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Resumo 

 

O gerenciamento de escopo e de stakeholders dentro do âmbito de projeto são 

fundamentais quando se trata de projetos feitos para a comunidade por 

empresas privadas. Esses projetos, algumas vezes denominados de medidas 

compensatórias, possuem muitas partes interessas e com elas grandes 

expectativas, conflitos e discordâncias. Controlar todos os itens, aspectos e 

entregas do projeto e do produto, sob todas essas expectativas, também 

demanda uma boa e eficaz gestão do escopo. E baseado nas experiências em 

projetos de obras compensatórias, nos seus erros e acertos, sucessos e 

fracassos, este estudo tem como propósito buscar algumas das melhores 

práticas em gerenciamento, tanto de escopo quanto das partes interessadas, 

que possam reduzir as chances de falhas em obras feitas para a comunidade 

mas executada e gerenciada por empresas privadas. 

 

 

Palavras Chave: Gerenciamento de Escopo, Gerenciamento de 

Stakeholder, Obras compensatórias, Expectativa em projetos, Falhas em 

projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The scope management and stakeholders management within the project ambit 

are critical when it comes to projects done for the community by private 

companies. These projects, sometimes called compensatory measures, have 

many stakeholders and with them high expectations, conflicts and 

disagreements. Control all items, aspects and project deliverables and product, 

in all these expectations also demand a good and effective management of 

scope. And based on the experiences in compensatory works projects in their 

wrongs and rigths, successes and failures, this study aims to get some best 

practices in management, both in scope as stakeholders, which may reduce the 

chances of failure in the works made to the community but executed and 

managed by private companies. 

 

 

Key words: Scope Management, Stakeholder Management, 

Compensatory Works, Expectations on Projects, Fault Projects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho visa abordar alguns temas relacionados a Gerenciamento 

de Projetos, todo o estudo feito aqui está fundamentado em projetos reais 

desenvolvidos e também no PMBOK®1. 

Em muitos casos, se tratando de projetos realizados no Brasil, empresas 

privadas quando fazem uma nova instalação em território nacional ou até 

mesmo uma ampliação da sua unidade fabril, devem desenvolver melhorias ou 

efetuar investimentos na cidade a qual a empresa está se instalando, por 

exigência legal, contratual ou mesmo por sua liberdade. 

Essas melhorias, chamadas de medidas compensatórias, têm como 

finalidade reduzir o impacto causado pelas novas instalações na vida da 

cidade. Esses impactos podem estar relacionados aos quesitos: Meio 

ambiente, Educação, Saúde, Logística e Segurança. 

Como essas melhorias a serem feitas surgem então novos projetos que 

podem variar de tamanho e magnitude, mas os quais não dispensam todas as 

técnicas de gerenciamento de projetos para que tudo isso tenha suas chances 

de sucesso alavancadas. 

Considerando estas informações, pretende-se investigar através deste 

trabalho de pesquisa, questões pertinentes às relações entre os órgãos privado 

e público no âmbito de projetos passando por escopo e stakeholders. 

                                            
1
 PMBOK®: Project Management Body of Knowledge (Guide), Project Management Institute. 

PMI, 2013. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Projetos necessitam ser gerenciados e na maioria dos casos empresas 

privadas podem ter alguns problemas ou contratempos quando as relações são 

feitas com órgão público, pelo simples fato das diferentes formas de fazerem 

gestão de projetos. 

Como sempre é gerado uma grande expectativa na etapa inicial dos 

projetos e o cliente final, no caso em questão será o órgão público, muitas 

mudanças podem surgir durante o desenvolvimento do projeto, vendo que 

também existem diversos tipos de interesses envolvidos. 

