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RESUMO 

 

 Palavras Chave: Projetos problemáticos. Projetos fracassados. Riscos em projetos. 

Recuperação de projetos. 

 

Vivemos hoje em uma economia cada vez mais globalizada e competitiva, exigindo 

habilidade na arte de administrar recursos. Tal habilidade se destaca em um gerente de 

projetos que tem por finalidade proporcionar resultados positivos ao entregar um projeto. Por 

vezes os resultados não são positivos, mesmo tendo ele o entendimento nas áreas de 

conhecimento em gerenciamento de projetos. Riscos, qualidades, recursos humanos e 

comunicação, são as áreas responsáveis pela geração de indicadores e alertas de problemas 

em um projeto, e mesmo que baseados em uma metodologia por vezes são subestimados na 

fase de planejamento ou até mesmo abandonados na fase de execução, perdendo assim 

totalmente o controle e com isso impedindo atingir o sucesso do projeto. Escopo, custo e 

tempo são as áreas que usando estratégias específicas pode-se prover a recuperação desses 

projetos.   

    



 

 

ABSTRACT 

 

 

 Key Words: Troubled projects. Failed projects. Risks in projects. Recovery projects. 

 

We now live in an economy increasingly globalized and competitive, requiring skill in the art 

of managing resources. Such expertise stands out in a project manager who aims to provide 

positive results while delivering a project. Sometimes the results are not positive, even though 

he had understanding in the areas of knowledge management projects. Risks, quality, human 

resources and communication, are the areas responsible for generating alerts and indicators of 

problems in a project, even if based on a methodology are sometimes overlooked in the 

planning stage or even abandoned the implementation stage, losing so totally out of control 

and thus preventing achieve project success. Scope, cost and time are the areas using specific 

strategies can provide for recovery of these projects. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Para todo projeto, existe uma metodologia, um conceito, um valor, um objetivo, aos 

qual o torna exclusivo. Em virtude dessa exclusividade, muitas vezes, deixa-se de seguir as 

boas práticas do gerenciamento de projetos. Deixa-se também, metodologias, indicadores e 

alertas que por vezes transformam um projeto de sucesso em projeto problemático ou até 

mesmo levam ao fracasso do mesmo. 

Em estudos anteriores, notou-se que ha um grande percentual de desperdícios em 

projetos porque as empresas falham na utilização de efetivas práticas de gerenciamento de 

projetos, dos quais muitos são cancelados antes de seu término, outros ultrapassam o prazo 

e/ou orçamento originalmente estimados.    

Para entendermos melhor esse mecanismo e enxergarmos as possíveis falhas nos 

projetos, temos que entender o conceito e a base fundamental do gerenciamento de projetos 

para então termos as definições de projetos de sucesso, problemáticos ou fracassados.   

O objetivo desse trabalho é identificar e conceituar projetos problemáticos e através de 

levantamentos e avaliações, permitir se possível, sua recuperação, minimizando efeitos e 

impactos negativos de um fracasso total. Aqui, não temos como objetivo trazer o sucesso 

planejado para o projeto como na proposta inicial, mas sim, como dito, recuperá-lo impedindo 

seu fracasso. 
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2 CONCEITO DE PROJETO 

 

“Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo.” (PMBOK 4ª edição). 

Todo projeto tem por natureza um início e um término definidos, sendo seu período 

temporário. O termo temporário, não significa de curta duração, e tão pouco se aplica ao 

produto, serviço ou resultado do projeto, na maioria, os projetos são criados para gerarem 

resultados duradouros. Como por exemplo, projetos de impactos sociais, econômicos e 

ambientais podem ter resultados muito mais duradouros que os próprios projetos. 

Os projetos necessitam de objetivos claros, que atendam os requisitos acordados entre 

os principais envolvidos (stakeholders). Os principais envolvidos são as pessoas e 

organizações públicas ou privadas, como clientes, patrocinadores ou qualquer outra entidade 

que possa exercer influência direta ou indireta nas entregas e nos resultados do projeto. 

Todo projeto requer um grau de controle e de gerenciamento diferenciado dos 

trabalhos normais, exigindo por parte do gerente do projeto e sua equipe também um esforço 

diferenciado.  
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3 CONCEITO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

“O Gerenciamento de Projetos (GP) é um ramo da Ciência da Administração que trata da 

iniciação, planejamento, execução, controla e fechamento de projetos.” (Metodologia de 

Gerenciamento de Projetos – Methodware) 

Com base nesse conceito, entende-se que o Gerenciamento de Projetos é o conjunto de 

aplicações de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas coordenadas a fim de 

atender as atividades e requisitos de um projeto. O Gerenciamento de Projetos é uma 

atividade continua que ao longo do desenvolvimento do projeto, fornecerá indicadores, 

aprendizado e confiabilidade para a conclusão mais assertiva do projeto.  

O Gerente de projetos é responsável pelo desenvolvimento, evolução e realização dos 

objetivos do projeto. Portanto, ele é o provedor do Gerenciamento de Projetos. 

A área de gerenciamento de projetos tem gerado uma série de trabalhos e estudos sobre 

metodologias, ferramentas, estratégias e processos para gerenciamento de projetos. Tudo isso 

visando preparar e capacitar os gerentes de projetos e suas equipes para alcançarem e 

garantirem o sucesso do projeto. 
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4 ÁREAS DE CONHECIMENTO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Para o efetivo gerenciamento de projetos, concilia-se a aplicação de conhecimentos, 

ferramentas, habilidades e técnicas às atividades do projeto, a fim de atingir os seus 

resultados, o PMBOK propõe oito áreas de conhecimento; escopo, tempo, custo, qualidade, 

recursos humanos, comunicação, riscos e aquisições, sendo que a coordenação dessas áreas é 

de responsabilidades de uma nona área denominada integração. 
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5 DEFINIÇÃO DE CADA ÁREA 

 

a) escopo: É o processo que consiste em incluir todo o trabalho necessário, e apenas o 

necessário, para a realização e sucesso do projeto; 

b) tempo: É o processo que determina o termino do projeto no prazo planejado; 

c) custo: É o processo que planeja, orça, estima e realiza o controle de custos, de 

maneira que o projeto termine dentro do orçamento determinado e aprovado; 

d) qualidade: É o processo que garante que o projeto irá satisfazer os objetivos a qual foi 

proposto; 

e) recursos Humanos: É o processo que gerencia e organiza a equipe do projeto; 

f) comunicações: É o processo que coleta, gera, dissemina, armazena e destina as 

informações do projeto de forma adequada e eficiente. Exemplos: 

  Planejamento das comunicações – determinação das necessidades de informações e 

 comunicações das partes interessadas no projeto; 

