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Resumo  

O presente trabalho tem o objetivo de aplicar a metodologia de gerenciamento de projetos em 

pequenos projetos de forma mais adequada. Procurou-se desenvolver uma sistemática baseada 

nos modelos formulados pelo Guia PMBOK (2008), auxiliados por conceitos de Gido & 

Clements (2007) e Vargas (2007). Extraíram-se os processos mais adequados a pequenos 

projetos, apresentando os conceitos das metodologias existentes de forma mais simples, direta 

e prática, sem suprimir os pontos relevantes do gerenciamento de projetos. Os projetos de 

pequeno porte são aplicáveis em diversos segmentos da indústria. A utilização de uma 

sistemática bem ordenada, organizada e simples influencia positivamente em todo o arranjo 

de um projeto, desde o planejamento até o encerramento. Dentre várias necessidades e 

restrições a serem atendidas, o tempo, o custo e o escopo se destacam e, tornam-se fatores 

preponderantes para o sucesso do projeto. No entanto, esse trabalho aborda, principalmente, 

esses três ambientes do projeto. O resultado desse trabalho é uma sistemática enxuta que pode 

servir como base para a aplicação em projetos pequenos. 

 

 

Palavras-Chave:  

Gerenciamento de Projetos; Pequenos Projetos; Escopo; Tempo; Custo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Abstract 

This study aims to apply the project management methodology to smaller projects more 

adequately. We sought to develop a system based on models made by the PMBOK Guide 

(2008), aided by concepts of Gido & Clements (2007) and Vargas (2007). The most suitable 

processes for small projects have been extracted, presenting the concepts of existing 

methodologies in a more simple way, direct and practical, without suppressing the relevant 

points of the project management. The small-size projects are applicable in various segments 

of industry. The usage of an orderly, organized and simple system positively influences on the 

whole arrangement of a project, from planning to closure. Among the various requirements 

and restrictions to be met, the time, cost and scope are highlighted and become key factors to 

the success of the project. However, this study deals, mainly, with these three dimensions of 

the project. The result of this work is a lean system which can serve as a basis for usage in 

small projects. 
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INTRODUÇÃO 

A aplicação de metodologias de gerenciamento de projetos vem crescendo cada vez 

mais e se tornou uma importante ferramenta para o sucesso de um projeto. Os pequenos 

projetos também comportam a utilização desse método, porém, não existe uma sistemática 

adaptada a eles.  

As metodologias de gerenciamento de projetos descritas nas literaturas existentes, 

como por exemplo, o Guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge), abordam 

práticas que podem ser dispensáveis a pequenos projetos. 

Os conceitos definidos pelo Guia PMBOK estabelecem quarenta e quatro processos 

que podem ser aplicados a um projeto. Tais processos são geralmente aplicáveis a plataformas 

de petróleo, pesquisas espaciais, linhas com alto nível de automatização, etc.  

Os pequenos projetos comportam um menor número de pessoas assim como, escopo e 

recursos financeiros reduzidos. A proposta do trabalho é elaborar, uma sistemática mínima 

para gerenciamento de pequenos projetos, contemplando desde a iniciação do projeto até seu 

encerramento. 

Além de aprimorar os conhecimentos do aluno em relação ao objeto estudado, esse 

trabalho tem o importante papel de adaptar um conjunto de conceitos sobre gerenciamento de 

projetos em uma forma mais aplicável a pequenos projetos, podendo reduzir seus tempos de 

execução.  

No final desse trabalho, é possível verificar que um projeto pode ser eficiente 

utilizando um número menor de processos. Outro ponto importante, é que as técnicas 

utilizadas em projetos pequenos são simples e objetivas, evidenciando a necessidade de uma 

sistemática orientada a essas características. Pode-se perceber a proximidade entre os 

processos da sistemática devido à correlação existente entre os ambientes típicos desse tipo de 

projeto.  

Vale ressaltar que esse trabalho não deve ser considerado como um modelo de 

gerenciamento de projetos, mas como uma metodologia básica para tal, na qual, cabem 

agregações que se façam necessárias durante o planejamento de quaisquer projetos. 
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1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

1.1 Definições sobre Projeto: 

Segundo Gido & Clements (2007) o projeto é um “esforço para se atingir um objetivo 

específico por meio de um conjunto único de tarefas interrelacionadas e da utilização eficaz 

de recursos”. Vargas (2007) considera que um projeto é um empreendimento que não se 

repete, e é caracterizado por “uma sequência clara e lógica de eventos, com o início, meio e 

fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido sendo conduzido por pessoas dentro 

de parâmetros pré-definidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade”. 

Com o intuito de melhor esclarecimento do conceito de projeto, pode-se dizer que todo 

projeto é temporário porque tem início e fim definidos. “Quando os objetivos são alcançados 

ou então quando ficar evidente que eles não serão ou não poderão ser atingidos, ou não haja 

mais necessidade do mesmo ele é encerrado” (PMI,2008).  

Neste contexto, o Guia PMBOK (PMI, 2008) afirma que os projetos não são esforços 

contínuos. Isso por que: 

geralmente o termo temporário não se aplica ao produto, serviço ou resultado criado 
pelo projeto. A maioria dos projetos é realizada para criar um resultado duradouro. 
Os projetos também podem com frequência ter impactos sociais, econômicos e 
ambientais, intencionais ou não, com duração muito mais longa que a dos próprios 
projetos.  

São considerados aspectos de um projeto o objetivo bem definido, a condução por 

meio de uma série de tarefas independentes, a utilização de vários recursos para realizar as 

tarefas, um esquema de tempo específico, um esforço único, um cliente e certo grau de 

incerteza (GIDO & CLEMENTS, 2007). 

Resumindo, Vargas (2007) reforça que “as principais características dos projetos são a 

temporariedade, a individualidade do produto ou serviço a ser desenvolvido pelo projeto, a 

complexidade e a incerteza”. 
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1.2 Pequenos Projetos 

Para Vargas (2007) os pequenos projetos “possuem menor número de pessoas 

envolvidas, menos dinheiro, menos insumos e escopo menor”. Um detalhe importante em 

relação a este tipo de projeto é que, muitas vezes, uma pessoa acaba sendo, ao mesmo tempo, 

o gerente do projeto, o único executor e o patrocinador, reduzindo as necessidades de 

gerenciamento de comunicação, recursos, iniciativas de motivação e alguns outros processos.  

1.3 Projetos e Planejamento Estratégico 

Os projetos devem ter estreita relação com o Planejamento Estratégico. Eles 

organizam atividades que não podem ser abordadas nos limites operacionais da organização. 

No entanto, de acordo com o Guia PMBOK (PMI, 2008) utilizam-se projetos “como um meio 

de atingir o plano estratégico de uma organização”.  

Algumas condições estratégicas são consideradas para a autorização dos projetos. 

Gido & Clements (2007) chama essas condições de necessidades. O Guia PMBOK (PMI, 

2008) descreve essas condições como:  

• uma demanda de mercado;  

• uma necessidade organizacional, por exemplo, a criação de um novo curso por uma 

empresa de treinamento visando aumentar sua receita; 

• uma solicitação de um cliente, por exemplo, um projeto de construção de uma nova 

subestação para atender a um novo parque industrial; 

• um avanço tecnológico; 

• um requisito legal, por exemplo, um projeto para estabelecer diretrizes para o 

manuseio de um novo material tóxico. 

Os projetos são normalmente autorizados como um resultado de uma ou mais dessas 

condições estratégicas (GIDO & CLEMENTS, 2007). 
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A identificação da necessidade é a fase inicial do ciclo de vida do projeto. Ela começa 

com o “reconhecimento de uma necessidade, problema ou oportunidade e termina com a 

emissão da chamada de propostas” (GIDO & CLEMENTS, 2007). O cliente identifica as 

necessidades, problema ou oportunidade de fazer melhor alguma coisa e, a partir disso, acha 

vantajoso executar um projeto que resulta em melhoria ou benefício de uma situação 

existente.  

Para Gido & Clements (2007) o importante é “tentar quantificar o problema a fim de 

determinar se os benefícios esperados com a implementação de uma solução são maiores que 

os custos ou as consequências da realização do projeto”.  

No caso de afirmação da ocorrência do problema, deve-se levantar até que ponto isso 

ocorre. Segundo Gido & Clements (2007) é comum haver “situações em que a empresa 

identifica várias necessidades, mas dispõe de recursos e pessoal limitados disponíveis para a 

realização de projetos para atender a todas as necessidades identificadas”. Caso isso aconteça, 

a empresa deve selecionar as necessidades que, se forem atendidas, resultarão no maior 

benefício global. 

1.4 O que é gerenciamento de projetos 

O Gerenciamento de projetos é uma metodologia de ascendente utilização e o Guia 

PMBOK (PMI, 2008) a define como sendo “a aplicação de conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos”.  

O gerente de projetos nada mais é que a pessoa responsável pela realização dos 

objetivos do projeto.  

De acordo com o BSI (apud ALENCAR 2007), a gestão de projeto pode ser definida 

como "o planejamento, monitoramento e controle de todos os aspectos de um projeto e a 

motivação de todos aqueles envolvidos em alcançar os objetivos do projeto no tempo, custo, 

qualidade e performance desejada". 

Conforme o Guia PMBOK (PMI, 2008), para se gerenciar um projeto deve-se incluir: 

• identificação das necessidades; 
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• estabelecimento de objetivos claros e alcançáveis; 

• balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo  

• Adaptação das especificações, dos planos e da abordagem às diferentes preocupações 

e expectativas das diversas partes interessadas. 

Gido & Clements (2007) acrescenta que na gestão de projetos, após a fase de 

“Identificação das Necessidades”, existe ainda a fase de “Seleção de Projetos”. 

Vargas (2007) aborda que “no gerenciamento de necessidades conflitantes do projeto, 

os gerentes de projetos freqüentemente falam de uma restrição tripla— escopo, tempo e custo 

do projeto”. A restrição tripla será tratada num tópico adiante. 

O gerenciamento de projetos deve ser interativo, pois é elaborado de forma 

progressiva, ou seja, à medida que aumenta o progresso do projeto, o nível de detalhes 

aumenta (PMI,2008).  

O GUIA PMBOK (PMI, 2008) explica que a aplicação do gerenciamento de projetos:  

também está relacionada à adoção de uma cultura organizacional parecida com a 
cultura de gerenciamento de projetos. Embora um entendimento de gerenciamento 
de projetos seja essencial para uma organização que esteja utilizando o 
gerenciamento por projetos, uma discussão detalhada da abordagem em si está fora 
do escopo da norma. 

A utilização do gerenciamento de projetos pode trazer diversos benefícios. Vargas 

(2007) destaca como principais benefícios os seguintes: “evita surpresas durante a execução 

dos trabalhos, permite desenvolver diferenciais competitivos e novas técnicas, antecipa 

situações desfavoráveis que poderão ser encontradas, adapta trabalhos ao mercado 

consumidor e ao cliente, disponibiliza orçamentos antes do início dos gastos”, dentre outros. 

1.4.1 Gerenciamento de Pequenos Projetos 

Segundo Vargas (2007) um gestor “sempre deve adaptar o conjunto na sua aplicação, 

intensidade e rigor às necessidades do projeto. Isso inclusive é a principal função dos 

processos de Integração. Isso se chama na literatura muitas vezes Tailoring”. 
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Tekes (apud VARGAS, 2007) expõe de forma bastante didática a fundamentação que 

justifica a adaptação dos processos de Gerenciamento de Projetos às necessidades específicas 

do contexto dos pequenos projetos:  

não se estará ferindo princípios. Ao contrário. O PMBOK se entende como guia para 
o corpo de conhecimento e não como modelo ou framework. Trata se de processos 
que representam as melhores práticas na maioria dos projetos, na maioria das vezes 
na maioria das organizações. 