Em relação a esses pontos levantados e pretendendo colaborar para o 

sucesso de futuros projetos a serem realizados nessa mesma linha, pretende-

se com esse estudo responder a seguinte questão: 

Quais as melhores práticas em gerenciamento de escopo e de 

stakeholders que podem reduzir as chances de falhas em obras para a 

comunidade, feitas por empresas privadas? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A seguir apresentam-se os objetivos desse trabalho. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Estudar os pontos relevantes nas relações publico-privado em projetos 

baseando-se no estudo de caso em questão e então aplicar técnicas de 

gerenciamento de projetos no âmbito de: Gerenciamento de Escopo e de 

Stakeholders. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar o estudo de caso e encontrar os pontos críticos de 

relacionamento entre as duas organizações com foco em escopo e 

stakeholders; 
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 Definir com base nos métodos usuais de gerenciamento de projetos o 

que melhor se aplica a essas situações quando o assunto é: 

Desenvolver o escopo, gerenciar expectativas e controlar mudanças. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

 

A seguir apresentam-se as justificativas acerca deste tema de trabalho. 

 

Grandes companhias quando pretendem instalar uma nova unidade 

industrial em um determinado município precisam obrigatoriamente cumprir 

alguns requisitos legais tais como as aprovações do órgão ambiental, 

aprovações do projeto junto ao órgão de financiamento e também ter a 

aprovação do órgão público (prefeitura) que será concedida pela pessoa do 

prefeito em vigor e ou dos seus secretários de desenvolvimento urbano. 

Como sempre há algum impacto causado pela instalação industrial, esse 

de alguma forma deve ser minimizado ou compensado com algumas melhorias 

na região de instalação. No caso da solicitação de aprovação pela prefeitura o 

órgão público faz um mapeamento dos impactos mais relevantes que uma 

nova instalação industrial irá causar no município em questão e com isso é 

exigido alguns projetos compensatórios que serão acordados e aprovados por 

ambas as partes, empresa privada e órgão público. 

Com base nisso é de fundamental importância que exista um bom 

relacionamento entre as duas partes e também uma boa gestão de projetos 

para que ao término a relação seja ganha-ganha.  

 

1.4 METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi iniciado com a definição do problema de pesquisa e 

com alguns dados de projetos que foram concluídos, a fim de contribuir para 

facilitar o gerenciamento de projetos em outros casos parecidos. 

Posteriormente partiu-se para uma revisão bibliográfica dos principais 

temas de gerenciamento abordados neste trabalho, como: Gerenciamento de 

Escopo e Gerenciamento de Stakeholders. Esses dois assuntos são muito 

amplos e até mesmo algumas vezes complexos, e para fins acadêmicos e 
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deste trabalho, foi buscado os pontos bibliográficos mais relevantes e que 

tivessem mais ligação com o estudo de caso, portanto essas duas áreas de 

conhecimento em projetos, citadas acima, foram resumidas, mas ao mesmo 

tempo mantida a relevância dos assuntos. 

Em seguida foram resgatados alguns materiais e registros dos projetos 

do estudo de caso, buscando principalmente relatórios diários das obras, 

registro de reuniões e conhecimentos adquiridos do coordenador, do gerente e 

de alguns stakeholders do projeto em questão. Com isso, foi contada toda a 

história do projeto nos seus cinco processos: iniciação, planejamento, 

execução, monitoramento e controle e encerramento. 

Depois disso foram estudados e analisados à luz da gestão de escopo e 

de stakeholders, buscando encontrar pontos críticos negativos e pontos 

positivos que acontecerem ao longo de toda a vida útil do projeto. 

Para buscar informações do gerente de projetos, do projeto em questão, 

foi agendada uma reunião com este e o assunto principal era relembrar dados 

e fatos do projeto apontando os principais acontecimentos. Para nortear a 

reunião foi realizada uma pequena entrevista com o GP, aonde seis perguntas 

foram colocadas em pauta. São elas: 

 

1. Como foi justificada a realização do projeto de medidas 

compensatórias? 

2. Quais aspectos você achou mais relevante, positiva e 

negativamente, sobre o planejamento, execução, escopo e 

stakeholders do projeto? 

