décadas a área de TI vem passando por muitas transformações e tem 

ganho cada vez mais importância na estrutura organizacional das empresas. 

No início a área tinha um foco de atuação mais voltado para fornecer informações a toda a 

empresa, sendo um setor mais visto como um Centro de Custo ou área de apoio cujo seu pilar 

de sobrevivência dependia de parte do budget das demais áreas da organização. 

O que tem difundido muito é a aceitação das empresas das melhores práticas de 

Governança utilizando dos conceitos de CobiT, no qual a área de TI passa ser vista não 

somente como uma estrutura que gera somente custo e que também agrega valor ao negócio 

como um todo. 

Nesse contexto, surge o COBIT — acrônimo para Control Objectives for 

Information and related Technology. Trata-se de um framework focado na 

governança de TI, que é mantido pelo ISACA, um instituto de atuação 

/internacional formado por diversas empresas de TI ao redor do globo e que 

gere certificações de segurança, auditoria, governança e risco 

internacionalmente reconhecidas.3 (ISACA) 

Como a TI precisa planejar e gerenciar com eficiência os seus recursos que consistem 

em softwares e aplicativos, infraestrutura seja esse de hardware, Telecom, contratos, pessoas e 

informações a fim de atender a toda a organização e que venha a perceber os benefícios que 

os investimentos nesta área podem gerar. 

A demanda crescente por inovar com velocidade, por novos aplicativos precisam 

refletir as necessidades de negócio das diversas áreas da empresa sendo que os gestores de 

negócios não podem esperar meses para implantar uma alteração pois podem perder o 

“timing”, e por isso as áreas de TI têm que ser mais eficientes. 

Para atender a necessidade de hospedar a camada de aplicativos para gerar 

informações ao negócio, sempre tem a4 demanda constante por infraestrutura e isso tem sido 

um obstáculo em atender com velocidade com a aquisição de novos equipamentos e fazer de 

                                                 
3 https://www.projectbuilder.com.br/blog/o-que-e-cobit-e-como-ele-vai-melhorar-sua-gestao-de-ti/ 
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uma forma que não eleve os custos, mas também ao mesmo tempo não pode se correr o risco 

de não conseguir atender essa camada de aplicação. 

Estudos mostram que os softwares e aplicativos estão 4 anos a frente do hardware, 

sendo dessa forma um grande desafio para os CIOs atualizarem o parque de equipamentos 

com a enorme pressão por redução de custos pelas áreas de finanças. 

3. AS SUBDIVISÕES E ESPECIALIDADES DENTRO DO SETOR DE TI 

 Com o crescimento do segmento de TI e a diversificação de serviços houve a 

necessidade de segmentar o setor em três áreas de atuação, sendo a área de Desenvolvimento 

de software, Suporte e Infraestrutura. Atualmente vem inovando ainda mais com a 

computação em nuvem, deixando até de existir algumas dessas especialidades. 

 Dentre as três grandes áreas da TI, podemos destacar a área de desenvolvimento de 

software como a que mais se relaciona com as boas práticas de gerenciamento de projetos, 

pois muitas de suas etapas se relacionam diretamente as áreas de conhecimento do PMBOK. 

3.1 Área de Desenvolvimento 

  Como se lê é o que que de fato a área tem como principal propósito “desenvolver”, 

desenvolver softwares computacional com rotinas programadas para executar de forma 

aleatória ou sequencial e chegar a uma rotina que execute algo pré-estabelecido.  

A área de desenvolvimento pode estar presente em empresas de médio a grande a porte 

e pode ser em alguns casos uma pessoa que desempenha vários papeis sobrecarregando e 

ocorrendo o que vamos descrever nesse trabalho, a falta de planejamento e em consequência a 

falta de documentação, testes e qualidade do software. 

 Experiencias mostram que a área de desenvolvimento começa a mostrar resultado 

positivo quando a presença de planejamento, documentação e uma equipe melhor dividida 

desempenhando papeis específicos.  
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A seguir destaco os principais papeis e funções desempenhadas em organizações pelas 

equipes de desenvolvimento. 