A metodologia de Gerenciamento de Projetos é muito conceitual, a base é entender a 

forma de trabalho e muitas vezes não justifica insistir em aplicar os quarenta e quatro 

processos do PMBOK. Segundo Vargas (2007), a melhor saída não é simplesmente deixar de 

gerenciar os projetos, e sim, gerenciá-los de forma mais simples.  

Por exemplo: se o projeto não for lidar com aquisições, já são seis processos a menos. 

Se puder dispensar o gerenciamento de risco, ou fazê-lo apenas de forma simplificada, 

também se elimina mais alguns dos aspectos mais complexos das melhores práticas do 

PMBOK (VARGAS, 2007). 

Mas, Vargas (2007) alerta de forma bem clara que “se deve enxugar, e não suprimir. 

Não se deve eliminar todos os quarenta e quatro processos, o coerente é reduzi-los a quinze ou 

vinte (cortando ou aglutinando) conforme a necessidade, usando-os bem”.  

Se for o caso, é interessante agregar o termo de abertura com a declaração de escopo, 

criar uma EAP (Estrutura Analítica do Projeto) bem elaborada, fazer um bom cronograma, 

mesmo que simples, pensar na alocação de recursos, considerar a viabilidade de colocar os 

custos em uma planilha, avaliar que tipo de atenção se deve dar ao gerenciamento dos riscos 

(VARGAS, 2007).  

Vargas (2007) chama bastante atenção para a questão da definição do escopo, que 

pode ser a chave para a conclusão ou o sucesso até dos menores projetos. 

De forma bastante pragmática, nos pequenos projetos, o gerenciamento precisa ser 

fácil, prático e direto, senão o custo de fazer o gerenciamento acaba não sendo justificado 

(VARGAS, 2007). 

 



19 

1.5 A Proposta e a Seleção de Propostas de um Projeto  

O desenvolvimento de uma proposta abrangente para um projeto de grande porte deve 

ser tratado como um projeto em si. Conforme Gido & Clements (2007), as propostas em 

“respostas às CP´s para projetos técnicos muito grandes podem envolver documentos de 

vários volumes que incluam desenhos de engenharia e centenas de páginas de texto. Deve 

elaborar um cronograma para sua conclusão até a data especificada”. 

A proposta deve conter uma seção técnica, uma seção de gestão e uma seção de 

Custos. Segundo Gido & Clements (2007), na seção técnica a proposta deve abordar “o 

entendimento do problema, mostrar ao cliente, de forma narrativa ou gráfica, que o 

fornecedor entendeu completamento o problema a ser resolvido, assim como a metodologia 

que serão usadas no desenvolvimento da solução e os benefícios para o cliente”. 

Ainda neste contexto, Gido & Clements (2007) sugere que na seção de gestão, a 

proposta deve conter a descrição das atividades, os delivarables (Entregas), cronograma do 

projeto, organização do projeto, a experiência relacionada e os equipamentos e instalações a 

serem utilizados. 

Além disso, uma porposta deve incluir  os custos de mão de obra, materiais, 

subcontratados e consultores e equipamentos ou aluguel de espaço.  As viagens a serem feitas 

, a documentação exigida, o overhead (acréscimo referente aos custos indiretos), os possíveis 

aumento dos custos, a contigência (valor acrescentado pelo fornecedor para compensar 

acontecimentos inesperados) e a taxa ou lucro são outros pontos importantes que devem ser 

tratados em uma proposta bem elaborada (GIDO & CLEMENTS, 2007). 

Seguindo o raciocínio de Gido & Clements (2007), para se determinar o preço do 

projeto deve-se considerar  a confiabilidade nas estimativas de custo, os riscos do projeto 

(atentar para as reservas de contigência), realizar um  bom marketing pré proposta  e analisar 

a concorrência. 

O processo de seleção de projetos envolve a avaliação de “várias necessidades ou 

opotunidades e uma posterior decisão sobre quais entre elas deveriam evoluir para um projeto 

a ser implementado. Os benefícios e consequências, as vantagens e desvantagens, os pontos 

positivos e negativos de cada oportunidade” (GIDO & CLEMENTS, 2007).  
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No processo de seleção de proposta, deve-se desenvolver um conjunto de critérios em 

conformidade com a oportunidade que será avaliada, ou seja, o alinhamento coma as metas da 

empresa, volume de vendas previsto, aumento da participação do mercado, retorno sobre 

investimento, dentre outros. Além disso, é preciso relacionar suposições como possibilidade 

de necessidade de empréstimo e avaliar cada oportunidade de acordo com os critérios. Para 

medir o desempenho de cada critério, pode-se elaborar um sistema de classificação como por 

exemplo, alto-médio-baixo, 1 a 5 ou 1 a 10. 

1.6 Fatores Críticos para o Sucesso em Gestão de Projetos 

Um aspecto importante do gerenciamento de projetos está na identificação das causas 

de fracassos dos projetos como “metas e objetivos mal estabelecidos, pouco tempo para 

realização, falta de compreensão da complexidade do projeto, sistema de controle inadequado, 

treinamento inadequado, falta de integração dos elementos chave do projeto, falta de 

liderança” etc. (VARGAS, 2007). 

Para o guia GUIA PMBOK (PMI, 2008), é importante conhecer todos os “fatores 

ambientais da empresa que podem influenciar o projeto, cultura organizacional, normas 

governamentais ou do setor, diretrizes, infraestrutura da empresa, recursos humanos 

existentes, etc”. 

Outros aspectos importantes abordados pelGuia PMBOK (PMI, 2008), seriam os 

“ativos organizacionais, o conhecimento do ambiente do projeto como ambientes cultural, 

social, internacional e físico além de conhecimento e gerenciamento de habilidades de 

gerenciamento geral”. 

Para o sucesso de um projeto, Gido & Clements (2007), GUIA PMBOK (PMI, 2008) e 

Vargas (2007), enfatizam fortemente a necessidade de habilidades interpessoais, além de uma 

comunicação eficaz, influência sobre a organização (a capacidade de “fazer com que as coisas 

aconteçam”), liderança, motivação, negociação, gerenciamento de conflitos e resolução de 

problemas. 
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1.7 Definição do Ciclo de Vida do Projeto 

Alencar (2007) afirma que o número de fases que compõem o ciclo de vida varia de 

acordo com a natureza do projeto. De uma forma global, o ciclo de vida inclui fases distintas 

como:   

a fase de viabilidade (fase inicial) implica a identificação da necessidade do projeto. 
É também o momento em que as estratégias de condução são identificadas e 
selecionadas, e o seu escopo definido. A fase de planejamento, que ocorre antes de 
se iniciar o desenvolvimento do projeto. As de execução e controle, praticamente 
simultâneas, que englobam a materialização do planejamento e o seu 
acompanhamento; a de finalização, que avalia o resultado do projeto junto ao 
cliente.  

Para Gido & Clements (2007), o ciclo de vida possui quatro fases. “À medida que o 

projeto avança em seu ciclo de vida, diferentes organizações, pessoas e recursos podem 

desempenhar papéis dominantes”. 

As quatro fases são:  

• identificar uma necessidade; 

• desenvolver e propor uma solução; 

• executar o projeto; 

• concluir o projeto. 

Um projeto ou o gerenciamento de projetos atingem um ambiente muito mais que o 

próprio projeto. O ciclo de vida do projeto define o início e o fim do projeto, podendo assim, 

ajudar como um estudo de viabilidade do projeto. A transição de uma fase do ciclo de vida 

para a outra se dá através de entregas ténicas ou entregas. (PMI,2008). 

Os ciclos de vida do projeto geralmente definem o trabalho técnico que deve ser 

realizado, em que tempo devem ser geradas as entregas, como serão revisadas e validadas, 

além do pessoal envolvido e o controle e aprovação de cada fase (VARGAS, 2007). 

As descrições podem ser detalhadas ou genéricas. “Quando são altamente detalhadas 

podem incluir formulários gráficos e listas de verificação para oferecer estrutura e controle” 

(PMI,2008). 
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1.8 Características das Fases do Projeto 

Toda fase deve gerar um produto ou entrega. Um produto ou entrega pode 

corresponder ao processo de gerenciamento de projeto ou produto final, propriamente dito. 

Toda entrega dever ser tangível e de fácil identificação (VARGAS, 2007; PMBOK, 2004).  

Um exemplo de entrega seria um relatório confeccionado, um cronograma 

estabalecido ou um conjunto de atividades realizado (VARGAS, 2007).  

As fases do ciclo de vida do projeto dependem, intimamente, da natureza do projeto. 

As fases podem ser subdivididas em subfases devido à complexidade, fluxo de caixa, 

tamanho, nível de riscos etc.  

Cada fase concluída é revisada para definir a aceitação.  As fases são iniciadas e 

formalmente devem produzir uma saída, que na verdade são revisões de passagem de fase ou 

pontos de término.  Para um controle eficaz, em cada fase deve-se especificar o que é 

permitido e esperado.  

A entrega de formulários, componentes técnicos ou transferência de informações 

técnicas definem as fases que geralmente são sequenciais. No início, os níveis de custos e de 

pessoal são baixos atingindo seu valor máximo nas fases intermediárias e caem rapidamente 

ao final do projeto (PMI,2008). A FIGURA 1 ilustra bem os custos e pessoal ao longo de um 

projeto. 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1- Nível típico de custos do projeto ao longo do seu ciclo de vida 
Fonte: GUIA PMBOK (PMI, 2008) 
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O nível de certeza aumenta proporcionalmente, conforme o andamento do tempo de 

um projeto, se tornando mais alto no final do projeto.  

A capacidade das partes interessadas de influenciarem as características finais do 

produto do projeto e o custo final do projeto é mais alta no início e torna-se, cada vez menor, 

conforme o projeto continua (PMI,2008).  

Para Gido & Clements (2007), os projetos nascem quando se identifica a necessidade 

do cliente, no entanto considera o ciclo de vida do projeto com as seguintes características 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 2 - Etapas do ciclo de vida do projeto em relação ao esforço 
Fonte: Gido & Clements (2007) 

Alguns livros como GUIA PMBOK (PMI, 2008) e Vargas (2007) não incluem a fase 

de identificação de necessidade e desenvolver uma proposta no ciclo de vida do projeto, 

porém Gido & Clements (2007) defende que essas etapas são as “principais etapas da fase 

inicial de um projeto”. 

Em termos, conforme Vargas (2007) a cada “fase do projeto normalmente se define 

qual é o trabalho que deve ser realizado e quem deve estar envolvido”. 

1.9 O ciclo PDCA 

O cliclo PDCA (plan-do-check-act) é um conceito muito valioso para a interação entre 

os processos de gerenciamento de projetos. Trata-se de um ciclo ligado por resultados. O 

resultado de um ciclo é a entrada para o próximo ciclo (PMI,2008). 
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FIGURA 3 - O ciclo PDCA 
Fonte: GUIA PMBOK (PMI, 2008) 

Segundo o  Guia PMBOK (PMI, 2008) no gerenciamento de projetos, “a integração é 

mais complexa do que o ciclo PDCA básico. A integração exige um maior aprimoramento. 

Como se pode notar, o PDCA possui quatro grupos de processos”.  