  Gerenciar as partes interessadas – gerenciamento das comunicações para satisfazer os 

 requisitos das partes interessadas no projeto e resolver problemas com elas; 

g) riscos: É o processo que identifica as oportunidades e ameaças do projeto; 

h) aquisições: É o processo que compram ou adquirem serviços, produtos ou resultados, 

além dos necessários ao gerenciamento de contratos; 

i) integração: É o processo que integra, faz a união entre todos os elementos do 

gerenciamento de projetos, coordenando, unificando e combinando os grupos de 

processos do gerenciamento de projetos. 
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6 GRUPOS DE PROCESSOS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Cinco grupos de processos coordenados e inter-relacionados integram a metodologia de 

utilização dos processos de gerenciamento de projetos: 

 

a) iniciando o Projeto: 

 Nessa etapa são identificadas todas as necessidades do projeto e também estabelecidos 

os objetivos e resultados do mesmo, sendo autorizada ou não a sua execução, sendo que a 

execução depende do resultado de um estudo de viabilidade (business case); 

b) planejando o Projeto: 

 Após, aceites a autorização para a execução do projeto, necessita-se realizar o seu 

planejamento. O processo de planejamento constitui o plano de gerenciamento do projeto, 

onde busca identificar e amadurecer o escopo, requisitos, riscos, premissas, dependências e 

restrições do projeto; 

c) executando o Projeto: 

 Nessa fase os serviços e produtos são gerados e entregues pelo projeto. Assim, 

colocado em prática o que foi planejado. Nessa etapa grande parte do esforço e do orçamento 

do projeto é consumida; 

d) controlando o Projeto: 

 Junto à execução é necessário monitorar e identificar possíveis problemas para assim 

serem tomadas ações corretivas, quando necessário e para controlar a execução do projeto. O 

controle é a forma que o projeto é observado e medido periodicamente para identificar 

variações em relação ao plano inicial do projeto; 

e) fechando o Projeto: 

 Etapa final do projeto, sendo assim, é nela que os livros, documentos e contratos são 

encerrados, arquivados e comunicados a todas as partes envolvidas no projeto, ou seja, 

formalizando o fim do projeto, deve-se diferenciar o “ciclo de vida de um projeto” dos 

“grupos de processos de gerenciamento de projetos”. 
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7 CICLO DE VIDA DE UM PROJETO 

 

Para planejar, executar e controlar melhor um projeto divide-se em partes menores e 

denomina-se “fases”, cujos nomes e quantidades dessas fases serão determinados pela 

necessidade de controle de cada organização ou organizações envolvidas no projeto. 

O ciclo de vida do projeto é composto pelo conjunto de fases do projeto, geralmente numa 

ordem seqüencial de execução. 

Uma fase de um projeto consiste no conjunto de atividades seqüenciadas de forma lógica, 

de maneira que sua conclusão é marcada pela entrega de uma ou mais deliverables (entrega).  

“Um deliverable (entrega) é qualquer produto ou serviço, tangível e verificável, que deve ser 

produzido para completar um projeto ou parte dele”. (Metodologia de Gerenciamento de 

Projetos – Methodware)  

Para ser verificável, ele deve atender todos os padrões e requisitos predeterminados 

para sua conclusão, como especificações, lista de verificações de etapas concluídas (para 

casos de serviços), etc.  

Inspeções, revisões e reuniões são adotadas para determinar se o projeto de continua 

para sua próxima fase ou será tomadas medidas de correção que estejam afetando o 

desempenho do mesmo. 

Não existe um padrão ou uma única melhor maneira de definir um ciclo de vida de um 

projeto, isso será determinado pela política de cada empresa junto com a equipe do projeto e 

os objetivos a serem alcançados. 
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8 IDENTIFICANDO UM PROJETO PROBLEMÁTICO OU FRACASSADO 

 

Após entendermos o fundamental da sistemática de funcionamento de um projeto, 

conseguimos ter uma pequena base de conhecimento para avaliarmos que um projeto é 

conduzido por uma metodologia, e se assim seguido obterá sucesso nas entregas e nos 

resultados do projeto. 

Quando o Gerente de projetos e/ou a equipe do projeto subestima o conceito acima, por 

vezes perde-se o controle, o planejado, o estimado, e transforma o que estava positivo em 

problemas e fracassos. 

A realidade é que muitos dos gerentes de projetos acabam tornando-se “bombeiros” dos 

seus projetos, tentando a todo momentos contornar, reverter e sufocando-se com os problemas 

e as dificuldades encontrados ao longo do projeto.  

Lidar com projetos problemáticos é uma tarefa especialmente desafiadora para o gerente 

de projetos e sua equipe. 

Ter em um projeto escopo e requisitos muito bem definidos eleva as chances de sucesso, 

porém, o monitoramento contínuo faz enxergar riscos não previstos no início do projeto. 

Esse monitoramento contínuo é conciliado pelas áreas de riscos, qualidades, recursos 

humanos e comunicação, dos quais geram indicadores de problemas em um projeto. 

Projeto problemático pode ser definido quando a variação do esperado e o realizado 

excedeu os limites de tolerância aceitáveis para o resultado do projeto, e por vezes, não 

contornado, inevitavelmente leva-se ao fracasso. Nesse caso torna-se necessário uma 

estratégia e abordagem diferenciada, visando uma possível recuperação ou até mesmo uma 

tomada de decisão no sentido do termino antecipado. 

Projetos problemáticos não significam fracassados, projetos fracassados são 

irrecuperáveis. Projetos problemáticos são passíveis de recuperação, mas requer muita 

atenção e dedicação, pois podem facilmente tornar-se inviáveis.  

Mesmo os melhores gerentes de projeto estão sempre lutando contra incêndios, além de 

problemas de rotina, eles ocasionalmente enfrentar interrupções inesperadas que podem 

ameaçar o projeto e crises fora de controle que poderia ameaçar as organizações.  
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Gerentes que têm maior experiência e mais treinamento em resolução de problemas 

tendem a reagir a esses eventos da melhor forma possível.  

A compreensão de fatores causais de um problema por vezes, sugere uma solução, no 

entanto, isso não acontece. Nesse caso o projeto deixa o status de problemático e torna-se um 

projeto fracassado, ou seja, já não encontra-se caminhos para continuar, a única solução é 

encerrá-lo como está.  

Por vezes, ouve-se gerentes de projeto dizer que eles entendem a causa dos problemas e 

acreditando que nada pode ser feito para resolver os problemas. Esta afirmação, no entanto, 

deve ser justificada. 

Os estudos de caso mostram que os gestores, quando sob pressão, muitas vezes não 

conseguem realizar uma busca disciplinada de soluções e oportunidades, como resultado, 

essas soluções e as oportunidades podem passar invisíveis. Portanto, é fato afirmar que 

problemas em projetos ou projetos fracassados é conseqüência da gestão do mesmo. 