3. Como gerente de projetos e PMP, o que você teria feito para 

melhorar os trabalhos do projeto? 

4. Como você julgava a maturidade do coordenador ou da equipe de 

projetos naquela época? 

5. O que julga ter dado muito certo e que jamais deveria ter sido feito 

na visão de gerenciamento de projeto? 

6. Qual você julga, como sendo as principais características de um 

Gerente de Projetos? 
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A resposta a essas perguntas são inseridas ao longo do trabalho e estão 

implícitas aos assuntos e nos capítulos abordados. 

Finalmente, foram utilizadas técnicas e ferramentas, apresentadas na 

revisão bibliográfica, para dar suporte aos pontos relevantes apontados no 

projeto, assim foi montado o capítulo chamado: Técnicas e Aplicações. Nesse 

capítulo buscou-se relacionar o problema levantado com uma possível solução 

embasada em gerenciamento de projetos, soluções essas que se aplicadas na 

época do projeto, teriam alavancadas as chances de sucesso. 

  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 PROJETOS 

 

Segundo o PMBOK® (2013), projeto é um agrupamento de atividades 

temporárias com um início e fim pré-definidos, realizadas em grupo a fim de 

gerar um produto, serviço ou resultado único. 

Projetos são temporários, mas não necessariamente de curto prazo, 

apenas são definidos como tendo um início, um desenvolvimento e um fim 

determinados e é finalizado quando seus objetivos são alcançados, quando 

esses já não se fazem mais necessários ou quando constatado que os 

objetivos não poderão ser alcançados ou até mesmo que não é viável seguir 

em frente. E projetos são definidos como únicos, pois mesmo com várias 

semelhanças entre projetos, existem serviços ou resultados particulares que 

diferenciam um do outro e que por este motivo os tornam únicos e singulares. 

O desenvolvimento de um novo veículo, uma nova planta industrial, a 

construção de um edifício ou de uma casa, o desenvolvimento do plano diretor 

de um município, a preparação para uma viagem ou a organização de uma 

festa, o desenvolvimento de uma nova metodologia de exames em um hospital 

– todos são projetos e devem ser gerenciados cuidadosamente para 

apresentarem resultados de sucesso, para gerar aprendizado e criar a 

integração necessária entre o projeto e as estratégias organizacionais ou até 

mesmo integrar o poder público e a empresa privada no caso deste trabalho. 
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2.2 FUNDAMENTOS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Baseado no endereço eletrônico do instituto PMI2 (2016), o 

gerenciamento de projetos é definido como a aplicação de habilidades, 

conhecimento, técnicas e ferramentas às atividades do projeto, com o objetivo 

de atender as suas necessidades. E este é realizado por meio da integração de 

alguns processos como: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 

controle, e encerramento. 

Todos esses conhecimentos, habilidades e técnicas são aplicados a 

projetos por uma pessoa específica: o gerente de projeto. 

Segundo Newell (2002), os gerentes de projeto buscam balancear a 

tríplice restrição, ou seja, três fatores conflitantes, sendo eles: tempo, custo e o 

terceiro fator, dependendo do ponto de vista, escopo ou qualidade. Já o 

PMBOK® (2013) mostra que o gerenciamento de projetos além das restrições 

conflitantes também inclui, mas não se limitam a: escopo, qualidade, 

cronograma, orçamento, recursos e risco. Ainda, caso algum desses fatores 

mudem, pelo menos um dos demais fatores provavelmente também será 

alterado. Com isso, para ter projetos bem-sucedidos é necessário que o 

produto ou serviço especificado esteja dentro do escopo, do prazo, do 

orçamento e com qualidade. 

Stakeholders ou partes interessadas do projeto também merecem uma 

atenção especial quando o assunto é projetos ou o gerenciamento do mesmo, 

pois os projetos são iniciados, planejados, executados, controlados e 

finalizados por pessoas que são partes fundamentais do gerenciamento de 

projetos. Essas partes interessadas, pessoas ou organizações, são todas as 

envolvidas no projeto que podem exercer alguma influência, positiva ou 

negativa, nos objetivos e resultados finais ou serem afetadas de alguma forma 

(VALLE ET AL., 2010). 