 

ID Papel Função 

01 Coordenador de Sistemas Coordenar a equipe realizando o planejamento das 

atividades de projeto e definir as metas da área e 

individuais 

02 Analista de Sistemas Levantar os requisitos de software e especificar o 

escopo do software gerando documentação 

03  Programador Desenvolver o que está definido na documentação do 

projeto conforme especificações e diagramas 

04 Analista de testes Realizar os testes de software para garantir a qualidade 

de software 

 

Tabela 01: Papéis e suas funções que desempenham as equipes de desenvolvimento 

  3.2 Área de Suporte 

Diferente da área de desenvolvimento, a área de suporte está presente desde as 

empresas de pequeno porte, médio e grande e o seu propósito é apoiar desde 

microinformática, comunicação de rede, criação de usuários de rede e de sistemas, mudança 

de ambiente, Telecom e problemas de softwares. A área de suporte geralmente é uma porta de 

entrada para os profissionais da área sendo considerado de pessoas menos qualificadas e 

remunerada, mas tem sido muito importante para muitas pessoas darem o seu passo inicial. 

 Devido as inúmeras demandas que as equipes de suporte recebem diariamente se faz 

necessário fazer o gerenciamento de todas essas solicitações afim de criar um sequenciamento 

e uma melhor priorização dessas solicitações, no qual muitas empresas denominam chamados, 

ticktes ou solicitações de serviço. 

 A área de suporte tem como norte a resolução de problemas normais e emergências 

que podem ser provenientes de uma falha de hardware, software ou ainda auxiliar com uma 

dificuldade de um usuário em utilizar os recursos tecnológicos que estão ao seu alcance.  

É visto que as esquipes de suporte tem um pouco de dificuldade em participar em 

atividades de projetos pois sempre tem se dedicado as demandas que surgem no dia a dia, e 
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muitas empresas acabam não dando importância e não dedicando recursos de suporte no 

envolvimento dos projetos da TI como um todo.  

Problemas que podemos citar com essa pratica do parágrafo anterior 

• O não conhecimento das novas atualizações de software, demandando mais 

solicitações de suporte 

• Quando solicitado um apoio em uma nova funcionalidade sistêmica desconhece como 

é utilizado. 

• A equipe de suporte conhece dos problemas dos usuários, sendo um usuário chave para 

apoiar a área de desenvolvimento 

 

ID Papel Função 

01 Coordenador de Suporte Coordenar a equipe realizando o planejamento das 

atividades de projeto e definir as metas da área e 

individuais 

02 Assistente de TI  Profissional responsável por realizar o atendimento de 

Nível 1 geralmente de problemas conhecidos 

03  Analista de Suporte JR Analista responsável por apoiar o assistente de TI no 

qual passaria a realizar um atendimento de nível 2 

04 Analista de Suporte Pleno Analista responsável em analisar os problemas 

reportados pelos os profissionais de Nível 1 e 2 e 

trabalho afim de propor soluções de longo prazo 

 

Tabela 02: Papéis e suas funções que desempenham as equipes de Suporte 

 

5A seguir alguns benefícios da área de suporte para a carreira do profissional de TI: 

• Possibilidade de conhecer e adquirir conhecimento nas diversas áreas da TI; 

• Adquirir experiência para entender e trabalhar com usuários finais, seja interno ou 

externo; 

                                                 
5 https://www.profissionaisti.com.br/2014/04/carreira-em-ti-area-de-suporte/ 
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• Rápida evolução de conhecimento, visto que o analista precisa atuar na causa do 

incidente ou solicitação o quanto antes; 

• Contato com fornecedores, equipe especializada, parceiros, consultorias; 

• Entendimento dos processos da TI (fluxo do gerenciamento de incidentes, solicitações 

de serviços, mudanças, problemas, gerenciamento da capacidade, demanda, entre 

outros), áreas críticas da organização (quais áreas são mais afetadas com a 

indisponibilidade de um serviços de TI), métodos de atendimento (presencial ou 

remoto); 