É papel do Gerente de Projetos buscar a produtividade da equipe, buscar um diálogo 

aberto evitando conflito, para conciliar pontos de vista opostos.  

Na verdade, sempre há algo que pode ser encontrado para melhorar a situação do projeto. 

O fracasso de um, por vezes torna-se o sucesso de outro, portanto, basear-se em históricos 

de projetos semelhantes e lições aprendidas são fundamentais do início ao fim do projeto. 
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9 INDICADORES DE UM PROJETO PROBLEMÁTICO 

 

Projetos problemáticos sempre apresentam, em uma análise não muito complexa, fatores 

indicativos que podem facilitar sua identificação como problemáticos.  

Estes são alguns exemplos de que um projeto pode estar com problemas. 

Exemplos esses tirados em projetos de Tecnologia da Infomação. 

a) na descrição do projeto inclui o produto no primeiro parágrafo: 

Muitas vezes o produto ultrapassa o valor de negócio para o projeto. Um indicador é a 

descrição do projeto. Se você ler "Projeto X é uma solução orientada a objetos baseado em 

um Produto Y...", como parte da descrição do projeto perdeu o foco do negócio; 

b) o gerente do projeto e a equipe de desenvolvimento ou equipe executora têm 

diferentes listas de risco: 

A existência de diferentes listas de riscos é um sinal que não há comunicação. A lista de 

riscos comum precisa ser visível para a equipe do projeto inteiro; 

c) a organização de gestão do programa produz gráficos e tabelas, mas não está 

envolvido no projeto: 

Muitas vezes um projeto está dentro do cronograma apenas na “teoria”, quando consultada 

a equipe de desenvolvedores ou executores a realidade não é a mesma. Geram-se gráficos e 

tabelas, mas o controle não é real e sim apenas para “cumprir a tabela”; 

d) a equipe de desenvolvimento chama durante o processo de desenvolvimento e diz: 

"precisamos de uma ferramenta.": 

A necessidade de uma ferramenta de última hora é uma indicação de que a equipe do 

projeto não sente que podem entregar a solução. Ferramentas não vão resolver o problema 

central; 

e) a equipe de desenvolvimento não sabe o propósito do negócio da solução: 

Sem saber o motivo de negócios para o projeto é grave se os designers e arquitetos não 

sabem o propósito do negócio da solução; 

f) para os projetos que têm contratos, há muitos acordos de níveis de serviços (SLAs): 
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Muitos SLAs são incontroláveis e inatingíveis. Fica muito difícil controlar os níveis de 

serviços prestados, muitos ficam subentendidos, o que gera grandes discussões e atrasos ao 

projeto; 

g) nos momentos críticos os integrantes da equipe do projeto não permanecem após o 

horário normal de expediente: 

Provavelmente, porque a equipe perdeu seu senso de aventura para o projeto. Para todo 

projeto com momentos críticos, todos naquele instante tem que estarem alinhados e focados 

para o mesmo objetivo; 

h) há pilhas de papel em todo o escritório: 

Alguns projetos estão fora de controle no que diz respeito à documentação. Pilhas de 

papel é uma indicação de que ninguém precisa de documentação, ou seja, cada um faz como 

bem entender; 

i) a entrega da solução em produção é de mais de seis meses a partir da definição do 

projeto: 

Mudanças nos negócios enquanto os projetos “arrastam-se” por muito tempo. Há uma 

forte possibilidade de que o projeto pode ter perdido a necessidade do negócio; 

j) o gerente do projeto está no escritório com a porta fechada: 

Um dos atributos chave de sucesso para um projeto é ter uma comunicação aberta. Uma 

porta fechada pode ser um sinal de uma mente fechada ou alguém que não é uma “pessoa do 

povo”. Um gerente de projetos jamais poderá ter essa postura; 

Com os exemplos acima, podemos extrair indicadores. Nota-se que esses indicadores são 

gerados unicamente pelas áreas de gerenciamento de projetos, aqui não está sendo criado 

formulas ou análises complexas para essa geração de indicadores. 

Riscos:  

a) aumento significativo na exposição dos riscos (Probabilidade e/ou impacto); 

b) fracasso na implantação de contingência aos riscos. 

Escopo: 

a) mudanças significativas constantes nos requerimentos iniciais do projeto; 
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b) falha de acordo entre as partes interessadas quanto ao entendimento dos 

requerimentos e objetivos do projeto. 

Custo e Prazo: 

a) atraso e/ou estouro do orçamento evidente e visível; 

b) progressos insatisfatórios dentro das restrições do projeto. 

Recursos: 

a) recursos são evidentemente em quantidade inferior ao necessário; 

b) equipe de implementação mostra inexperiência no projeto conduzido; 

c) aumento significativo no Turn Over dos membros da equipe do projeto. 

Stakeholders: 

a) patrocinador, gerência executiva e/ou cliente expressam insatisfação evidente ou 

disfarçada com o projeto; 

b) baixo envolvimento do cliente; 

c) cliente não está preparado para assumir suas responsabilidades no projeto. 

Formalização e Documentação: 

a) Aumento na informalidade dos processos e no improviso; 

b) Diminuição na freqüência e confiabilidade da atualização dos dados do plano do 

projeto. 

 Apesar dos indicadores acima serem muito diretos, é importante ressaltar que nenhum 

deles indica por si só que o projeto é problemático.  

Na grande maioria eles atuam em conjunto e indicam de diversas formas a existência de 

um problema. 

Fora os indicadores listados acima, um conjunto de sinais vitais e artefatos de avaliação 

qualitativos podem ser desenvolvidos no sentido de levantar critérios mais precisos sobre a 

real vitalidade do projeto. KAMPUR (2001) afirma que os sinais vitais são medidos pela 

variância entre o status real do projeto e os valores planejados conforme apresentado na 

figura1. 
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Figura 1 - Exemplo de modelos de sinais vitais(kampu,2001) 

A ESI International (ESI, 2005), desenvolveu um processo de avaliação de projetos 

problemáticos baseado em um processo de entrevistas, consolidações e análises de resultados, 

que permitem avaliar o potencial problemático e a probabilidade de recuperação do projeto. 

Esse processo é evidenciado na figura 2. Nesse processo é de suma importância a 

participação dos principais stakeholders e suas percepções pessoais são a chave do sucesso de 

uma possível recuperação do projeto. 