Os processos que constituem o grupo de processos podem se interagir tanto dentro do 

próprio grupo como entre grupos de processos (PMI,2008).  

Segundo Sousa (2006), “todas as organizações deveriam aplicar o ciclo PDCA para 

desenvolver o planejamento e o controle do escopo do projeto que lhes cabe gerenciar. A 

utilização do Ciclo PDCA promove o aprendizado contínuo dos processos”. Isto repercute 

positivamente na tomada de decisão da parte do gestor, pois favorece a obtenção de 

informações oportunas e confiáveis durante a execução do projeto.  

Ao enfrentar dificuldades na execução de uma atividade do projeto, o melhor a se 

fazer é identificar o problema (plan), coletando dados e definindo o plano de ação. Em 

seguida, colocar em prática o plano de ação (do) a fim de resolver o problema, após isso, 

verificar e analisar os resultados obtidos (check), e em por último refletir sobre as causas dos 

desvios e tomar as ações corretivas (act) (SOUSA, 2006). 

Portanto, mesmo os processsos considerados satisfatórios há possibilidade de 

melhorias. Quanto mais rodado for o ciclo, melhor o processo. Segundo Sousa (2006), “a 

aplicação do Ciclo PDCA a todas as fases do projeto leva ao aperfeiçoamento e ajustamento 

do caminho que o empreendimento deve seguir”.  
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1.10 Os Processos de Gerenciamento de Projetos  

Para Gido & Clements (2007), o processo de gerenciamento de projetos significa 

“planejar o trabalho e depois executar o plano”. 

Os processos de Gerenciamento de Projetos visam conduzir o projeto ao seu término 

de modo eficaz. Trata-se de um conjunto de ferramentas, técnicas, metodologias, recursos e 

procedimentos usados para gerenciar um projeto (PMI,2008). 

Os processos de gerenciamento de projetos variam dependendo da área de aplicação, 

da influência organizacional, da complexidade do projeto e da disponibilidade dos sistemas 

existentes. Para o Guia PMBOK (PMI, 2008), “as influências organizacionais moldam o 

sistema para a execução de projetos dentro dessa organização. O sistema será ajustado ou 

adaptado para se adequar às influências impostas pela organização”.  

Neste contexto, Gido & Clements (2007) defende que os processos de gerenciamento 

seriam mais simples: 

1- definir claramente o objetivo do projeto: a definição deve ser acordada entre o cliente 

e a pessoa ou organização que vai conduzir o projeto; 

2- dividir e subdividir o escopo do projeto em frações significativas, ou pacotes de 

trabalho (EAP); 

3- definir as atividades específicas que precisam ser conduzidas para cada pacote de 

trabalho a fim de atingir o objetivo do projeto; 

4- ilustrar graficamente as atividades na forma de um diagrama de rede; 

5- fazer uma estimativa de tempo; 

6- fazer uma estimativa de custo; 

7- calcular um cronograma e um orçamento para determinar se o projeto pode ser 

concluído dentro do prazo necessário, com os recursos financeiros alocados e os 

demais recursos disponíveis. 
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Do ponto de vista apresentado no Guia PMBOK (PMI, 2008), os processos se 

agregam em cinco grupos sendo eles, grupos de processos de iniciação, planejamento, 

execução, monitoramento e controle e  encerramento. A FIGURA 4 mostra as doze áreas de 

conhecimentos que estão distribuídas dentro dos cinco grupos de processos. As áreas de 

conhecimento são subdivididas em processos que ao todo, resultam em quarenta e quatro 

processos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 4 - Visão geral do gerenciamento de projetos  
Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2004) 
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Dentro da área de conhecimento “Gerenciamento de Integração do Projeto”. 

Inicialmente, o Guia PMBOK (PMI, 2008) não demonstra a grandeza de seus conceitos. Em 

ordem cronológica, os primeiros processos do PMBOK são: 

• desenvolver o termo de bertura; 

• desenvolver declaração do escopo preliminar; 

• desenvolver o plano de gerenciamento; 

• orientar e gerenciar a execução do projeto; 

• monitorar e controlar o trabalho; 

• controle integrado de mudanças; 

• encerrar o projeto. 

Porém, o Guia PMBOK (PMI, 2008) sugere que o processo desenvolver o plano de 

gerenciamento seja “sumarizado ou detalhado e pode ser constituído por um ou mais planos 

auxiliares”. Esses planos auxiliares são: 

• plano de gerenciamento do escopo; 

• plano de gerenciamento de tempo; 

• plano de gerenciamento de custos;  

• plano de gerenciamento da qualidade; 

• plano de gerenciamento de recursos humanos; 

• plano de gerenciamento das comunicações; 

• plano de gerenciamento de riscos; 

• plano de gerenciamento de aquisições.  
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O Guia PMBOK (PMI, 2008) afirma que o plano “o conteúdo do plano de 

gerenciamento do projeto irá variar dependendo da área de aplicação e complexidade do 

projeto”. 

O plano de gerenciamento do projeto define como o projeto é executado, monitorado, 

controlado e encerrado (Vargas, 2007). 

Dentre os componentes importantes se incluem lista de marcos, calendário de recurso, 

linha de base do cronograma, linha de base dos custos, linha de base da qualidade, registro de 

riscos (PMI,2008). 

Os principais documentos do projeto são o termo de abertura do projeto, a declaração 

do escopo do projeto e o plano de gerenciamento do projeto (PMI,2008). Cada um desses 

documentos possui um objetivo específico. 

1.10.1 O Termo de Abertura e Declaração de Escopo Preliminar  

Conforme apresentado no Guia PMBOK (PMI, 2008), o termo de abertura do projeto 

“é um documento que autoriza formalmente um projeto e concede ao gerente de projetos a 

autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto”. 

Vargas (2007) defende que em um projeto pequeno “muitas vezes a utilização de um 

termo de abertura pode não ser justificada perante o custo disso”. 

Trata-se de um documento estimulado pela identificação das necessidades como uma 

demanda de mercado, uma necessidade de negócios, uma solicitação de cliente, um avanço 

tecnológico ou um requisito legal (PMI,2008). 

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2008), o termo de abertura deve abordar as seguintes 

informações: 

• requisitos que satisfazem as necessidades, desejos e expectativas do cliente, do 

patrocinador e de outras partes interessadas;  

• necessidades de negócios, descrição de alto nível do projeto ou requisitos do produto 

para o qual o projeto é realizado; 



29 

• objetivo ou justificativa do projeto; 

• gerente de projetos designado e nível de autoridade atribuída; 

• cronograma de marcos sumarizado; 

• influência das partes interessadas; 

• organizações funcionais e sua participação; 

• premissas organizacionais, ambientais e externas; 

• restrições organizacionais, ambientais e externas; 

• caso de negócios justificando o projeto, incluindo o retorno sobre o investimento; 

• orçamento sumarizado. 

O termo de abertura serve de entrada para a declaração do escopo preliminar do 

projeto. Esta declaração “fornece uma descrição de alto nível do escopo, e seu conteúdo varia 

dependendo da área de aplicação e complexidade do projeto” (VARGAS, 2007).  

Nesta etapa, define-se o que precisa ser realizado no projeto, aborda e documenta as 

características e limites do projeto e seus produtos e serviços associados, além dos métodos de 

aceitação e controle do escopo. 

Conforme o Guia PMBOK (PMI, 2008), além do termo de abertura, existem outros 

elementos do projeto que servem de entradas para o desenvolvimento da declaração do escopo 

preliminar como a “a declaração do trabalho do projeto, os fatores ambientais da empresa e os 

ativos de processos organizacionais”.  

O Guia PMBOK (PMI, 2008) define que uma declaração do escopo do projeto deve 

incluir as informações como: 

• objetivos do produto e do projeto; 

• características e requisitos do produto ou serviço; 

• critérios de aceitação do produto; 
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• limites do projeto; 

• entregas e requisitos do projeto; 

• restrições do projeto; 

• premissas do projeto; 

• organização inicial do projeto; 

• riscos iniciais definidos; 

• marcos do cronograma; 

• EAP inicial; 

• estimativa aproximada de custos; 

• requisitos de gerenciamento de configuração do projeto; 

• requisitos de aprovação. 

1.10.2 Gerenciando o Escopo  

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2008), após a elaboração da declaração do escopo 

“inicia-se o plano de gerenciamento do projeto. O primeiro plano auxiliar é o plano de 

gerenciamento do escopo”.  

Gido & Clements (2007) define como processo de gerenciamento de escopo “apenas a 

elaboração de uma Estrutura Analítica de Projeto”. Já para o guia GUIA PMBOK (PMI, 

2008) estão incluídos nesta etapa “os processos necessários para garantir que o projeto inclua 

todo o trabalho necessário, e somente ele, para terminar o projeto com sucesso”. 

Seguindo a linha de raciocínio apresentada no Guia PMBOK (PMI, 2008), “o 

gerenciamento do escopo do projeto trata principalmente da definição e controle do que está e 

do que não está incluído no projeto”. 

Os processos de gerenciamento do escopo, segundo PMBOK seriam: 
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• planejamento do escopo: que seria a criação de um plano que documenta como o 

escopo do projeto será definido, verificado e controlado e como a EAP será criada e 

definida; 

• definição do escopo: trata-se de desenvolver uma declaração do escopo detalhada do 

projeto como a base para futuras decisões do projeto; 

• criar EAP: subdivisão das principais entregas do projeto e do trabalho do projeto em 

componentes menores e mais facilmente gerenciáveis; 

• verificação do escopo: formalização da aceitação das entregas do projeto terminadas; 

• controle do escopo: controle das mudanças no escopo do projeto. 

Esses processos interagem entre si e também com processos de outras áreas de 

conhecimento. Cada processo pode envolver o esforço de uma ou mais pessoas ou de grupos 

de pessoas, com base nas necessidades do projeto. Cada processo ocorre, pelo menos, uma 

vez em todos os projetos e também em uma ou mais fases do projeto, se ele estiver dividido 

em fases. Embora, os processos estejam apresentados aqui como componentes distintos com 

interfaces bem definidas, na prática eles podem se sobrepor e interagir de maneiras não 

detalhadas aqui (PMI,2008).  

1.10.3 A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 

No sistema de gerenciamento de projetos, a EAP tem um papel muito importante por 

determinar quais elementos de trabalho, ou atividades, que precisam ser conduzidos para o 

cumprimento do projeto.  

A EAP desmembra um projeto em porções, ou itens, gerenciáveis, garantindo que 

todos os elementos de trabalho necessários à conclusão do escopo do projeto sejam 

concluídos (GIDO & CLEMENTS, 2007). 

Gido & Clements (2007) afirma que a EAP “deve ser elaborada logo após a definição 

do objetivo do projeto. A lista de atividades que podem ser preparadas de duas formas, que 

são a realização de um bainstorm sobre qual seria a lista de atividades, muito adequado para 

projetos pequenos, e para projetos mais complexos, criar a EAP”. 
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Conforme o Guia PMBOK (PMI, 2008) a EAP representa o trabalho especificado na 

declaração do escopo do projeto atual aprovada. Os componentes que compõem a EAP 

auxiliam as partes interessadas a visualizar as entregas do projeto. 

Neste contexto, Gido & Clements (2007) aborda que “o ítem mais baixo de uma EAP 

é chamado de pacote de trabalho, e os critérios para se decidir o grau de detalhamento e 

quantos níveis devem ser colocados na EAP são”: 

1- o nível no qual uma pessoa ou organização pode ser considerada responsável pela 

realização do item de trabalho; 

2- o nível no qual a pessoa deseja controlar o orçamento e monitorar, bem como coletar 

dados de custos durante o projeto. 