• Participação em projetos de TI (infraestrutura, segurança, ERP, banco de dados, Link 

Internet, E-mail, entre outros); 

• Contato com fornecedores para solicitar orçamentos para a TI (neste caso, o analista 

de suporte irá conhecer as soluções disponíveis no mercado, valores, serviços 

realizados) para atender à solicitação e encaminhar estes orçamentos para o gestor; 

• Possibilidade de evolução de cargo através de um plano de carreira ou meritocracia; 

• Possiblidade de se tornar especialista dentro da organização em determinada área; 

• Oportunidade em participar de projetos com consultorias especializadas ou apoiar em 

auditorias nas quais o analista irá compreender estes cenários; 

• Adquirir conhecimento das boas práticas de gestão de serviços de TI (ITIL v3, por 

exemplo). 

 

3.3 Área de Infraestrutura de TI 

 Podemos destacar como uma das áreas de maior importância dentro da TI, mas que é 

mais irrelevante na visão do usuário final, pois essa é alicerce para prover todos os recursos da 

TI. Podemos fazer uma analogia a construção de uma casa, no qual após finalizada muitas 

vezes ninguém elogia aquela parede bem construída, mas sim a decoração da parede. 

 O nível de abrangência que a área de infraestrutura tem sobre as mudanças 

organizacionais é muito grande, sendo que muitas empresas têm dificuldade em enxergar o 

quanto devem estar alinhados em qualquer processo de mudança, seja essa de uma simples 

sala a todo um prédio por exemplo.  

http://www.profissionaisti.com.br/2012/08/governanca-de-ti-categorizacao-de-incidentes/
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O profissional de Infraestrutura muitas vezes é confundido com o profissional de 

Suporte pois atuam muitos próximos, e também porque quando a empresa é de pequeno porte 

o profissional de Suporte também atua a frente da Infraestrutura desempenhando papeis nas 

duas áreas.  

Nos últimos 10 anos o autor tem vivenciado muitos desses problemas em empresas 

com baixa maturidade em gerenciamento de projetos, no qual acabam descobrindo somente 

depois o quanto tem a necessidade dos recursos de TI e ao procurar a área de TI é identificado 

falhas no planejamento, no qual não tinham previsto por exemplo a necessidade de uma calha 

para transpor cabos de rede, ou uma tubulação para uma rede de telecomunicação, vindo a 

onerar o projeto com atraso, aumento no custo e possível queda na qualidade. 

 

ID Papel Função 

01 Coordenador de Infraestrutura Coordenar a equipe realizando o planejamento das 

atividades de projeto e definir as metas da área e 

individuais além de controlar os contratos com 

fornecedores. 

02 Administrador de Redes Responsabilidade em manter e planejar melhorias 

no ambiente de rede e backup dos dados  

03  Analista de Suporte Sr Responsável por apoiar o administrador de redes e 

também de planejar as mudanças e melhorias em 

toda a infraestrutura como a ampliação ou 

renovação do parque de ativos de rede, hardware e 

software.  

04 Administrador de banco de dados Responsável por manter o banco de dados da 

empresa e de executar rotinas de melhoria de 

performance  

 

Tabela 03: Papéis e suas funções que desempenham as equipes de Infraestrutura 

3.4 Abrangência de produtos e serviços suportados em TI 

Com o crescimento continuo da tecnologia cada vez mais tem a necessidade da na 

presença da TI dentro das organizações, no início existia setores em específicos que eram 

informatizados e com o decorrer da popularização com o avanço e a redução dos custos hoje é 

possível que uma pessoa tenha não somente um dispositivo, mas dois a três e que demande da 

área da TI.  
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Hoje temos os computadores, laptops, tablets, Smartphones e a necessidade constante 

de se manter tudo isso conectado e online 24 horas surgindo a necessidade de VPNS 

conectadas, nuvem e uma gama de serviços que não atenda somente aos colaboradores, mas 

aos clientes também que passam a integrar e usufruir de todo a esse avanço acelerando as 

vendas. 