 

Figura 2 - Modelo de avaliação do projeto problemático (ESIC,2005) 

Podem ser desenvolvidos diversos outros modelos para identificar cenários em cada 

projeto. No entanto todos devem ser breves, rápidos e diretos, com intuito unicamente de 

identificar os problemas e proporcionar ações rápidas para a recuperação do projeto. 
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10 ENTENDENDO MELHOR AS ÁREAS DE CONHECIMENTOS INFLUENTES 

PARA PROJETOS PROBLEMÁTICOS E FRACASSADOS 

 

Como já mencionado anteriormente, gerenciamento de riscos, recursos humanos, 

qualidade e comunicação, se não dada suas devidas atenções, são grandes influenciadores nos 

resultados dos projetos. Assim como, traçando um plano estratégico com a tríplice: escopo, 

custo e tempo, é possível gerar a recuperação dos projetos problemáticos.  

Tempo, custo e escopo são as áreas de maior exigência dentro de um projeto, pois são as 

mais visíveis em sua gestão. 

Com as sucintas definições a seguir é possível entender melhor a sistemática de cada uma 

dessas áreas de conhecimento. 

 

10.1 O QUE É GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

Gerenciar riscos é identificar e encontrar formas de lidar com incertezas que ocorrem 

em qualquer projeto, de qualquer natureza, porte ou complexidade. 

Estamos vivendo tempos onde tudo parece que está fora do nosso controle, por aonde 

vamos encontramos ambientes e situações cada vez mais complexos e competitivos, voláteis, 

dinâmicos, incertos e turbulentos. Por isso é de tamanha importância ter um processo que nos 

ajude nestes ambientes de incertezas. 

Talvez, em virtude da cultura, não temos o hábito de lidar de forma estruturada com as 

incertezas, portanto, desenvolver uma metodologia eficaz e eficiente é fundamental para 

minimizar as surpresas, problemas e reduzir perdas. 

É muito mais fácil vislumbrar riscos em áreas como finanças, companhias de seguros e 

bancos, mas riscos existem em toda parte. Não existe sorte ou azar quando estamos falando de 

riscos, tampouco podemos conduzi-los com descaso.  

Nem sempre temos 100% das informações que precisamos para as tomadas de decisões, 

isso caracteriza incerteza. Exatamente por isso devemos exercitar a projeção quando 

queremos ter o total domínio sobre um acontecimento futuro, ou seja, prever o que irá 

acontecer, para esse exercício podemos usar uma espécie de eliminatória dos fatos, pois se 
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temos todas as informações sobre algo, temos absoluta certeza, se tivermos absoluta certeza 

isso não pode ser classificado como risco, é coisa conhecida. Quando temos informação 

parcial, isso é incerteza, existe a possibilidade de ocorrer ou não. Agora, quando não temos 

absolutamente nenhuma informação, então temos uma situação de total desconhecimento, é 

coisa que “a gente não sebe que não sabe”, total incerteza. 

“Eu não me preocupo com coisas que sei que não sei. Eu só me preocupo com coisas que 

não sei que não sei. Porque as coisas que sei que não sei é fácil – é só procurar, que vou saber. 

Porém , as coisas que não sei que não sei, não tenho nem por onde começar!” Einstein (circa 

1940). 

Então, quando é o momento de iniciar o gerenciamento de riscos? 

O momento é em seguida do termino do planejamento, isto é, já ter definido e 

concluído o objetivo e toda a proposta do projeto. Isso se deve pela necessidade de ter todas 

as informações de que precisamos, para a partir daí, iniciarmos o gerenciamento de riscos. 

O processo de análise de riscos deve ser feita em reunião com toda a equipe do projeto 

e desenvolvida a matriz de riscos (anexo 1), sendo determinados os métodos para a 

classificação dos riscos encontrados, ou seja, quantificar os riscos e classificá-los por escala 

de gravidade: risco alto, médio ou baixo, classificá-los também por prioridades, ou seja, qual 

deverá ser tratado antes seqüencialmente, determinar prazo para o tratamento de cada risco, 

mantendo sempre o foco nas medições e controle dos riscos.  

Cabe salientar que essa gestão não pode ser engessada, pois ela é por sua natureza, 

cíclica, na medida em que o projeto avança se tem maior clareza dos acontecimentos, gerando 

assim, maiores informações, e por vezes, necessita de mudanças no que já fora planejado 

como, escopo, tempo, custo, resultado ou qualidade. 

Alguns eventos desconhecidos ou até mesmo já descobertos, não podem ser 

antecipados. Estas situações, muitas vezes causam grandes transtornos aos projetos. 

Listas de contingências são feitas e estratégias são desenhadas, mas mudanças de 

circunstâncias podem causar riscos potenciais que ocorrem durante o andamento do projeto, 

aos quis podem rapidamente se transformar em grandes interrupções. Da mesma forma que 

risco de alta pontuação pode diminuir em importância, posteriormente, novos riscos também 

podem aparecer. 
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O planejamento de contingência é baseado nas expectativas, ferramentas e informações 

disponíveis no momento em que o são elaborados os planos. Ele deve ser elaborado de uma 

forma prática, com certas perspectivas, e percepções, definidas e validadas por todos os 

integrantes da equipe do projeto.  

Com uma definição de riscos identificados e um plano de contingência elaborado, 

temos um bom gerenciamento de riscos pró-ativa e reativa, com as soluções de problemas do 

projeto. Estas duas tarefas têm objetivos iguais, mas com diferentes propósitos, empregam 

ferramentas diferentes, e exigem diferentes habilidades do gerente de projetos, uma exige a 

busca por informações e prospecções, outra exige a busca por soluções minimizando impactos 

e a mitigação dos riscos. 

Para a análise de impactos e mitigação de riscos, é necessário criar mecanismos de 

medições e controle. 

 

10.2 O QUE É GERENCIAMENTO DE PESSOAS 

 

Cada pessoa associa um significado próprio para as coisas ou situações. 

Cada indivíduo tem sua percepção, intenção e entendimento em relação os 

acontecimentos ou fatos. Isso está ligado diretamente à cultura de cada pessoa. 

Acredito que essa área exige certa habilidade do gerente de projetos, ele é, digamos o 

pilar sustentador entre as pessoas do projeto. 

Máquinas executam somente aquilo que lhes foi programada para executar, ou seja, tem 

limitações. Cada pessoa também tem suas limitações porem essas podem ser superadas, 

podem ser quebradas, podem ser desenvolvidas e aprimoradas, buscando cada vez mais 

desenvolverem-se. 

Para que isso ocorra, elas têm que ser estimuladas e motivadas, esse é um dos papéis do 

gerente de projetos, buscar pessoas certas, com perfis corretos para cada função no projeto e 

fazer com que elas mantenham o foco e objetivo único do início ao fim do projeto. 