Os componentes são definidos em termos de como o trabalho do projeto será 

realmente executado e controlado. Por exemplo, o componente do relatório de andamento de 

gerenciamento de projetos poderia incluir relatórios de andamento semanais, enquanto um 

produto que será fabricado poderá incluir diversos componentes físicos individuais mais a 

montagem final (PMI,2008). Veja-se um exemplo da estrutura analítica do projeto para itens 

de material de defesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 - Exemplo de EAP para itens de material de defesa 
Fonte: GUIA PMBOK (PMI, 2008) 
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1.10.4 A Matriz de Responsabilidades 

Gido & Clements (2007) define matriz de responsabilidade como sendo “um método 

utilizado para exibir, na forma de tabelas, as pessoas responsáveis pela realização dos itens de 

trabalho”. 

Operando Bien (2009) apontao o conceito de matriz de responsabilidade como sendo 

“essencialmente um esclarecimento de quem faz o que. Apresentado em uma forma visual 

bastante prática, em forma de uma tabela”.  

Podem-se utilizar de símbolos e siglas para mostrar quem é responsável para cada 

atividade, Alguns utilizam X , outros utilizam P para demonstrar o principal responsável e S 

para demonstrar o responsável de suporte (GIDO & CLEMENTS, 2007).  

A matriz de responsabilidade é uma ferramenta simples de se fazer, muito útil para o 

planejamento e distribuição de tarefas. Outro diferencial desta ferramenta é a facilidade de 

leitura, ou seja, em cada linha da matriz pode-se ver todas as etapas de cada item e, em cada 

coluna, a participação de cada envolvido, além de uma excelente visão geral de todo o 

processo (Operando Bien, 2009). 

Gido & Clements (2007) afirma que “é uma boa idéia designar apenas uma pessoa 

como líder, ou seja, com a responsabilidade principal para cada item de trabalho”.   

Veja na FIGURA 6, uma matriz de responsabilidades de um exemplo de nível médio. 

Dependendo das circunstâncias, a matriz deve ser mais detalhada. 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 6 - Exemplo de uma matriz de responsabilidade de nível médio 
Fonte: Operando Bien, (2009) 

Neste contexto, o importante de se utilizar uma matriz é que ela seja adequadamente 

divulgada para todos os envolvidos. 

1.10.5 Gerenciando o Tempo  

O gerenciamento de tempo do projeto inclui os processos necessários para realizar o 

término do projeto no prazo (PMI,2008).  

Para Gido & Clements (2007), esta etapa do projeto se caracteriza pelos processos de 

“definir atividade”, “elaborar matriz de responsabilidades”, “desenvolver o planejamento de 

redes de atividades” e “elaborar cronograma”. 
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A primeira etapa, segundo Gido & Clements (2007), “definir atividades”, seria a 

elaboração de uma lista de atividades específicas e detalhadas para a realização do projeto 

global. A segunda seria elaborar uma matriz correlacionando os itens de trabalho descritos na 

EAP com os responsáveis pela execução. A terceira seria desenvolver diagramas de redes, 

diagramas de setas, análises PERT/CPM, etc. E a última a “elaboração de um cronograma”.  

Por outro lado, o Guia PMBOK (PMI, 2008) determina que os processos de 

gerenciamento de tempo do projeto devem incluir as seguintes atividades: 

1- definição da atividade – identificação das atividades específicas do cronograma que 

precisam ser realizadas para produzir as várias entregas do projeto; 

2- sequenciamento de atividades – identificação e documentação das dependências entre as 

atividades do cronograma; 

3- estimativa de recursos da atividade – estimativa do tipo e das quantidades de recursos 

necessários para realizar cada atividade do cronograma; 

4- estimativa de duração da atividade – estimativa do número de períodos de trabalho que 

serão necessários para terminar as atividades individuais do cronograma; 

5- desenvolvimento do cronograma – análise dos recursos necessários, restrições do 

cronograma, durações e seqüências de atividades para criar o cronograma do projeto; 

6- controle do cronograma – controle das mudanças no cronograma do projeto. 

É muito importante lembrar que: 

em alguns projetos, especialmente nos de menor escopo, o sequenciamento de 
atividades, a estimativa de recursos da atividade, a estimativa de duração da 
atividade e o desenvolvimento do cronograma estão tão estreitamente ligados que 
são considerados um único processo, que pode ser realizado por uma pessoa durante 
um período de tempo relativamente curto (PMI,2008).  

Esses processos são apresentados aqui como processos distintos porque as ferramentas 

e técnicas para cada um deles são diferentes.  
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1.10.6 Gerenciando o Custo 

Na fase de gerenciamento de custos devem ser considerados os processos envolvidos 

em planejamento, estimativa, orçamentação e controle de custos, de modo que seja possível 

terminar o projeto dentro do orçamento aprovado. 

Gido & Clements (2007) aponta como melhores formas para gerenciar o custo sendo 

atividades como “estimativa de custos”, “controle de custos” e “gerir o fluxo de caixa”. 

Porém, GUIA PMBOK (PMI, 2008) acrescenta mais uma etapa (orçamentação) e 

define seus processos de  gerenciamento de custo do projeto como: 

1- estimativa de custos – desenvolvimento de uma estimativa dos custos dos recursos 

necessários para terminar as atividades do projeto; 

2- orçamentação – agregação dos custos estimados de atividades individuais ou pacotes 

de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos; 

3- controle de custos – controle dos fatores que criam as variações de custos e controle 

das mudanças no orçamento do projeto. 

Para o Guia PMBOK (PMI, 2008), dependendo das “áreas de aplicação, a previsão e a 

análise do desempenho financeiro esperado do produto do projeto são realizadas fora do 

projeto. Em outras, como em um projeto de infraestrutura urbana, o gerenciamento de custos 

do projeto pode incluir esse trabalho”. 

O Guia PMBOK (PMI, 2008) enfatiza que “quando essas previsões e análises são 

incluídas, o gerenciamento de custos do projeto irá abordar processos adicionais e diversas 

técnicas de gerenciamento geral, como retorno sobre o investimento, fluxo de caixa 

descontado e análise de retorno de capital investido”. 

1.10.7 Gerenciando os Recursos Humanos do Projeto 

Nesta etapa do gerenciamento de projetos, são definidos os processos que organizam e 

gerenciam a equipe do projeto. Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2008), a equipe do projeto “é 

composta de pessoas com funções e responsabilidades atribuídas para o término do projeto”. 
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Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2008) em projetos menores, “as responsabilidades de 

gerenciamento de projetos podem ser compartilhadas por toda a equipe ou administradas 

unicamente pelo gerente de projetos”. 

De acordo com o Guia PMBOK (PMI, 2008), os processos de gerenciamento de 

recursos humanos do projeto incluem: 

1- planejamento de recursos humanos: identificação e documentação de funções, 

responsabilidades e relações hierárquicas do projeto, além da criação do plano de 

gerenciamento de pessoal; 

2- contratar ou mobilizar a equipe do projeto: obtenção dos recursos humanos 

necessários para terminar o projeto; 

3- desenvolver a equipe do projeto: melhoria de competências e interação de membros da 

equipe para aprimorar o desempenho do projeto; 

4- gerenciar a equipe do projeto: acompanhamento do desempenho de membros da 

equipe, fornecimento de feedback, resolução de problemas e coordenação de 

mudanças para melhorar o desempenho do projeto. 

1.11 A Restrição Tripla  

Os projetos geralmente têm uma “restrição tripla, que são escopo (escopo é tudo o que 

abrange o projeto), tempo e custo do projeto. Pode-se dizer que há mais uma, a qualidade, 

cada vez mais exigida pelo mercado”. (Mundo Tecno, 2008) 

Esses fatores estão muito ligados um ao outro, de tal forma que, caso algum dos três 

fatores mudem, pelo menos outro fator provavelmente será afetado.  

Pode-se tomar como base a FIGURA 7, que define muito bem como funciona a 

restrição tripla através do triângulo equilátero, pois a “alteração do comprimento de qualquer 

aresta consequentemente irá alterar o comprimento de outra aresta, seja ela, escopo, tempo ou 

custo. Assim, se for priorizado o tempo para conclusão do projeto, o esforço e, por 

conseqüência, a qualidade, estarão comprometidos” (Mundo Tecno, 2008). 



38 

 Observe-se abaixo a figura do triângulo da restrição tripla. 

 

 

 

 

FIGURA 7: O triângulo da Restrição Tripla 
Fonte: Mundo Tecno (2007) 

Gido & Clements (2007) chama o escopo do projeto ou escopo do trabalho como 

“todo processo que deve ser realizado, a fim de garantir ao cliente que os deliverables (itens, 

produtos ou serviços tangíveis a serem fornecidos) cumpra os requisitos ou critérios de 

aceitação acordados no início do projeto”.  

O custo de um projeto é uma quantia que o cliente concordou em pagar por itens, 

produtos ou serviços aceitáveis do projeto. Esse custo se baseia em:  

um orçamento que inclui a estimativa dos custos associados com vários recursos 
utilizados na realização  desse projeto. O cronograma de um projeto especifica as 
datas em que cada atividade deve começar e terminar. O objetivo do projeto 
normalmente define o prazo no qual seu escopo deve ser concluído em termos de 
uma data específica acordada entre o cliente e a pessoa ou organização que está 
realizando o trabalho (Gido & Clements, 2007). 

Gido & Clements (2007) resume que “o objetivo de qualquer projeto é concluir o 

escopo dentro do orçamento até uma data específica a fim de que a satisfação do cliente seja 

obtida. Para atingir esse objetivo é importante elaborar um plano”. 

 

2 PROBLEMA, PROPOSTA, OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

Em grande parte das indústrias, sejam elas de grande ou pequeno porte, é possível 

notar a constante aplicação de modificações, melhorias e ampliações que se caracterizam pela 

baixa utilização de recursos, tempo e custo. A partir disso, surge a necessidade de aplicação 

de projetos de menor porte.   
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Pode-se perceber então, que geralmente as publicações nas literaturas existentes são 

generalistas, ou então abordam aplicações voltadas a projetos de grande porte. Por exemplo, o 

Guia PMBOK (PMI,2008), que possui quarenta e quatro processos para gerenciar um projeto.   

O que ocorre geralmente nas empresas é uma falha na definição de uma sistemática 

compatível com porte do projeto. A proposta do trabalho é desenvolver uma sistemática bem-

elaborada, contendo metodologias voltadas a pequenos projetos, que poderá ser aplicada a 

diversos portes e seguimentos da indústria. Para sua construção, baseou-se em publicações 

literárias como guias, manuais práticos e artigos sobre gestão de projetos. 

O objetivo do trabalho é transformar conhecimentos de gerenciamento de projeto em 

uma sistemática coerente, clara, simples e adequada a pequenos projetos independentemente 

do tipo de indústria. Também se buscou técnicas para integrar soluções que maximizem a 

capacidade de desenvolvimento de projetos e atendam os prazos e o escopo com maior 

segurança.  

A revisão dos conceitos de gerenciamento em relação a projetos menores é muito 

importante porque aborda pontos conflitantes e os integram como um todo antecipando as 

situações através de um planejamento eficiente. 