4. MATURIDADE DAS ORGANIZAÇÕES  

 A maturidade das organizações em gerenciar projetos pode muitas vezes estar isoladas 

em departamentos que tem conhecimento e cultura em gerenciar projetos, porém passam a ter 

dificuldade em gerenciar projetos quando se tem a necessidade envolver outras pessoas da 

organização que não estão alinhados com a pratica de projetos, pois não está definido na 

cultura organizacional.  

Conforme o modelo MMGP a Figura 2 demonstra as dimensões da maturidade em forma te 

tempo abordando que as 6 dimensões que serão exemplificadas na sequência do capitulo 

foram agrupados. 

 

Figura 1: As dimensões do modelo de Maturidade Prado – MMGP 

Fonte: Maturidade em Gerenciamento de Projetos, pág. 30– Volume 7 
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 4.1 Maturidade das organizações 

 As organizações digamos que são um motor em pleno funcionamento e as pessoas que 

movimentam conforme estão alinhadas a essa organização, e como a organização visam 

alcançar um objetivo financeiro, que pode envolver a realização de projetos. Um dos fatores 

que influenciam a forma de gerenciar projetos é a sua cultura. Essa cultura vai se 

desenvolvendo com o decorrer dos anos e vai sempre se inovando, mas é essa cultura que 

determina a forma das organizações conduzir projetos. Conforme o PMBOK são as estruturas 

organizações que influenciam como os projetos são conduzidos e essas podem varia de nível 

funcional até o nível projetizada. 

Conforme mostrado na Figura 2 temos o nível de influência das pessoas envolvidas 

nos projetos dependendo da estrutura organizacional. 

 

Figura 2: Estrutura da Organização x influência nos projetos 

Fonte: PMBOK(5° Edição, pag. 21) 

 

Hoje nas organizações é presente com maior força conforme os índices de maturidade 

as organizações matriciais, essas organizações podem ser classificadas como fracas, 

balanceadas ou fortes, que é moldado pelo nível relativo de poder e influência entre os 

gerentes funcionais e gerentes de projetos. Como as organizações não veem uma grande 

importância em se ter um Gerente de projeto, muitas dessas organizações matriciais fracas 

mantêm muitas das características de uma organização funcional, sendo que o papel do 
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gerente de projetos assemelha-se mais ao de um coordenador ou gerente funcional e sendo 

visto como um facilitador. 

6Um facilitador de projetos atua como um assistente de equipe e coordenador de 

comunicações. O facilitador não pode tomar ou executar decisões por conta própria. Os 

coordenadores de projetos têm poder para tomar algumas decisões, têm um acerta 

autoridade, e se reportam a um gerente de nível hierárquico superior.  

Exemplificando mais sobre os tipos de organizações, as que são vistas como matriciais 

fortes apresentam características da organização projetizada, contendo gerentes de projeto em 

tempo integral e com autoridade considerável e pessoas com cunho administrativo em tempo 

integral trabalhando no projeto.  

Agora nas organizações com matricial balanceada, é de conhecimento a necessidade de 

um gerente de projetos, porém o gerente do projeto não tem total autoridade sobre o projeto.  

 4.2 Maturidade setorial 

 Os níveis de maturidade se diferenciam entre setores levando em consideração o seu 

nível de conhecimento em gerenciar projetos sendo estudado no modelo MMGP que 

apresenta as 6 dimensões da maturidade conforme a figura 3 conforme os níveis de 

maturidade. 

 

A seguir os níveis de maturidade 

• Inicial (Nível 1) 

• Conhecido (Nível 2) 

• Padronizado (Nível 3) 

• Gerenciado (Nível 4) 

• Otimizado (Nível 5) 

Na Figura 3 está a relação entre as dimensões de maturidade e os níveis que se 

encontram. 