O gerenciamento de projetos possui cinco grupos de processos de 

gerenciamento de projetos (PMBOK®, 2013): 

1. Iniciação 

                                            
2
 PMI: Project Management Institut (Instituto de Gerenciamento de Projetos). Uma das maiores 

associações para profissionais de gerenciamento de projetos, com sede na Pensilvânia, EUA. 
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2. Planejamento 

3. Execução 

4. Monitoramento e Controle 

5. Encerramento 

 

Além desses cinco grupos de processos o gerenciamento de projetos 

possui dez áreas de conhecimento em projetos (PMBOK®, 2013): 

1. Gerenciamento da Integração 

2. Gerenciamento de Escopo 

3. Gerenciamento de Tempo 

4. Gerenciamento de Custos 

5. Gerenciamento da Qualidade 

6. Gerenciamento de Recursos Humanos 

7. Gerenciamento da Comunicação 

8. Gerenciamento de Riscos 

9. Gerenciamento das Aquisições 

10. Gerenciamento de Stakeholders 

 

Este trabalho, por sua vez, irá abordar duas das dez áreas de 

conhecimento, sendo elas: Gerenciamento de escopo e gerenciamento de 

stakeholders. 

 

2.3 GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

2.3.1 Definição de Escopo 

 

Segundo o Dicionário Aurélio (2008), escopo quer dizer: alvo, mira ou 

intenção, e segundo o PMBOK® (2013) “escopo é a soma dos produtos, 

serviços e resultados a serem fornecidos na forma de projeto”. 

Em projetos o escopo de divide em: escopo de projeto e escopo de 

produto. Tendo os dois a mesma importância para a área de projetos. O 

escopo de projeto é: “O trabalho que precisa ser realizado para entregar um 

produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas”, 

e é mensurado contra o plano do projeto. O escopo do produto é: “As 
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características e funções que descrevem o produto, serviço ou resultado” e é 

mensurado contra os requisitos do produto (PMBOK®, 2013). 

 

2.3.2 Gerenciamento de Escopo 

 

Baseado no livro Gerenciamento de Escopos em Projetos, Sotille et al. 

(2010), o gerenciamento do escopo em projeto é a área de conhecimento que 

irá garantir que o projeto contemple todo o trabalho requerido, e somente o 

trabalho requerido, para que este seja completado com sucesso. 

“O gerenciamento de escopo é a base para o planejamento do projeto e 

para a criação de sua linha de base, e deve ser conduzido de uma forma 

precisa, uma vez que forma a base do trabalho a ser desenvolvido no projeto.” 

(SOTILLE ET AL., 2010). 

Segundo Xavier (2009), gerenciar escopo em projetos abrange alguns 

processos exigidos para garantir que somente o escopo inclua todo o trabalho 

necessário. Assim a fundamental preocupação é definir e controlar o que está 

ou não incluso no projeto e para isso tem-se cinco processos da gerência de 

escopo do projeto: 

1. Coletar Requisitos 

2. Definir escopo 

3. Criar a EAP 

4. Verificar o escopo 

5. Controlar o escopo 

 

Xavier ainda define a função de cada processo da gerência de escopo 

do projeto. 

Coletar requisitos: define e documenta as características que deve ter o 

produto e os serviços do projeto que irão satisfazer as necessidades e 

expectativas dos stakeholders. Ao final esse processo gera o Plano de 

Gerenciamento de Requisitos que pode-se entender como o escopo do cliente. 

Definir o escopo: esse processo desenvolve uma declaração mais 

detalhada do escopo do projeto. 
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Criar a EAP: é o processo que subdivide as principais entregas e 

trabalhos do projeto em componentes menores e mais fáceis de gerenciar. 