 

3 METODOLOGIA  

A pesquisa do trabalho é de natureza aplicada, pois é um conhecimento que pode gerar 

“aplicação direta e dirigida à solução de problemas específicos” (SILVA & MENEZES, 

2005). A abordagem pode ser classificada como qualitativa uma vez que se trata de uma 

metodologia e não pode ser traduzida em números, não requer o uso de técnicas estatísticas, 

além de seu ambiente natural ser uma fonte direta de coleta de dados, onde o pesquisador é o 

instrumento chave (SILVA & MENEZES, 2005). Os objetivos são descritivos uma vez que, 

se descreve as características de determinado fenômeno e se estabelece uma relação entre 

variáveis (GIL,1991).  

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, pode-se classificar como pesquisa 

bibliográfica, uma vez que o trabalho é elaborado a partir de material já publicado, sendo 

livros, manuais, guias, e artigos periódicos (GIL,1991).  
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Foram utilizados meios de pesquisa como internet, arquivos eletrônicos e os livros da 

biblioteca da Universidade de Itaúna, por motivo de disponibilidade, abrangência e menor 

custo.  

Primeiramente, realizou-se a coleta de dados em manuais completos de gestão de 

projetos, analisando as melhores práticas sobre o assunto, em seguida, livros e artigos 

auxiliares que possuiam informações adicionais e mais específicas.   

O universo do trabalho é a indústria em geral, independentemente do porte da 

empresa, devido à aplicabilidade deste projeto em diversos segmentos.  

A forma de apresentação de resultados e análise serão através de planilhas do 

programa Excel, onde se demonstram os custos, os recursos para as atividades, o 

sequenciamento das atividades, além de auxiliar na elaboração do cronograma etc. O software 

Mind Jet Mindmanager Pro tem a função de apresentar os mapas mentais da sistemática 

resultante.  

 

4 DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento deste trabalho inicia-se com temas introdutórios à nova 

sistemática, citando o que é um projeto de pequeno porte, seguido de uma visão geral do ciclo 

de vida de um pequeno projeto.  

A partir daí, detalhou-se as fases do ciclo de vida, cada uma com seus respectivos 

processos de gerenciamento, considerando as razões pelas quais esses processos seriam mais 

adequados aos pequenos projetos.   

Neste sentido, o trabalho apresenta tabelas, fluxogramas formulários e mapas mentais 

que podem auxiliar no trabalho de um gestor de pequenos projetos. 

Ao final do desenvolvimento, obtém-se uma sistemática mínima para gerenciamento 

de pequenos projetos.  
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4.1 Projetos de Pequeno Porte 

Como o próprio nome sugere, o termo “pequeno” pode se referir ao número de 

pessoas envolvidas, ao tempo de duração, ao produto esperado ou ao valor de um projeto.  

Os pequenos projetos são estimulados por necessidades como: 

• uma melhoria como a redução de consumo de matéria prima, energia elétrica ou 

insumos; 

• uma solicitação de cliente, em uma mudança de um produto; 

• uma adequação a um requisito legal como a adequação a um item de segurança; 

• uma demanda de mercado. 

Dentre as características de um pequeno projeto, pode-se considerar as seguintes: 

• possuem pouco tempo para planejamento e realização; 

• o custo é bastante enxuto e limitado; 

• possuem escopo bem definido; 

• são menos formais do que projetos maiores. 

Diante dessas características, pode-se perceber que os pequenos projetos podem ser 

importantes para uma organização, pois se caracterizam pela necessidade de resposta rápida, 

sendo esse o motivo pela constante aplicação de projetos desta escala.  

4.2 O Ciclo de Vida de um Pequeno Projeto 

A diferença entre o ciclo de vida de um grande para um pequeno projeto não é muito 

visível em relação às fases, mas, sim em relação quantidade de processos de gerenciamento 

devido a maior simplicidade do projeto. A definição do ciclo de vida de um projeto pequeno 

tem a importância de esclarecer, em um contexto mais amplo, todo o ambiente do projeto. 

Este tópico abordará: 
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• as fases básicas do ciclo de vida, 

• os documentos mais importantes e seus auxiliares.  

Não existe um ciclo de vida mandatório que aborda todo tipo de projeto. Os ciclos de 

vida de projetos de menor expressão devem se adequar ao tipo específico de cada projeto. 

Porém, na estrutura básica, existe uma similaridade dentre as fases de um projeto de grande 

porte. Para maior esclarecimento, este trabalho cita os estágios primários da vida de um 

projeto abordado desde o seu nascimento.  

O ciclo de vida de pequenos projetos pode ser classificado, basicamente, em quatro 

fases: 

• iniciação; 

• planejamento; 

• execução e controle; 

• encerramento. 

A fase de iniciação envolve os processos de identificação da necessidade, do problema 

ou oportunidade, que também se pode chamar de ideia do projeto, resultando na elaboração de 

uma proposta. Após a aprovação da proposta, deve-se levantar os requisitos do projeto e em 

seguida a definição da equipe do projeto. De acordo com o tipo de projeto, a equipe já é 

definida na proposta do projeto.  

 A partir do momento em que se começa a definir o objetivo do projeto, inicia-se o 

planejamento. Sendo assim, as restrições de tempo custo e escopo são apurados e  resultam na 

elaboração de três documentos, que são: 

• declaração do escopo; 

• cronograma;  

• planilha de custos. 

Um erro muito frequente, é confundir o ciclo do projeto com o ciclo de vida do 

produto. Quando o ciclo do projeto termina, o do produto continua, pois deve-se considerar o 



43 

período das operações, vendas, consumo, até exaurir o produto. Portanto, alguns projetos 

agregam o ciclo de vida do produto ao seu ciclo.  

Com o objetivo de se ter uma visão geral do ciclo de vida de projetos de pequeno 

porte, considerando suas fases em relação às entradas e saídas, o resultado gráfico é o 

seguinte. Veja-se a FIGURA 8, abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 - O ciclo de vida de um pequeno projeto 

À medida que o projeto avança em seu ciclo de vida, pessoas e recursos podem 

desempenhar papéis dominantes. No entanto, o nível de incertezas é maior no início do 

projeto, assim como o risco de não se atingir os objetivos. Contudo, inicialmente os esforços 

enfatizam a importância dos processos de iniciação e planejamento, pois resultam aspectos 

importantes para o seu sucesso.  

4.3 A Iniciação de um Pequeno Projeto 

A iniciação de um projeto pequeno pode ser exigida de forma repentina. Esse tipo de 

projeto é utilizado em resolução de problemas extraordinários, mudanças ou 

desenvolvimentos de elementos que possuem grande importância, mas nem tanta 

complexidade. 



44 

As entradas dessa fase podem ser consideradas: 

• as necessidades do projeto; 

• a proposta com conteúdos técnicos, de gestão e de custo; 

• o contrato ou premissas do projeto. 

Esta fase envolve os processos que facilitam a autorização de um projeto, por meio da 

análise da postura estratégica da empresa e fatores externos. Os requisitos definidos na etapa 

de iniciação são simples, claros e serão refinados no processo de planejamento do projeto. 

Veja-se FIGURA 9 para maior esclarecimento da fase de iniciação.  

FIGURA 9 - A fase de iniciação de pequenos projetos 

4.3.1 O nascimento de um projeto 

Conforme já mencionado, pequenos projetos são em função de uma demanda de 

mercado, uma melhoria, uma solicitação de cliente, assim como, uma adequação a um 
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requisito legal. Ao processo de percepção desses estímulos se dá o nome de Identificação de 

Necessidades.  

Todo projeto exige uma identificação de necessidades. Em projetos maiores, isso, 

geralmente, é feito pelo cliente, que; muitas vezes, é chamado de patrocinador ou iniciador do 

projeto. Em projetos pequenos, a necessidade pode ser identificada por qualquer parte 

interessada no projeto, que pode ser desde o engenheiro até um operador de produção. Mas 

mesmo assim, nesse último caso, necessita-se do reconhecimento de um cliente ou 

patrocinador, que é a pessoa ou o grupo que fornece os recursos financeiros para o projeto. 

Esse cliente pode ser externo ou interno à empresa, sendo mais comum o interno.  

Por mais simples que seja o projeto, após o processo de identificação das 

necessidades, o cliente sempre reporta para o gestor de projetos, seus requerimentos a respeito 

do produto, serviço ou resultado, o qual ele quer alcançar.  Daí surge os Requisitos do Cliente, 

que são aspectos que satisfazem suas necessidades, desejos e expectativas. Os requisitos têm 

papel direcionador dos objetivos do projeto. A partir do conhecimento dos requisitos do 

cliente, é possível estabelecer uma viabilidade de um novo projeto e a confecção de uma 

proposta para futura análise. A proposta é elaborada pelo gestor baseada nas especificações de 

um projeto, ou seja, os Requisitos do Projeto devem ser trabalhados, pois são as expectativas 

que precisam ser realizadas com base na complexidade, no risco, no tamanho, no prazo e na 

experiência da equipe do projeto.  

4.3.2 Elaborando uma Proposta 

Dependendo do tipo de projeto, a proposta deve ser abordada como um projeto por si 

próprio. A proposta nada mais é que uma análise e discussão com o cliente sobre seus 

requerimentos.  

Geralmente, o prazo de entrega de uma proposta mais simples é bastante reduzido 

variando entre 1 e 10 dias. Por esse fato, ela não deve ser tão detalhada, mas deve ser objetiva 

e eficiente. Afinal, os clientes querem fazer uma avaliação breve das propostas para uma 

tomada de decisão e muitas vezes os tempos envolvidos são curtos. Então, a proposta deve ser 

direta e mostrar que é possível atender os requisitos do cliente.  
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A proposta é fundamental para vender a ideia obtida, no entanto, deve basicamente 

incluir pontos importantes como: 

• informações técnicas, desmonstrando que o gestor entendeu completamente o 

problema e principalmente, a solução e seus benefícios para o cliente. A metodologia 

para se chegar à solução também pode ser mencionada; 

• um cronograma geral com os marcos do projeto deve também ser apresentado, 

apontando as principais entregas e atividades do projeto; 

• relacionar os equipamentos e instalações a serem utilizados; 

• custos estimados de mão de obra, materiais, equipamentos, aluguel de espaços, etc;  

• caso seja um cliente externo é importante mencionar a experiência do gestor em 

relação àquele assunto. 

Outro ponto muito importante é estabelecer a mão de obra disponível para a 

implementação do mesmo, a definição da equipe de trabalho. 

4.3.3 Um exemplo de proposta para um pequeno projeto 

Para melhor esclarecimento da fase de iniciação de um pequeno projeto, este trabalho 

cita um simples projeto de instalação de seis injetoras em um galpão que ainda não está 

totalmente preparado para comportar um processo de produção.  

Nesse caso, o cliente, ou seja, o gerente de engenharia identificou a necessidade de 

expansão, entregando seus requisitos para o engenheiro de operações da empresa. O 

engenheiro analisou os requerimentos do cliente e elaborou uma proposta simples dentro de 

um prazo de 3 dias, contendo os seguintes elementos: 

• os lay out´s de como ficariam dispostas as novas injetoras no novo galpão; 

• as entregas (deliverables) que atenderão aos requisitos do cliente; 

• a equipe necessária para a realização do projeto; 
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• um cronograma macro com as datas das entregas; 

• uma estimativa de custos dos recursos necessários. 