Como falado, isso está ligado á cultura das pessoas.  
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O holandês Hofstede (1980) desenvolveu um trabalho onde procurou traduzir as 

diferenças culturais com as diferentes atitudes das pessoas em relação os trabalhos, e mapeou 

cinco diferenças, são elas: 

Individualismo versus coletivismo: Basicamente no individualismo as pessoas decidem 

sobre preocupações próprias e que levem resultados a si mesmos e suas famílias, ou seja, 

preocupam-se com seus interesses. No coletivismo o interesse é compartilhado e as decisões 

de grupos são fortemente valorizadas e aceitas. 

Distância do poder: Nesse caso é visível a diferenciação entre os níveis hierárquicos das 

pessoas, sendo feito uso rígido da formalidade e autoridade, onde os detentores do poder 

recebem privilégios especiais, ficando evidente a diferença entre gerentes e funcionários. 

Convivência com as incertezas: Algumas culturas convivem facilmente com a 

ambigüidade e a incerteza, enquanto outra a intolerância se faz presente e necessária para se 

obter o consenso.  

Masculinidade versus Feminilidade: Culturas caracterizadas pela masculinidade exigem 

que o homem tenha assertividade, sendo que as decisões são mais duras e rígidas, enquanto 

que as mulheres são modestas, delicadas e devem cuidar das crianças. Culturas caracterizadas 

pela feminilidade dão mais ênfase às relações e preocupam-se com os outros, homens e 

mulheres compartilham papéis de assertividade e cuidam das crianças. 

Orientação de curto prazo versus de longo prazo: As de longo prazo valorizam a 

poupança econômica e persistência e as de curto valorizam o respeito a tradição e o 

atendimento as obrigações sociais. 

A globalização é um desafio para os gerentes de projetos, ou seja, tem que moldar-se 

constantemente para liderar trabalhos com diferenças culturais. 

Para gerir com eficiências as pessoas o gerente de projetos tem que desenvolver na fase 

inicial do projeto o plano de gestão de pessoas. 

Para isso o gerente de projetos terá que primeiramente criar a estrutura organizacional 

do projeto, ou seja, deve ser concebida de forma a atingir os objetivos do projeto em um 

ambiente que promova o máximo a integração entre as pessoas minimizando todo e qualquer 

conflito entre qualquer uma das partes. 

Basicamente, existem três formas básicas de estruturas de projetos:  
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a) funcional: Indicada para projetos dentro de uma área ou departamento, onde o gerente 

tem papel formal como autoridade sobre a maioria dos recursos; 

b) matricial: Caracterizada por conter equipes multidisciplinares, compostas por 

membros com habilidades e especialidades diferentes; 

c) projetizada: Estrutura geralmente considerada mais estável, onde o gerente de projeto 

tem autoridade e controle total sobre os recursos do projeto. 

Para o plano é necessário que o gerente tenha a definição de requisitos das pessoas para 

compor a equipe do projeto, assim, conseguirá traçar corretamente os papéis e 

responsabilidades para cada membro do projeto. Desenvolvendo então a matriz de 

responsabilidades (anexo 2). 

Para a gestão efetiva dos recursos do projeto o gerente deverá executar um devido 

controle do mapa gerado pela sua matriz de responsabilidades. 

Com isso ele poderá identificar e mobilizar treinamentos, bem como, a necessidade de 

desenvolvimento das pessoas. 

 

10.3 O QUE É GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÃO 

 

Como vimos, projetos são compostos e realizados por pessoas, as quais necessitam 

utilizar da comunicação para compreender como devem realizar suas atividades e cumprir 

com suas tarefas e entregas estabelecidas pelo projeto. 

O processo da comunicação baseia-se no simples modelo: emissor-receptor. 

Emissor é o componente ou elemento que emite uma mensagem ao receptor. O emissor 

expressa o seu desejo, codificando de sertã forma e escolhendo um meio ou canal pra 

transmitir sua informação. 

O receptor é o destinatário da mensagem e a interpreta. Gerando conseqüentemente 

resposta ao emissor. 

Considera-se eficaz a transmissão quando o receptor atinge o resultado desejado pelo 

emissor. 
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O ruído é tudo aquilo que afeta a interface na transmissão de uma mensagem. Falta de 

atenção ou a distancia são exemplos de ruídos em uma comunicação. 

A realimentação ou feedback é a reação em resposta do receptor ao emissor, serve para 

avaliar o resultado da emissão. 

O gerente de projetos encontra vários desafios para uma comunicação eficaz, são: 

a) barreiras na comunicação: elementos que distorcem e interferem o processo de 

comunicação, impedindo ou dificultando o entendimento entre as partes; 

b) barreiras de conhecimento: basicamente pessoas despreparadas com o processo oral, 

escrito, ou uso de linguagens técnicas ou de desconhecimento de todos os envolvidos 

no projeto; 

c) barreiras Comportamentais: prejulgamentos, preconceitos, hostilidades, 

desinteresse, desconfiança entre as partes são típicos da barreira comportamental; 

d) barreiras organizacionais e técnicas: organizações engessadas, pouco flexíveis, ou 

excessivamente burocráticas também impedem a comunicação, gerando assim a 

barreira organizacional. 

O processo de gerenciamento da comunicação em projetos deve-se não só identificar as 

partes interessadas, mas principalmente moldar-se a organização e também ao tipo ou a 

natureza de cada projeto em desenvolvimento. 

O plano de gerenciamento das comunicações descreve como os processos de comunicação 

serão gerenciados desde a identificação das partes interessadas até o encerramento do projeto.  

Ele é um dos planos auxiliares do plano de gerenciamento do projeto. 

Para compor esse plano é importante que se desenvolva e controle uma matriz de 

comunicação (anexo 3)que deve ser um documento de fácil entendimento.  

 

10.4 O QUE É GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

 

Qualidade está diretamente relacionado às percepções de cada indivíduo, e diversos 

fatores como produto ou serviço prestado, cultura, necessidades e expectativas influenciam 

diretamente nesta definição. 
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A gestão da qualidade procura atender todos os requisitos definidos pelo sponsor do 

projeto da melhor forma possível, portanto, o gerenciamento da qualidade é um processo de 

melhoramento empresarial baseado na redução contínua de custos, aumento da produtividade, 

melhoria da qualidade, itens que são essenciais para o sucesso de um projeto.  

A qualidade se transformou na mais importante ferramenta de desenvolvimento, e 

muitas organizações estão convencidas de que o Gerenciamento de Qualidade é o modo de 

gerência do futuro. 

O planejamento do projeto é à base da implementação dos processos de qualidade, de 

forma que integre todas as partes envolvidas no projeto para gerar um alto nível de 

responsabilidade da equipe do projeto. 

Suas aplicações vão mais além que apenas garantir a qualidade de um produto ou um 

serviço: é uma maneira de gerenciar os processos para assegurar a completa satisfação do 

cliente em cada etapa do projeto, tanto interna como externamente. 