                                                 
6 Guia PMBOK (5ª Edição pag.22) 
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Figura 3: Dimensões da Maturidade 

Fonte: Maturidade em Gerenciamento de Projetos (Darci Prado) 

 

5. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

5.1 Maturidade em gerenciamento de projeto 

 Gerenciar projetos com sucesso é o sonho de todo gerente de projetos, porém 

estatísticas mostram a média mundial está um pouco acima de 60% tendo prejuízos e perda 

mercado, e conforme estudos se um projeto for igual ou superior a 80% é considerado um 

projeto de bom resultado.  Foi criado o modelo de maturidade como forma de quantificar 

numericamente a capacidade das equipes de gerenciar projetos e com o objetivo de auxiliar 

em um plano de crescimento da organização. 

 Conforme Figura 4 é demonstrado a situação atual do nível de maturidade e qual é a 

situação ideal. 
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Figura 4: Valores de Maturidade e de sucesso em projetos para a situação ideal 

Fonte: Maturidade em Gerenciamento de Projetos, pag. 21 

 

5.2 Metodologia e práticas em gerenciamento de projetos 

 Com a amadurecer das organizações e necessidade das pessoas em conseguir mostrar 

de forma organizada e cronologicamente a execução de suas atividades, responsabilidades e 

documentação, surge o tema gerenciar projetos.  

Com a necessidade os estudos desencadearam vários métodos ou boas praticas de se 

gerenciar projetos, e assim surgiu o nome mais utilizado de metodologia de gerenciamento de 

projetos. Quando o tema Gerenciar projetos entra em pauta entre pessoas de diferentes 

organizações e maturidade em gerencia de projetos , surgem algumas perguntas como 

podemos citar “qual metodologia você utiliza para gerenciar projetos?” e muitas vezes vem 

aquela surpresa para os envolvidos em organizações funcional ou matricial fraca que 

acreditam que gerenciam projetos, mas não sabem nem mesmo o que é seguir um método ou 

uma boa pratica de gerenciamento de projetos. 

 O que é identificado também em organizações que estão passando do nível 2 conforme 

mostrado na figura 4, há o interesse isolado de pessoas em setores que passam a estudar 
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formas de gerenciar projetos optando por seguir metodologia visto como um ponto positivo, 

porém acontece que cada interessado passa a seguir o seu método de forma isolada dentro de 

um setor não relacionando com os demais setores e não criando um modelo padrão da 

organização a ser seguido.  

7Uma metodologia de gerenciamento de projetos contém uma série de 

passos e rituais a serem seguidos para garantir a aplicação correta dos 

métodos, técnicas e ferramentas. Preferencialmente, deve existir uma 

metodologia única na empresa, com pequenas variações para os seus 

diferentes setores. 

 O uso pratico de metodologia preferencialmente deve existir uma única metodologia 

em uma organização podendo ter pequenas variações mantendo os mesmos termos, assuntos 

gerenciais, dashboards e ferramentas para fazer a gerencia dos projetos. 

 

A seguir cito as principais metodologias e boas práticas utilizadas no mercado, sendo 

que para a proposta desse trabalho foi escolhido o PMBOK. 

• Prince 

• PMBOK 

• Scrum 

• Project Model Canvas 

• Gestão da Qualidade 

• Six Sigma 

• O Methodware 

• MPMM (Project Management Methodology 

• Zoop 

• TenStep 

• Waterfall 

                                                 
7 https://pontogp.wordpress.com/2006/05/06/mmgp-um-modelo-brasileiro-de-maturidade-em-gerenciamento-de-

projetos/ 
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 O conjunto de boas práticas se deu origem a partir da antiga instituição PMI(Project 

Management Institute) e esse adotado como um conjunto de boas práticas e não uma 

metodologia, por mais que tenha vários processos definidos esses podem ser ajustados 

conforme o projeto. 

8
PMBOK é um guia que oferece uma visão geral sobre o gerenciamento de projetos. 

Por se tratar de um guia, não encontramos informações ou descrições completas nele e 

sim explicações bastante vagas, por isso muitas vezes é um pouco complicado entender 

o guia PMBOK. Outra característica importante é que o PMBOK oferece um 

vocabulário comum que foi identificado pelos profissionais da área. 