Após isso, o cliente analisa a proposta e decide se aprova ou não a iniciação do 

projeto. Sendo aprovada, o engenheiro de operações transforma aquela proposta em requisitos 

priorizados e identifica a restrição tripla do projeto. Dando sequência, cabe ao engenheiro de 

operações, mobilizar a sua equipe para dar início ao planejamento. Assim, se caracteriza a 

fase de iniciação desse projeto. Veja-se, a FIGURA 10, sobre a proposta de um projeto de 

instalação de uma nova injetora.  
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FIGURA 10 - Proposta de um projeto de instalação de uma nova injetora 
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            FIGURA 11 - Possível anexo de uma proposta  

LAYOUT:

Anexo da Declaração do Escopo do Projeto 

Aprovações:

Nome do Patrocinador

Ass.:

Data: 

22/04/2009Patrocinador

Local da nova injetora ROMI

Primax 80 de capacidade de 

fechamento de 550 Toneladas
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4.3.4 Requisitos do Projeto 

As especificações realizadas pelo cliente, as expectativas, necessidades e desejos são 

convertidas em requisitos priorizados. Em pequenos projetos, os requisitos do projeto devem 

ser formatados, após a aprovação da proposta, juntamente com os requisitos do cliente.  

Nessa etapa, analisam-se as premissas, as entregas, características e requisitos do 

produto e critérios de aceitação do produto. Os requisitos do projeto servem como entrada 

para os objetivos do projeto que serão traçados na primeira etapa do planejamento.  

Os limites do projeto também devem ser analisados nessa etapa, identificando o que 

está incluso no projeto, declarando também, o que está fora do projeto. Isso é muito 

importante, para evitar que a parte interessada possa supor que um produto, serviço ou 

resultado, seja um componente do projeto. 

Os limites do projeto podem ser, por exemplo: 

• o projeto não tem como objetivo administrar a linha após sua implementação; 

• fazem parte do projeto as fases de  "Acompanhamento da produção e Treinamento", 

sendo elas as últimas etapas do projeto; 

• o projeto deve arcar com qualquer manutenção dentro de um período de 12 meses. 

Após refinar os requisitos do projeto, deve-se identificar a restrição tripla.  Trata-se de 

um processo simples de organização dos requisitos do projeto em relação aos três ambientes 

principais de um projeto, escopo, tempo e custo. Este é um ponto relevante do projeto e é 

importante que haja um equilíbrio entre estas restrições, pois qualquer alteração em uma 

restrição, interfirirá em pelo menos, uma das outras duas restrições, e possivelmente alterará a 

qualidade do projeto.  

Em pequenos projetos, essa variação pode ocorrer em menor escala, por isso é 

importante, na iniciação de um projeto, o detalhamento e a análise das restrições, pelo menos, 

nessas três dimensões. Essas restrições podem ser encontradas no próprio contrato (se houver) 

ou até mesmo, nas premissas do projeto de forma implícita ou explícita. 

Dando sequência ao exemplo, as restrições de tempo podem ser, por exemplo: 
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• o cronograma macro (proposta); 

• o prazo de execução determinado pelo cliente; 

• o ciclo de vida do projeto; 

• duração de cada etapa do projeto determinado pelo cliente (Ex.: engenharia, 

fabricação, montagem, etc.); 

• a data de entrega final do projeto. 

As restrições de escopo podem ser: 

• especificações técnicas do produto; 

• especificações do sistema de produção (operações), quando se tratar de processos de 

produção; 

• tempos de ciclo de cada etapa do processo de fabricação. 

Assim, como as restrições de custo podem ser: 

• valor máximo disponível para a realização do projeto; 

• formas de pagamento pelo patrocinador; 

• os valores das taxas horárias de mão de obra; 

• custos de matérias prima e itens comerciais.  

Portanto, a restrição tripla deve ser vista a partir de agora de forma integrada e como 

fator predominante nas tomadas de decisões durante todo o projeto.  

4.4 O Planejamento de um Pequeno Projeto 

A segunda fase do ciclo de vida de um projeto é o planejamento. Trata-se da fase mais 

importante do projeto. Nesta fase o gestor deve reservar tempo suficiente para o 

planejamento. No planejamento deve-se identificar e confrontar as informações de muitas 

fontes, além de definir e amadurecer o escopo, respeitando o custo do projeto.  

O planejamento de pequenos projetos se inicia com a definição dos objetivos do 

projeto. A partir daí, o planejamento é divido em três etapas:  

• o planejamento do Escopo; 
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• o planejamento do Tempo; 

• o planejamento do Custo do projeto;  

Dentro cada uma das três etapas, o trabalho aborda seus processos, separadamente, e 

exemplificam alguns processos com tabelas, fluxogramas e cronogramas. 

Apesar de escopo, tempo e custo estarem totalmente integrados, essa forma de 

abordagem foi realizada com o objetivo de demonstrar a forte relação existente entre a 

restrição tripla e o planejamento, sendo fundamental a análise de seus elementos (escopo, 

tempo e custo) em qualquer tipo de projeto.  

O ciclo PDCA deve ser aplicado em todo o planejamento uma vez que sempre se pode 

melhorar um projeto rodando constantemente o ciclo dentre as suas fases e até mesmo de 

forma interna a cada processo. Com a utilização deste ciclo surgem informações importantes 

durante o progresso (execução) do projeto, necessitando retornar ao planejamento e retomar o 

ciclo do PDCA para garantir o sucesso da mudança, ou seja, sempre que se encontrar um 

problema deve-se planejar (coletar dados e definir as ações a serem tomadas), fazer (executar 

as atividades), checar (verificar os resultados), e agir (analisar as causas e tomar ações 

corretiva), e caso necessário, sempre retornar ao início do ciclo (planejar). A FIGURA 12 

fornece uma visão geral da fase de planejamento de um projeto pequeno.  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 - Mapa mental dos processos de planejamento de um pequeno projeto 

Os processos de planejamento do escopo, tempo e custo serão descritos dentro dos 

tópicos relacionados à Declaração do escopo, Cronograma e Planilha de custos 

respectivamente. 
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4.4.1 Definição do objetivo de um projeto 

A primeira etapa no processo de planejamento é definir o objetivo do projeto, ou seja, 

o resultado ou produto final esperado. O objetivo deve ser claramente definido e acordado 

entre o cliente e o fornecedor que vai conduzir o projeto. Ele deve ser claro, atingível, 

específico e mensurável. O cumprimento do objetivo do projeto deve ser facilmente 

reconhecível tanto pelo cliente quanto pelo fornecedor. O objetivo é o alvo, o produto final 

tangível que a equipe do projeto realizará. 

Para um projeto de pequeno porte, o objetivo costuma conter termos que são 

diretamente relacionados com a restrição tripla.  Um exemplo de objetivo de um projeto de 

pequeno porte pode ser “Instalar e liberar uma injetora para produção, preparando o novo 

local para comportar o equipamento, dentro de um prazo de 30 dias, com um orçamento de 

R$ 14.000,00”.  

Nesse exemplo, pode-se facilmente identificar as principais restrições referentes a 

escopo, tempo e custo. Em pequenos projetos, o objetivo não pode ser ambíguo para evitar a 

aplicação de opiniões diferentes, ou seja, não atingir o resultado esperado. Por esse motivo, é 

muito importante que o objetivo esteja estreitamente ligado aos requisitos levantados na fase 

de Iniciação. 

É importante ressaltar que, em todos os projetos, o objetivo deve estar relacionado 

com o Planejamento Estratégico da Empresa, assim, como o Planejamento Estratégico do 

Produto (caso haja), garantindo assim o alinhamento do projeto com as visões e metas da 

empresa. 

Em alguns casos, com o decorrer do projeto se torna necessária a alteração do 

objetivo, devendo ser, da mesma forma, acordado entre cliente e gestor. 

4.4.2 O Planejamento do Escopo 

O primeiro elemento do planejamento após a definição do objetivo do projeto é o 

planejamento do escopo. Pode ser considerada como uma etapa do planejamento, não um 

processo. Com o objetivo de facilitar o entendimento sobre gerenciamento de pequenos 

projetos, foi elaborado um esquema, desmembrando os processos de planejamento do escopo. 
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Esses são os processos responsáveis por detalhar tudo que será entregue no projeto. Os 

detalhes são importantes e visam não acarretar falhas referentes às especificações do cliente. 

É muito importante a integração entre o planejamento de escopo, os requisitos do projeto e o 

objetivo do projeto.  

Outro ponto importante para essa etapa é a necessidade de se colher informações de 

muitas fontes para se obter um escopo coerente. Os processos de planejamento do escopo 

serão organizados da seguinte forma nesse trabalho: 

 

FIGURA 13 - Esquematização do processo de Planejamento do Escopo 

No entanto, o final desse ciclo resulta em um documento simples e importante que 

formaliza as considerações importantes referentes ao escopo do projeto. Esse documento, 

pode se chamar de declaração do escopo do projeto e deve conter informações referentes a 

todos os processos do planejamento do escopo.  
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4.4.3 A elaboração de uma Declaração de Escopo: 

A elaboração de uma declaração de escopo se inicia no processo de definição do 

escopo, onde se respeita as restrições advindas de um dos componentes da restrição tripla, o 

escopo. Tem o objetivo principal de definir os trabalhos a serem realizados pelo projeto de 

modo a garantir que o produto, ou serviço, desejado seja obtido através da menor quantidade 

de trabalho possível, uma definição inadequada do escopo pode inviabilizar todo o projeto.  

A definição do escopo servirá como entrada para a declaração do escopo do projeto. 

Para isso, a definição precisa ser completa, bem elaborada e conter detalhes importantes do 

escopo. Essa é uma das etapas mais importantes do projeto, uma vez que o escopo será base 

para futuras decisões do projeto.  

Para se definir o escopo, é de suma importância ter conhecimento dos processos 

organizacionais, do ambiente e das diretrizes da empresa, assim como as restrições 

identificadas na restrição tripla voltadas a escopo. 

Para se garantir o sucesso de um escopo, deve-se buscar opinião do fabricante, 

identificando as melhores alternativas de definição, podendo assim, levantar potenciais 

obstáculos, e melhores soluções.  

Na definição do escopo, diante de cada item do escopo, deve-se detalhar as principais 

tarefas relacionadas ao elemento do escopo e fazer uma prévia dos recursos a serem utilizados 

nessas tarefas.  

Para pequenos projetos, uma boa técnica para a definição do escopo pode ser o 

brainstorm, como forma de preparo para a lista de atividades. Porém; não se limita a isso; 

pois deve-se buscar uma abordagem concreta.  

O próximo processo é a elaboração da Matriz de Responsabilidade que é uma forma 

de exibir as pessoas responsáveis pela realização dos ítens de trabalho. É uma ferramenta de 

grande utilidade em pequenos projetos, pois enfatiza quem é responsável por cada ítem e 

mostra o papel de cada pessoa na realização do projeto global. Pode-se utilizar o símbolo X 

para relacionar o ítem de trabalho com o seu respectivo responsável, ou então a sigla P 

demonstrando responsabilidade principal e a sigla S como responsabilidade de suporte.  Essa 

responsabilidade pode ser completa ou parcial, podendo ser mais de um responsável por item.   
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O resultado das duas etapas anteriores é a declaração do escopo do projeto. Esse 

documento, aborda características e limites do projeto e seus produtos e serviços, além de 

métodos de aceitação e controle do escopo.  

Na declaração de escopo, pode-se citar dados relevantes como o objetivo e os 

requisitos do projeto a fim de enfatizar os ideais do projeto e tornar o documento mais rico. 

No entanto, a declaração de escopo deve incluir: 

• os objetivos do projeto; 

• requisitos do projeto (premissas e restrições); 

• as definições do escopo (com as principais atividades); 

• a matriz de responsabilidades. 