Verificar o escopo: tem a função de formalizar a aceitação das entregas 

concluídas do projeto. 

Controlar o escopo: consiste em monitorar o status do escopo do projeto 

e controlar todas as mudanças. 

A EAP, estrutura analítica do projeto, tem como benefício principal o 

fornecimento de uma visão estruturada de tudo que deve ser entregue. Essa 

também é uma decomposição hierárquica do escopo total a ser executado. 

Na EAP todo o trabalho planejado é colocado dentro de componentes de 

nível mais baixo, que são chamados de pacotes de trabalho. O pacote de 

trabalho agrupa todas as atividades relacionadas à entrega em questão, ou 

seja, na EAP deve-se mostrar o trabalho ou entregas e não a atividade 

propriamente dita (PMI, 2013). 

“Os elementos nos níveis mais baixos da EAP (aqueles que não foram 

decompostos) são denominados pacotes de trabalho (work packages), sendo a 

base lógica para definição de atividades [...]” (XAVIER, 2009) 

A seguir uma modelo da estrutura analítica do projeto (EAP): 
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Figura 1 – EAP: Estrutura Analítica do Projeto. 

Fonte: Adaptado de (SOTILLE ET AL., 2010) 

2.3.3 Controle de Mudanças 

 

Segundo o PMI (2008), o processo de controlar o escopo complementa 

o de controle integrado de mudanças, pois qualquer mudança feita no escopo 

irá gerar também mudanças em outras áreas de conhecimento. Portanto, o 

controle integrado de mudanças será responsável por integrar todas as 

alterações, que afetam o desenvolvimento do projeto, com as demais áreas. 

Durante a execução do projeto, erros de planejamento, avaliações mal 

feitas de como atingir os objetivos do projeto, novas decisões do cliente ou 

patrocinador, mudança no produto, implementação de planos de contingência e 

descobertas de novas informações a cerca do produto do projeto, fazem com 

que ocorram alterações no escopo em relação àquele que foi planejado 

inicialmente, e então surge a necessidade de serem efetuadas solicitações de 

mudanças (XAVIER, 2009). 
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A análise do desempenho do escopo pode resultar numa solicitação de 

mudança da linha de base do escopo ou de outros componentes do 

plano de gerenciamento do projeto. Solicitações de mudança podem 

incluir ações preventivas ou corretivas, reparos de defeitos, ou 

solicitações de aprimoramento. (PMBOK®, 2013) 

 

“O controle do escopo é o processo responsável por monitorar o status 

do escopo do projeto e controlar suas mudanças.” (XAVIER, 2009). 

Em seu livro, Gerenciamento de projetos – como definir e controlar o 

escopo do projeto, Xavier apresenta as entradas, as técnicas e ferramentas e 

também as saídas do processo de controlar o escopo do projeto (Figura 2). 

 

O processo de gerenciar as alterações do escopo consiste no conjunto 

de atividades para documentação, relato, análise, avaliação e implementação 

das alterações no projeto. (XAVIER, 2009) 

Esse processo pode ser decomposto em três estágios, os quais podem 

ser vistos na figura 3. 

 

Figura 2 – Componentes do processo de controle do escopo (XAVIER, 2009) Figura 2 – Componentes do processo de controle do escopo 

Fonte: (XAVIER, 2009) 
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Figura 3 – Atividades do processo de gerenciar alterações de escopo 

Fonte: (XAVIER, 2009) 

 

 

2.4 GERENCIAMENTO DE STAKEHOLDERS 

 

“Todos os projetos têm partes interessadas que são afetadas ou podem 

afetar o projeto de uma maneira positiva ou negativa.” (PMI, 2013). 

De acordo com o guia PMBOK® do Instituto PMI (2013), o 

gerenciamento dos stakeholders também se concentra na comunicação 

contínua com esses a fim de entender suas necessidades e expectativas para 

o projeto. Também gerencia os interesses conflitantes das partes interessadas 

e incentiva os seus engajamentos com as decisões e atividades do projeto. A 

satisfação dos stakeholders deve ser tratada como um objetivo geral do 

projeto. 