A qualidade precisa ser gerenciada e monitorada constantemente, pois não acontece 

sozinha. É papel do gerente de projetos desenvolver, medir e controlar uma matriz de 

qualidade (anexo 4). Para o sucesso, é fundamental que ela seja compreendida por toda a 

equipe do projeto e que haja comprometimento em todos os níveis, gerando assim uma 

liderança eficaz e trabalho em grupo. Um processo como a qualidade, que é o atendimento das 

exigências do cliente, ou adequação à finalidade, ou à totalidade dos aspectos e características 

de uma entrega importante para que ele possa satisfazer as necessidades exigidas ou 

implícitas, precisa de um sistema de condução, ou seja, de um gerenciamento de qualidade. 

 

10.5 O QUE É GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

 

Gerenciamento de Escopo em projetos inclui a definição do trabalho necessário para 

concluir o projeto, “serve” como guia (ou ponto de referência) para determinar que trabalho 

está e qual trabalho não está incluso (ou não é necessário) no projeto. 

O escopo é o foco do projeto. O escopo do projeto difere-se do escopo do produto na 

medida em que o escopo do projeto define o trabalho necessário para fazer ou entregar o 
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produto, e o escopo do produto define como um todo, os recursos 

(atributos e comportamentos) do produto que está sendo desenvolvido. 

Quando um projeto é selecionado ou idealizado, o próximo passo são os processos de 

início. Uma das principais atividades do início é Termo de abertura do projeto (ou Project 

charter), que é importante para dar direcionamento e vida aos projetos. 

O Termo de abertura do projeto dá nome ao projeto, e define a equipe do projeto com 

autoridades e responsabilidades. Também define as necessidades de negócios a serem 

entregues pelo produto do projeto (Requisitos do Projeto). Diz-se que o projeto não existe até 

que um termo tenha sido criado. 

O planejamento do escopo do projeto é criado através do processo denominado plano de 

gerenciamento do escopo (anexo 5). 

Para definir qual é o escopo do projeto, exige-se muito planejamento e amadurecimento 

do escopo. Para isso, tanto o gerente do projeto quanto a equipe precisam ter uma visão coesa 

e unânime sobre quais são os componentes do projeto, dos seus requisitos, das expectativas 

dos stakeholders do projeto, e quais os resultados e benefícios que esse projeto proporciona 

para as necessidades de negócios destes stakeholders. 

O resultado dos processos de planejamento e identificação dos requisitos do escopo é a 

declaração de escopo.  

A declaração de escopo diz o que está dentro e o que está fora do projeto, de maneira 

clara, objetiva e sem ambigüidades. 

É importante que a declaração de escopo seja muito bem elaborada, e que haja acordo 

sobre ela. Quando a declaração de escopo estiver pronta, a equipe do projeto, os stakeholders, 

o patrocinador do projeto e o gerente do projeto não deverão mudar o escopo – a menos que 

haja um motivo muito forte que justifique essa mudança (que quase certamente implica 

impactos no custo do projeto – área diretamente relacionada). 

O processo de gerenciamento de escopo garante que o escopo incluirá todo o trabalho 

exigido, e somente o trabalho exigido, para completar o projeto.  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Atributo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comportamento
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Termo_de_abertura&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Project_charter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Project_charter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerente_de_projeto
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Requisitos_do_Projeto&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Plano_de_gerenciamento_do_escopo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Plano_de_gerenciamento_do_escopo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stakeholder
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10.6 O QUE É GERENCIAMENTO DE CUSTO 

 

O gerenciamento de custos em projetos agrega os processos que envolvem estimativa, 

planejamento, orçamento e controle de custos que serão necessários para a conclusão do 

projeto a partir de um levantamento orçamentário. 

Um projeto só pode ser considerado um sucesso se a relação “previsto x realizado” 

atender plenamente o escopo elaborado previamente, e isto é de extrema relevância tanto na 

sua concepção técnica quanto financeira, e dentro do cronograma planejado. 

Os processos do gerenciamento de custos do projeto incluem: 

Estimativa de custo: desenvolver uma aproximação dos gastos com os recursos 

necessários para execução do projeto; 

Controle de Custo: influenciar nos fatores que geram uma variação de custo e controlar as 

mudanças de orçamento do projeto; 

Orçamento de Custo: agregar os custos estimados de atividades ou de pacotes individuais 

de trabalho para estabelecer uma base dos custos; 

O gerenciamento de custos é o acompanhamento dos recursos e custos de maneira que o 

orçamento do projeto seja cumprido conforme o previsto. É importante estimar o valor 

agregado e quantificar a solução e não simplesmente ater-se ao controle de custos. De toda 

forma, este controle de custos deve ser preciso, pois a constante adição de inovações devido à 

mudança tecnológica ou necessidade de mudanças de escopo gera incrementos de custo no 

decorrer do projeto. 

O plano de gerenciamento de custos deve ser muito bem elaborado para alavancar o 

sucesso do projeto. É preciso estar atento a variações da economia e política, local e global. 

Ele tem papel responsável por prever as necessidades monetárias a fim de atender as 

expectativas, prever as possíveis incertezas dos resultados, e é de suma importância para a 

criação de planos estratégicos e alternativos se algo planejado der errado ou se os resultados 

forem além das expectativas frente aos projetos problemáticos. 

O processo de planejamento de custos contém uma série de fatores relevantes sensíveis à 

administração financeira e gerencial, os quais são de grande importância para a elaboração do 

planejamento de custos e necessários para dar mais segurança no momento da sua aplicação. 
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Os custos devem ser profundamente analisados e discutidos entre os stakeholders do 

projeto até que se chegue a um valor dentro da realidade e o mais próximo possível do 

desejado. O processo de planejamento financeiro não deve ser uma atividade mecanizada ou 

impulsiva. 

 O gerenciamento de custos, além de indicar caminhos que levam a alcançar os objetivos e 

resultados dos projetos, cria mecanismos de controle que envolve todas as suas atividades 

operacionais e não-operacionais. O planejamento e o controle orçamentário, realizado 

juntamente com o controle financeiro, possibilitam mudanças estratégicas rápidas para tratar 

de eventos adversos ao processo administrativo, os quais colocam em risco o alcance dos 

resultados previstos. 

 

10.7 O QUE É GERENCIAMENTO DE TEMPO 

 

O objetivo do gerenciamento de tempo em projetos é levantar e determinar os processos 

requeridos para o término do projeto, garantindo que o mesmo cumpra com os prazos 

definidos em um cronograma de atividades necessárias para a realização do projeto. 

Os principais grupos de processos desta área são: as definições das atividades, 

sequenciamento das atividades, estimativa de recurso e de duração das atividades assim como 

o desenvolvimento e controle do cronograma destas atividades. 