Em projetos pequenos, torna-se injustificável a utilização de termo de abertura 

conforme rege o Guia PMBOK (PMI, 2008). Seria mais adequado, transformar o termo de 

abertura e declaração do escopo do projeto em um documento único e simples. 

É muito importante utilizar o ciclo PDCA para desenvolver o planejamento e o 

controle do escopo do projeto, pois repercute positivamente na tomada de decisão da parte do 

gestor com relação ao escopo.  

4.4.4 Um exemplo de Declaração de Escopo para projetos pequenos 

No contexto do exemplo citado no tópico 4.4, buscou-se demonstrar como seria uma 

Declaração de escopo para o mesmo.  

A declaração do escopo para um projeto pequeno é muito importante, pois ela pode 

documentar temas cruciais como o objetivo do trabalho, os requisitos do projeto. 

Baseado no planejamento estratégico da empresa e em diversas informações como a 

restrição tripla e os requisitos do projeto, o engenheiro definiu os objetivos do trabalho e 

elaborou a Declaração de Escopo em pouco mais do que três dias. O resultado foi o seguinte 

(veja FIG. 14 e a FIG. 15): 
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 FIGURA 14 - Exemplo de declaração de escopo 
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 FIGURA 15 - Exemplo de Matriz de Responsabilidade (anexo à Declaração de Escopo) 

A Declaração do Escopo integrará o próximo documento a ser elaborado, que é o 

Cronograma, na fase Planejamento do Tempo. 

Anexo da Declaração do Escopo do Projeto 

Aprovações:

Nome do Patrocinador

Ass.:

Data: 

01/05/2009Patrocinador
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4.4.5 O Planejamento do Tempo 

A etapa posterior ao planejamento do escopo é o planejamento do tempo. Trata-se de 

uma etapa essencial a qualquer tipo de projeto, embora, os processos desta fase estejam 

definidos como componentes distintos; na prática, eles podem se interagir e se sobrepor. Os 

processos a serem trabalhados neste tópico serão: 

• definição e sequenciamento das atividades; 

• estimativa de recursos das atividades; 

• estimativa de duração das atividades; 

• desenvolvimento do cronograma. 

Em pequenos projetos, esses quatro processos estão estreitamente interligados. Isto 

quer dizer que, esta etapa do planejamento pode ser realizada por apenas uma pessoa, e 

geralmente, exige-se que se elabore o planejamento do tempo em um curto prazo. A FIGURA 

16 fornece uma visão geral do planejamento do tempo de um pequeno projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16 - Esquema do planejamento do tempo de um projeto pequeno 

O documento resultante desses processos é o cronograma, pois nele descrevem-se 

todas as ações realizadas nos processos de planejamento do tempo. 
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4.4.6 A elaboração do Cronograma 

O primeiro processo de elaboração de um cronograma é a definição e sequenciamento 

das atividades, a partir de uma lista de atividades. 

De acordo com as considerações feitas na declaração do escopo, faz-se uma lista de 

atividades referentes aos itens da matriz de responsabilidades. Trata-se de identificar e 

relacionar o trabalho a ser realizado para entregar cada pacote de trabalho. Essa lista será 

essencial para as atividades do cronograma, para fornecer uma base para estimativas, 

elaboração, execução, monitoramento e controle das atividades do projeto.  

A elaboração da lista não é uma tarefa fácil uma vez que ela fica disposta de forma não 

muito lógica. Cabe ao gestor ou sua equipe de pequenos projetos, sequenciar as atividades de 

forma a aperfeiçoar a execução do projeto. As atividades podem ser sequenciadas logicamente 

usando relações de precedência adequadas, além de antecipações e atrasos, para dar suporte 

ao desenvolvimento posterior do um cronograma realista e alcançável. O sequenciamento 

pode ser feito utilizando técnicas automatizadas ou manuais. A partir desse ponto começa a se 

formar um cronograma mais lógico. 

O próximo processo para a elaboração de um cronograma é a Estimativa dos Recursos 

da Atividade. Nessa estapa, estimam-se os recursos da atividade do cronograma envolvendo 

pessoas, equipamentos ou materiais. Deve-se também quantificar cada recurso que será 

utilizado e quando cada recurso estará disponível para realizar as atividades do projeto.  

Em projetos maiores, pode-se elaborar uma EAR (Estrutura Analítica de Recursos), 

onde os recursos estariam dispostos de forma hierárquica sendo classificados por categoria ou 

tipo de recurso. Mas em pequenos projetos, isso poderia demandar muito tempo.  

Um erro constantemente realizado em pequenos projetos é fixar o tempo de duração 

das atividades, antes mesmo de verificar a disponibilidade de recursos, o que pode resultar no 

atraso do projeto. Neste sentido, pode-se esclarecer a forte ligação deste processso com o 

próximo, a Estimativa de Duração das Atividades.  

Em alguns projetos a duração é estipulada antes de se estimar os recursos, pois o prazo 

é considerado fixo. Neste caso, é necessário disponibilizar recursos para atender o prazo, 

podendo necessitar até mesmo de recursos extras.  
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A Estimativa de Duração das Atividades trata-se da estimativa do tempo de trabalho 

necessários para terminar as atividades individuais do cronograma.  Como base de 

informações para se estimar a duração das atividades do cronograma, utiliza-se informações 

sobre: o escopo do trabalho da atividade do cronograma, tipos de recursos necessários, 

estimativas das quantidades de recursos e calendários de recursos com as disponibilidades de 

recursos. 

Uma boa técnica para se estimar a duração das atividades pode ser a estimativa de três 

pontos: mais provável, otimista e pessimista. Após estimar os recursos e a duração das 

atividades, inicia-se o processo de desenvolvimento do cronograma.  

Neste processo, as estimativas de recursos e duração das atividades podem ser 

avaliadas e revisadas levando em consideração que o prazo ou a quantidade de recursos 

podem se alterar. Devido a isso, o gestor precisa determinar um parâmetro fixo em cada 

atividade, ou seja, recurso fixo (trabalho e material) ou tempo fixo.  

Por menor que seja um projeto, no desenvolvimento de um cronograma sempre ocorre 

fenômenos chamados “Conflitos de eventos” e “Super-alocação de recursos”. Cabe ao gestor 

gerenciar esses conflitos.  

A utilização de Softwares de gerenciamento de projetos como o Excel pode auxiliar 

devido à capacidade de organizar dados e fácil interface com o usuário. Veja-se o APÊNDICE 

1, o cronograma de um pequeno projeto com duração definida. 

4.4.7 O Planejamento do Custo 

O processo de planejamento de custos em pequenos projetos tem como objetivo 

garantir que o capital disponível será suficiente para obter os recursos para que possibilite a 

execução dos trabalhos do projeto. Nele devem estar incluso: 

• orçamentação; 

• elaboração da planilha de custos.  

Devido à restrição tripla, o planejamento do custo interage diretamente com outras 

áreas de projeto como escopo e tempo. Apesar dos processos estejam apresentados aqui como 
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elementos distintos com interfaces bem definidas, na prática eles podem se sobrepor e 

interagir. Veja-se a pequena sistematização do processo de planejamento do custo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17 - O Processo de Planejamento dos Custos do Projeto 

No entanto, trata-se de um gerenciamento, principalmente do custo dos recursos 

necessários para terminar as atividades do cronograma.  

Em muitos projetos, o planejamento de custos do projeto também deve considerar o 

efeito das decisões do projeto sobre o custo de utilização, manutenção, suporte/serviço do 

produto, serviço e/ou resultado do projeto. 

Em muitas áreas de aplicação, a previsão e a análise do desempenho financeiro 

esperado do produto do projeto são realizadas fora do projeto. Quando essas previsões e 

análises são incluídas, o gerenciamento de custos do projeto irá abordar processos adicionais e 

diversas técnicas de gerenciamento geral, como retorno sobre o investimento, fluxo de caixa 

descontado e análise de retorno de capital investido, que não serão abordados nesse trabalho. 
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4.4.8 Elaboração de uma planilha de custos 

À medida que um projeto vai tomando forma, surge uma necessidade de aproximação 

aos custos dos recursos necessários para terminar cada atividade do projeto, e isso ocorre, 

nesse processo.  

Em grandes projetos, após a elaboração do cronograma se faz uma estimativa de 

custos, para depois, fazer um levantamento de preço com os possíveis fornecedores.  

Em projetos pequenos, a Orçamentação é feita tanto depois da elaboração do 

cronograma quanto após a Estimativa de Recursos das Atividades. Muitas vezes, na medida 

em que se levantam os recursos, paralelamente se levantam os preços através de cotações 

feitas com mais de um fornecedor.  

O orçamento será dividido de acordo com custos internos e externos, levando em 

conta os materiais e equipamentos a serem utilizados.  Este orçamento servirá como base para 

monitoramento e controle de desempenho de custos gerais do projeto. 

A partir da elaboração do orçamento, se pode avaliar a necessidade de financiamento 

do projeto. 

Com a orçamentação feita, passa-se para a construção de uma simples Planilha de 

Custos Para melhor controle do projeto, esta deve ser detalhada por atividade ou por recurso.  

Com o auxílio de um software como o Excel, pode-se obter uma planilha eficaz. As 

planilhas devem ser elaboradas de acordo com o grau de precisão demandado pelo projeto. 

Em casos que se desejam um custo mais generalizado, pode-se controlar um projeto pela 

planilha de custos por atividades macros. Porém, nessa planilha não se obtém um controle 

minuncioso e pode aumentar a variação se não for aplicada corretamente. Mas mesmo assim, 

é valiosa, devido ao poder de facilitar a interface para visualizar e comparar o custo real e o 

custo previsto de forma geral, podendo tomar decisões sobre o projeto. Veja-se, abaixo, a 

tabela de custos de um pequeno projeto: 
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TABELA 1 - Exemplo de tabela de custos de um pequeno projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na planilha custos por atividade, pode-se controlar os custos reais de acordo com o 

previsto, voltados para cada atividade do cronograma. É uma ótima alternativa para tornar o 

controle dos custos mais didático e organizado devido à sequência lógica de fácil 

entendimento. 

4.5 A execução de um projeto pequeno.  

Uma vez elaborado o planejamento do projeto, pode-se proceder à execução do 

projeto. A partir daí, o gestor e sua equipe implantam as atividades ou elementos do trabalho 

de acordo com o plano. Quanto maior o número de recursos envolvidos, maior será o ritmo de 

execução.  