Gerenciar projetos tem abrangência a partir da adoção de conhecimentos, ferramentas, 

habilidades e técnicas de atividades para atender a especificação dos requisitos e aplicação é 

realizado através de cinco grupos de processos. 

 

A seguir os cinco grupos de processos 

• Iniciação, 

• Planejamento, 

• Execução, 

• Monitoramento e controle 

• Encerramento. 

 

Conforme relatado existe os cinco grupos de processos e nesses está contido as 10 áreas de 

conhecimento que se relacionam em todo o projeto até que feche o ciclo do projeto. 

Na Figura 5 é mostrado a relação entre os grupos de processos e as áreas de conhecimento do 

PMBOOK. 

                                                 
8 https://www.devmedia.com.br/introducao-ao-pmi-pmbok-e-ao-pmp/27110 
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Figura 5: Grupo de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento da área de conhecimento 

Fonte: Guia PMBOK 5° Edição pág. 422 
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A seguir segue as 10 áreas de conhecimento do PMBOK 

1. Gerenciamento de integração. 

2. Gerenciamento do escopo. 

3. Gerenciamento do tempo. 

4. Gerenciamento de custos. 

5. Gerenciamento da qualidade. 

6. Gerenciamento de recursos humanos. 

7. Gerenciamento de comunicações. 

8. Gerenciamento de riscos. 

9. Gerenciamento das aquisições. 

10.  Stakeholders. 

 

 Considerando os estudos realizados sobre os níveis de maturidade de Projetos nas 

organizações e sua relação em se manter padrão nas organizações e com a sua flexibilidade 

em se ajustar aos diferentes projetos, foi determinante a escolha do PMBOK fazer gestão de 

projetos em áreas de TI sem maturidade.  

 

5.4 Aplicando a pratica de Gerenciamento de Projetos 

 Conforme estudos bibliográficos a implantação de gerenciamento de projetos em 

setores de TI com baixa maturidade deverá ocorrer de forma gradativa podendo levar de 1 ano 

a 2 anos conforme o esforço despendido de cada responsável, através da disseminação de 

conhecimentos do PMBOK aos profissionais com papeis de coordenação e gestão, e alinhado 

ao plano estratégico da empresa em reduzir os custos de desperdícios em tempo e materiais. 

 Inicialmente não há necessidade de se ter gestores de projetos dedicados somente na 

gestão de projetos, mas ao passar que a demanda de projetos venha aumentando pode surgir a 

necessidade sim de estruturar um escritório de gerenciamento de projetos. 

9Escritório de gerenciamento de projetos (EGP) / Project Management Office (PMO). 

Uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados 

com o projeto, e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas, e 

técnicas. Também conhecido como Escritório de Projetos (EP). 

                                                 
9 Guia PMBOK 5º Edição 
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 Com a padronização das ferramentas de gestão de projetos e o alinhamento de como 

deve ser utilizado quanto a frequência de atualizações, padrões de documentos mapeado aos 

tipos de projetos de cada organização, esses projetos tem uma grande probabilidade de 

sucesso em sua execução. 
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7. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi identificar a dificuldade dos áreas de TI sem maturidade em 

gestão de projetos, e com as referências pesquisadas sobre as possíveis organizações a que 

esses façam parte e apresentar um modelo de gerenciamento de projeto que possa ser aplicado 

de forma gradativa sem a necessidade de crescer as áreas com a demanda por profissionais 

focados em gestão de projetos, mas sim incorporar a gestão de projetos com a adoção do 

PMBOK e suas boas práticas de gerenciamento de projetos. 

O que estimulou desenvolver gestão de projetos em áreas de TI que não tem maturidade, é a 

necessidade de conseguir ser mais assertivo na entrega de produtos e serviços dentro dos 

custos e prazos esperados pela empresa. 

Com base nas colocações é necessário considerar que a pesquisa é resultado de um estudo 

bibliográfico. Os autores consultados em nenhum ponto são contraditórios quanto aos itens 

nesse trabalho relatado. 
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