Definições das atividades é a identificação das atividades específicas do cronograma que 

necessitam ser executadas para prover os resultados tangíveis do projeto; 

Seqüenciamento das atividades é a identificação e documentação das dependências entre 

as atividades do cronograma do projeto; 

Estimativa de recursos de atividade é a estimativa das quantidades e os tipos de recursos 

requeridos para executar cada atividade do cronograma do projeto; 

Estimativa de duração de atividade é a estimativa do período total que será necessário para 

conclusão individual de cada atividade do cronograma do projeto; 

Desenvolvimento do cronograma é a elaboração do cronograma bem como suas análise 

das seqüências das atividades, suas dependências, durações e recursos para o projeto; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cronograma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dura%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cronograma
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Controle do cronograma é o controle das alterações ocorridas no cronograma planejado 

para o projeto; 

É uma função essencial no gerenciamento do projeto o controle da evolução e/ou das 

entregas, monitorando continuamente durante toda sua trajetória, o percentual já realizado e o 

tempo gasto no desenvolvimento e execução, comparando com a quantidade ainda a realizar e 

o prazo restante para concluir. 

O gerenciamento do tempo possibilitará identificar a necessidade de tomadas de ações 

corretivas, quando forem verificados desvios negativos ou tendências dos mesmos virem a 

ocorrer, em relação ao que foi planejado. 
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11 AVALAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO X TERMINO DO PROJETO 

 

Após avaliação e identificação da existência de um projeto problemático, a decisão de 

recuperar ou abortar o projeto precisa ser feita. 

Muitos fatores influenciam nesse processo de decisão, porém algumas considerações 

básicas precisam ser avaliadas. LONG (2003) propõe cinco questões básicas a serem levadas 

em consideração na tomada de decisão para a recuperação ou encerramento precoce de um 

projeto, que são: 

a) qual a importância do projeto para o patrocinador, para a organização e os 

interessados?; 

b) o projeto pode dar continuidade conforme o planejado e definido inicialmente ou 

necessita ser totalmente redefinido?; 

c) os impactos organizacionais e as necessidades de recursos para a recuperação são 

viáveis para produzir a recuperação desejada?; 

d) existe necessário suporte político para que o projeto seja recuperado?; 

e) você (gerente do projeto) está pessoalmente motivado e interessado em fazer o que 

precisa ser feito para recuperar o projeto?. 

Fora essas questões, diversos fatores podem evidenciar a não viabilidade pela recuperação 

do projeto. Sendo que os fatores mais comuns são: 

a) benefícios esperados para área de negócio podem não ser entregues; 

b) ambiente político e até mesmo de trabalhos não é mais sustentável; 

c) patrocinador do projeto não existe mais, e não existe capacidade visível de 

substituição; 

d) necessidades de negócio modificadas; 

e) mudanças significativas nas tecnologias; 

f) disputa contratual ou judicial em progresso inviabiliza o projeto; 

g) variações de mercado. 

 

Quando definido pela não continuidade do projeto, esse processo de encerramento 

antecipado ocorre de forma individual e diferenciada, ou seja, cada qual com uma 

complexidade e velocidade. 
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No que diz respeito a decisão pela recuperação ou termino do projeto, é de grande 

importância ressaltar que não existe formula que irá determinar essa decisão, e sim a análise 

do realizado versus o planejado comparado com a viabilidade de dar continuidade ao projeto.   
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12 CRIAÇÃO E APLICAÇÃO DE UM PLANO DE RECUPERAÇÃO DE 

PROJETOS 

 

Levando em consideração o contínuo monitoramento do andamento do projeto e os 

indicadores gerados por esse processo, pode-se então iniciar a criação de um plano de 

recuperação do projeto, entendendo que esse plano tem cunho totalmente estratégico e deve 

muito bem amadurecido antes de sua aplicação. 

Não se deve jamais desconsiderar o passado do projeto para a criação dessa estratégia, o 

passado e de fundamental importância para a elaboração do plano de recuperação, é através 

dele que se conhecerão os motivos e os fatos que levaram o projeto para o problema. Mesmo 

porque, se não eliminados os fatos geradores dos problemas, o projeto pode até recuperar-se 

em curto prazo, porém ao longo do seu tempo os problemas podem retornar e anular todo o 

esforço de criação e aplicação do processo de recuperação. 

Momentos como esse, não incomuns, são ideais para o gerente de projetos junto com sua 

equipe resgatarem todo o histórico e lista de lições aprendidas. 

Evidentemente que o gerente do projeto é o responsável ‘legal’ pelo projeto, porém é 

através da equipe que os objetivos do projeto são alcançados. 

Assim sendo, quando traçado a estratégia é de fundamental importância que a equipe 

tenha opinião unânime quanto ao escopo, tempo e custo para o plano de recuperação, e que 

cada integrante tenha o perfeito entendimento de cada um desses itens e suas respectivas 

restrições. 

Outro ponto importante é que quando se decide recuperar um projeto, não se é possível a 

recuperação total do projeto e sim somente evitar a extinção e/ou perda total do projeto. 

A recuperação é basicamente a readequação dos elementos básicos do escopo, dos prazos 

e custos dos recursos do projeto, conhecidos e denominados metodologicamente com 

restrição tripla, conforme apresentado na figura 3. 

 

Figura 3 - Restrição tripla do projeto (escopo, tempo e custo) 
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A partir dessa restrição, podemos levantar as seguintes propostas para o processo de 

recuperação. 

a) reduzir o escopo mantendo o custo e o tempo do projeto. Essa proposta busca salvar 

parte do projeto que podem sobreviver sem parte do escopo original, conforme 

figura4; 

 

Figura 4 - Recuperação do projeto por redução do escopo 

b) mantendo o escopo original, aumentando o custo e mantendo o prazo do projeto. Essa 

proposta é utilizada quando não se pode alterar o escopo inicial e o resultado final 

supera a elevação do custo planejado para o projeto, conforme figura5; 

 

Figura 5 - Recuperação do projeto por aumento no orçamento disponível 

c) Mantendo o escopo original, aumentando o prazo e mantendo o custo do projeto. Essa 

proposta é utilizada quando o prazo não é fundamentalmente relevante para o 

resultado do projeto e o tempo para executá-lo não impactará no escopo total, 

conforme figura6; 

 

Figura 6 - Recuperação do projeto por aumento nos prazos 



38 

 

d) Redefinição completa do projeto. Nessa proposta cria-se uma nova relação entre 

escopo, custo e prazo, utilizando apenas parte de cada uma das áreas. Utiliza-se essa 

opção quando as outras anteriores não servirem, conforme figura7. 

 

Figura 7 - Redefinição completa do projeto, aproveitando parte dos resultados obtidos 

As quatro propostas apresentadas formam um alicerce seguro para qualquer recuperação, 

ou seja, qualquer outra proposta será variações de uma dessas quatro apresentadas. 