Recursos Internos unidade de medida quantidade preço unitário Total

Mangueira flexível PU metro 90 7,19R$                       647,10R$      

Conexão para tudo KA unidade 3 17,90R$                     53,70R$        

Tinta epóxi branca litro 10 33,00R$                     330,00R$      

Tinta epóxi amarela litro 10 42,00R$                     420,00R$      

Fita isolante (20 metros) rolo 7 7,90R$                       55,30R$        

Fita tecido de vidro rolo 2 78,00R$                     156,00R$      

Engate rápido bronze 3/4" unidade 5 27,90R$                     139,50R$      

Abraçadeiras unidade 7 11,70R$                     81,90R$        

TOTAL 1.883,50R$  

Recursos Externos unidade de medida quantidade preço unitário Total

Caminhão Munck hora 22 44,00R$                     968,00R$      

Deslocamento do Caminhão quilômetro 70 5,00R$                       350,00R$      

Cabo de cobre flexível 120mm² preto metro 140 25,70R$                     3.598,00R$  

Cabo de cobre flexível 95mm² azul metro 45 20,40R$                     918,00R$      

Cabo de cobre flexível 95mm² verde metro 45 20,40R$                     918,00R$      

Eletroduto zincado leve 2.1/2" metro 9 52,00R$                     468,00R$      

Caixa de derivação tipo C 2.1/2" sem rosca unidade 2 42,00R$                     84,00R$        

Caixa de derivação tipo LL 2.1/2" sem rosca unidade 1 42,00R$                     42,00R$        

Conector giratório para tubo 2.1/2" unidade 4 35,90R$                     143,60R$      

Bucha para conector giratório 2.1/2" unidade 4 2,60R$                       10,40R$        

Seal tubo 2.1/2" unidade 3 16,00R$                     48,00R$        

Abraçadeira galvanizada tipo O 2.1/2" unidade 10 0,90R$                       9,00R$           

Curva para eletroduto zincado leve 2.1/2" 90° unidade 1 28,00R$                     28,00R$        

Barra tubo galvanizado 2" metro 18 52,00R$                     936,00R$      

Nipel galvanizado 3/4" unidade 3 3,15R$                       9,45R$           

Redução galvanizada de 1" x 3/4" unidade 3 4,20R$                       12,60R$        

União com assento de bronze 2" unidade 2 86,00R$                     172,00R$      

Registro de gaveta 2" (DECA DN 501502 B200) unidade 6 81,30R$                     487,80R$      

Nipel galvanizado 2" unidade 4 17,90R$                     71,60R$        

TOTAL 9.274,45R$  
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Um ponto importante na fase de execução é a mobilização da equipe. Na maioria dos 

pequenos projetos, a equipe é definida na fase de iniciação do projeto. Essa equipe deverá ter 

estreita relação com a proposta. Ao iniciar a execução de um projeto, cabe ao gestor, 

mobilizar a equipe para que haja maior envolvimento, comprometimento e conhecimento dos 

detalhes do projeto. Uma simples reunião é bastante para realizar esse processo. A troca de 

informação é de fundamental importância, haja vista a necessidade de comunicação eficaz, 

assim como influência do gestor na organização. Além disso, necessita-se de liderança e 

motivação para estimular que as pessoas alcancem altos níveis de desempenho, negociação, 

gerenciamento de conflitos e resolução de problemas, ou seja, diálogo para chegar a um 

entendimento e um acordo, analisar alternativas e tomadas de decisões. 

A partir de agora, as interfaces técnicas são bastante utilizadas e as entregas servem 

como saídas de cada atividade ou elemento de trabalho do cronograma. Ou seja, as entregas 

não precisam ser sempre tangíveis, podem ser também intangíveis como treinamentos.  

O desempenho das atividades depende da orientação do gestor ou de sua equipe. Para 

isso necessita-se de gerenciar a execução do projeto. No entanto, eles devem realizar esforços 

como: 

• realizar atividades para atingir os objetivos do projeto; 

• selecionar fornecedores; 

• obter recursos; 

• gerenciar recursos; 

• consumir recursos; 

• fabricar ou construir componentes necessários; 

• coletar dados do projeto e relatar custo, cronograma, progresso técnico e qualidade. 

Além de orientar, durante o progresso de um projeto, é de suma importância controlar 

os trabalhos em realização. Para isso, é prudente sempre coletar, medir regularmente o 

andamento das atividades e das entregas. O processo de controlar o desempenho e as 
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mudanças solicitadas nada mais é que controlar o cronograma, as entregas do escopo, a 

qualidade das entregas e o custo do projeto. 

No entanto, deve-se utilizar o PDCA para integrar informações obtidas durante o 

progresso podendo alterar o que foi planejado, assim como na resolução de problemas. 

Resumindo, essa fase consiste em orientar, executar e controlar as atividades 

planejadas do projeto, obtendo informações de desempenho do projeto, comparando-as com o 

plano do projeto, ou seja, a declaração do escopo, o cronograma e planilha de custos. Nessa 

fase do projeto, é importante a persistência, a comunicação, o comprometimento e a 

pontualidade do gestor e da equipe por influenciar diretamente no alcance de resultados.   

4.6 O Encerramento de um pequeno projeto 

A quarta e última fase de um pequeno projeto é o encerramento. Após a conclusão de 

todo o trabalho do projeto, deve-se fazer algumas ações para terminar um projeto de forma 

adequada. 

Ao final dessa fase, se tem o resultado ou produto final do projeto.  

Um dos objetivos de concluir de forma adequada é aprender com a experiência 

adquirida durando o projeto.  

Essa fase pode incluir a organização e arquivamento de documentos, recebimentos e 

pagamentos finais ou até mesmo a condução de reuniões de avaliação.  

Quando um projeto é feito sob contrato, inclui-se nessa fase, atividades como a 

verificação do produto, analisando a precisão e satisfação que o produto gerou para o cliente.  

Geralmente, o cliente faz uma verificação das entregas requeridas como desenhos, 

equipamentos, fluxogramas, relatórios, dados etc. 

Outro fator trabalho nessa fase é a análise do sucesso ou fracasso do projeto, 

discutindo e arquivando as lições aprendidas e informações futuras. 
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O encerramento de um projeto pequeno pode ser a mais simples de todas as fases, mas 

a importância de ações eficazes tomadas nesta fase, podem refletir no sucesso de projetos 

futuros. 

4.7 Resultados do Projeto 

O resultado deste trabalho é uma sistemática mínima para gestão de pequenos 

projetos. A nova sistemática possui 17 processos de gerenciamento e 4 fases do ciclo do 

projeto, sendo elas, Iniciação, Planejamento, Execução e Encerramento. Esta pode ser 

considerada uma forma de abordagem:  

• simples, pois se utiliza um número reduzido de processos de gerenciamento; 

• prática, pois é de fácil aplicação facilitando a utilização em projetos onde não se 

justifica a utilização de metodologias muito complexas; 

• direta por tratar a metodologia de forma mais objetiva, abordando ferramentas básicas 

que podem ser utilizadas em qualquer projeto. 

• ordenada por ter uma seqüência lógica dos processos de gerenciamento 

• organizada por contemplar apenas os processos necessários para um projeto deste 

porte; 

• enxuta, pois aborda as etapas mínimas pelas quais se devem passar um projeto, 

compactando os conceitos 

Pode-se perceber que o planejamento é a fase que demanda maior atenção, uma vez 

que nela estão concentrados os processos que exigem um maior nível de detalhamento, 

estimativas e amadurecimento do escopo. Um planejamento bem elaborado aproxima o 

projeto do objetivo esperado. No entanto, as fases posteriores são uma concretização do que 

foi planejado. De nada adianta um bom planejamento se não houver controle, pontualidade, 

monitoramento do projeto. Os processos de gerenciamento de um pequeno projeto estão 

fortemente interligados e podem se sobrepor assim como os processos de controle e 

monitoramento. 
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A sistemática aqui apresentada pode ser considerada como básica, necessitando de 

específicos ajustes dependendo da área de aplicação. Para melhor esclarecimento, elaborou-se 

um mapa mental da sistemática contendo as fases e seus respectivos processos. Veja-se, 

abaixo, o mapa da sistemática mínima para gestão de pequeno projeto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18 - Mapa mental da sistemática mínima para gestão de pequenos projetos 

É possível notar que na sistemática não existem processos de gerenciamento de 

qualidade, riscos ou recursos humanos.  

Geralmente, em um projeto de pequena escala, não se planeja a qualidade 

separadamente, pois ela está inserida na definição de um escopo, determinando os padrões das 

entregas, ou seja, a qualidade da entrega. A qualidade também está nas definições das 

atividades, assim como as estimativas de recursos e duração de um projeto que, quando bem 

elaborados, consequentemente resultará em um projeto pontual, ou seja, qualidade no tempo 

de entrega. A qualidade pode estar incluída também numa elaboração de uma planilha de fácil 

acompanhamento dos custos que também garantirá um projeto dentro do que foi orçado.  
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Com relação aos processos de risco, conforme já foi citado, este trabalha trata-se de 

uma sistemática mínima, portanto, em muitos projetos, não se justifica planejar os riscos com 

identificação e classificação dos riscos ou até um plano de ação para tal.  

O gerenciamento dos recursos humanos de um projeto já é abordado no processo de 

mobilização da equipe, que uma vez bem realizado, incorpora suficientemente o projeto 

durante sua duração. 

Resumindo, a qualidade, o risco e a gerencia dos recursos humanos são conseqüência 

do bom planejamento do escopo, tempo e custo.   
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FIGURA 19 – Fluxograma da sistemática mínima 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A proposta de utilização de uma sistemática mínima de gestão de pequenos projetos 

pode influenciar significativamente nas atividades de projetos aplicados ao setor estudado. 

Após analisar as melhores práticas em gerenciamento de projetos, além de bibliografias 

adicionais, foi possível verificar que um projeto pode ser eficiente utilizando um número 

menor de processos. A interação com os processos de gerenciamento de projetos despertou 

uma avaliação crítica, que demonstra que os projetos típicos desse segmento exigem uma 

resposta rápida ao cliente. No entanto o planejamento e a execução devem ser feitas no menor 

prazo possível. 

Entende-se que esse trabalho proporciona uma sistemática consistente para pequenos 

projetos, pois o resultado desse trabalho reduziu consideravelmente número de processos e 

ficou evidenciado que projetos deste porte demandavam uma orientação voltada ao curto 

prazo. O trabalho permite a compreensão de todo o ambiente em que os pequenos projetos 

estão inseridos de forma direta, prática e simples. Nesse sentido o trabalho pode agregar 

muito ao gerenciamento de projetos que, entende-se, seja uma metodologia eficaz e 

considerada de fundamental utilização em qualquer tipo de empresa no mercado atual.   

Pode-se perceber que o ciclo de vida de um pequeno projeto é geralmente bem 

definido. A iniciação é uma fase que fornece dados de entrada fundamentais para o 

planejamento. Esta última é a fase que demanda grande atenção devido ao maior número de 

processos e sua forte influencia no resultado final. As fases de execução e encerramento nada 

mais são que a aplicação e confirmação das fases anteriores. Os processos podem se sobrepor 

e interagir entre si, pois possuem forte correlação. 

Percebeu-se que, os projetos desse porte, estão basicamente envolvidos em três 

dimensões, sendo elas, escopo, tempo e custo. Analisando aspectos como a qualidade, os 

riscos e os recursos humanos de um projeto, verificou-se que estes são geralmente 

contemplados dentro dos três ambientes da restrição tripla, ou então, não são abordados em 

um projeto pequeno. Caso seja necessária uma abordagem minuciosa, precisa-se de um 

acréscimo de processos à sistemática mínima. 

As técnicas utilizadas em projetos pequenos são simples e prezam pela objetividade e 

retorno rápido à necessidade. A metodologia de gerenciamento de projetos é muito conceitual 
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e ampla, abordando diversas ferramentas das quais a aplicação podem variar de acordo com a 

área de aplicação. 

A sistemática pode ser considerada como uma orientação ao gerenciamento, não como 

um modelo. Cabe aos gestores de projeto utilizá-la como uma metodologia mínima. A 

constante aplicação e aprimoramento da utilização da sistemática podem levar ao 

amadurecimento da organização em gerenciamento de pequenos projetos.   

Por meio da utilização da sistemática, é possível identificar o processo no qual o 

projeto se passa, e prever qual é o próxima etapa do gerenciamento, além de auxiliar na 

visualização do projeto de forma global e agilizar a tomada de decisões, proporcionando um 

controle estruturado.   
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7 APÊNDICE 1 

 