Vale lembrar que qualquer que seja a ação tomada para a recuperação de qualquer projeto, 

seja ela de cunho escopo, custo ou tempo, faz-se necessário a mudança também no 

comportamento dos integrantes e interessados no projeto. 

Também é muito importante que o gerente do projeto mantenha viva sua lista de lições 

aprendidas, ela será sem dúvida nenhuma um guia e um dos principais fatores que levarão ao 

sucesso da recuperação de qualquer projeto.   
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13  POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

13.1  EMPRESARIAL  

A proposta deste trabalho é genérica, podendo ser aplicada em qualquer segmento de 

negócio, podendo adaptá-la facilmente para um segmento específico de mercado, como TI ou 

construção civil, por exemplo, facilitando a sua utilização. A sua utilização prática pode 

validar uma proposta de nova metodologia e/ou contribuir para sua evolução. 

 

13.2 ACADÊMICO  

A partir de definição sugerida neste trabalho pode-se realizar uma pesquisa em 

empresas e obter o percentual médio de projetos problemáticos ou fracassados e quais as 

metodologias de projetos que estão sendo utilizadas pela organização.  

O assunto deste trabalho desperta interesse, assim seria interessante escrever um artigo 

numa revista especialidade ou quem sabe até mesmo aprofundar em estudos de casos reais.  

Seguindo a linha deste trabalho, pode-se também desenvolver outro TCC com o tema: 

uma metodologia de gerenciamento para recuperação de projetos fracassados. 
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CONCLUSÃO 

 

Reconhecer que o problema existe por si só já é um problema, encontramos muitas 

dificuldades para avaliar e identificar e resolver os problemas. Por vezes acreditamos 

incondicionalmente que independente da fase e do caos, os projetos iram contornar os 

obstáculos e atingir o sucesso no futuro. 

O objetivo deste trabalho foi identificar e apresentar mecanismos e instrumentos que 

podem ser agregados a metodologia de projetos, por meio de avaliação das áreas de 

conhecimento em gerenciamento de projetos a fim de identificar projetos problemáticos e/ou 

fracassados. Riscos, qualidades, recursos humanos e comunicação, são as áreas responsáveis 

pela geração de indicadores de problemas em um projeto, que por vezes são subestimadas no 

momento da fase inicial de um projeto. Na fase do planejamento é o momento para 

desenvolver e amadurecer a metodologia procurando identificar riscos, controlando e 

desenvolvendo a qualidade, gerindo todos os recursos e a comunicação do projeto com 

objetivo de garantir maior assertividade e sucesso nos resultados do projeto. 

Portanto, quando se tem um projeto problemático, a primeira coisa a fazer é aceitar que 

ele existe e identificar rapidamente os problemas e tomar as ações corretivas imediatamente.   



41 

 

REFERÊNCIAS 

 

CHAVES, Lúcio Edi et al. Gerenciamento da Comunicação em Projetos. 2 Ed, Rio de 

Janeiro: FGV, 2012, (Publicações FGV Management, série Gerenciamento de Projetos) 

Cleland, David; Ireland, Lewis. Gerência de Projetos, Rio de Janeiro: Reichmann & 

Affonso, 2002. 

ESI International. Rapid Assessment and Recovery of Troubleb Projects. Arlington: ESI 

International, 2005. 

Gerenciamento Estratégico. Disponível em: 

http://gerenciamentoestrategico.wordpress.com/2010/03/03/recuperacao-de-projetos-

problematicos/ Acesso em: 10 set.2013. 

Guias e Estratégias para Estudar. Disponível em: 

http://www.studygs.net/portuges/timman.htm Acesso em: 08 set.2013. 

JUNIOR, Isnard Marshall et al. Gerenciamento da Qualidade. 10 Ed, Rio de Janeiro: FGV, 

2012, (Publicações FGV Management, série Gestão Empresarial) 

KAMPUR, G. K. How To Kill Troubled Project. San Ramon: Center for Project 

Management, 2001.  

LONG, S. P. Succeeding With Troubled Projects. Baltimore: Project Management Institute 

Global Congress, 2003. 

RAJ, Paulo Pavarini et al. Gerenciamento de Pessoas em Projetos. 2 Ed, Rio de Janeiro: 

FGV, 2012, (Publicações FGV Management, série Gerenciamento de Projetos) 

SALLES JR, Carlos Alberto C. et al. Gerenciamento de Riscos em Projetos. 2 Ed, Rio de 

Janeiro: FGV, 2011, (Publicações FGV Management, série Gerenciamento de Projetos) 

Site do capítulo de São Paulo. Disponível em: http://www.pmisp.org.br/instituto.asp Acesso 

em: 08 jun.2013. 

http://gerenciamentoestrategico.wordpress.com/2010/03/03/recuperacao-de-projetos-problematicos/
http://gerenciamentoestrategico.wordpress.com/2010/03/03/recuperacao-de-projetos-problematicos/
http://www.studygs.net/portuges/timman.htm


42 

 

Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (Guia 

PMBOK®). Quarta edição Newton Square, PA. 2008. 

VARGAS, Ricardo Viana. Gerenciamento de Riscos. Disponível em: http://www.ricardo-

vargas.com/pt/playlists/details/9/ Acesso em: 25 jul.2013. 

VARGAS, Ricardo Viana. Gerenciamento de Tempo em projetos. Disponível em: 

http://www.ricardo-vargas.com/pt/podcasts/timemanagement/ Acesso em: 23 ago.2013. 

VARGAS, Ricardo Viana. Identificando e Recuperando Projetos Problemáticos: Como 

Resgatar seu Projeto do Fracasso. Disponível em: http://www.ricardo-vargas.com/wp-

content/uploads/downloads/ricardo_vargas_identifying_recovering_troubled_projects_pt.pdf 

Acesso em: 24 ago.2013. 

XAVIER, Carlos Magno da S. et al. Methodware – Metodologia de Gerenciamento de 

Projetos. 4 Ed, Rio de Janeiro:  Brasport, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ricardo-vargas.com/pt/playlists/details/9/
http://www.ricardo-vargas.com/pt/playlists/details/9/
http://www.ricardo-vargas.com/pt/podcasts/timemanagement/
http://www.ricardo-vargas.com/wp-content/uploads/downloads/ricardo_vargas_identifying_recovering_troubled_projects_pt.pdf
http://www.ricardo-vargas.com/wp-content/uploads/downloads/ricardo_vargas_identifying_recovering_troubled_projects_pt.pdf


43 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1- MATRIZ DE RISCOS 
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ANEXO 2 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
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ANEXO 3 - MATRIZ DE COMUNICAÇÃO 
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ANEXO 4 - MATRIZ DE QUALIDADE 

 

    

 