2.4.1 Definição de Stakeholder 

 

A palavra stakeholder é de origem inglesa e é formada pela junção da 

palavra stake com a palavra holder, as duas dessa mesma origem. Segundo o 

Minidicionário bilíngue prático Inglês – Português (Editora Positivo, 2008), stake 
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significa “estaca”, “escorar”, “apostar” e “arriscar”. Já a palavra holder significa 

“proprietário”, “dono” ou “arrendatário”. 

A junção dessas duas palavras resulta em “alguém que tem interesse 

em algo (VALLE ET AL.,2014). 

Uma das possíveis traduções para a palavra stakeholder em português é 

“parte interessada”, a qual consta no guia PMBOK® (PMI, 2013). Esse mesmo 

guia também se refere a palavra stakeholder como um indivíduo, um grupo ou 

organização que possa afetar, ser afetado, ou sentir-se afetado por uma 

decisão, atividade, atividade ou algum resultado do projeto. 

Rocha e Goldshmidt (2010) apud Harrison (2005) informam que os 

stakeholders são públicos de interesse, grupos ou até indivíduos que afetam ou 

são de alguma forma afetados pelas atividades de uma organização. Esses 

indivíduos podem ser: clientes, colaboradores, acionistas, fornecedores, 

distribuidores, imprensa, governo e comunidade. 

Outra visão interessante de Rocha e Goldshmidt é de que o termo 

stakeholder tem origem no termo stokeholder, que segundo elas significa 

“acionista” e também ampliaria o foco empresarial, ao invés de satisfazer 

apenas os acionistas agora tem-se interesse também em satisfazer seus 

públicos de interesses estratégicos. 

O gerenciamento das partes interessadas do projeto (stakeholders) inclui 

quatro processos exigidos para identificar todos os stakeholders, e desenvolver 

estratégias de gerenciamento apropriadas para um engajamento eficaz desse 

público nas decisões e execução do projeto (PMI, 2013). 

A apostila de gerenciamento de stakeholders em projetos da FGV3, 

Fabra (2015), traz uma visão geral dos processos de stakeholders (figura 4). 

Nessa figura esses processos estão relacionados e integrados aos demais 

processos de gerenciamento de projetos. 

 

                                            
3
 FGV: Fundação Getúlio Vargas - Fundada em 1944 com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento intelectual do Brasil, com foco na economia, na administração pública e 

empresarial, no direito e na história do país. 
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Figura 4 – Visão geral dos processos.  

Fonte: Adaptado apostila FGV. (FABRA, 2015). 

 

A seguir, são apresentados, de uma forma resumida, os quatro 

processos de gerenciamento de stakeholders. 

 

2.4.2 Identificar Stakeholders 

 

Esse processo de identificação consiste, como o próprio nome diz: 

identificar ou mapear todas as partes interessadas ou afetadas pelo projeto, 

analisar todos e documentar as informações relevantes relativas os respectivos 

interesses, grau de engajamento, interdependência, influência e o potencial 

impacto no projeto (PMI, 2013). 

A figura 5 mostra um exemplo do fluxo de dados desse processo. 
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Figura 5 – Identificar as partes interessadas: entradas, ferramentas e técnicas, e 

saídas. 

Fonte: (PMBOK, 2013) 

 

De acordo com a apostila de gerenciamento de stakeholders em projetos 

da FGV, Fabra (2015), o principal resultado do processo de identificação é o 

registro de stakeholders. Esse registro deve conter algumas informações 

básicas como: nome do stakeholder, envolvimento, expectativa, poder, 

influência, classificação e engajamento. Além dessas informações o gerente de 

projetos pode incluir no registro outras informações que achar importante, 

como: função, e-mail, telefone de contato e informações do perfil pessoal do 

interessado. 

A apostila do professor Fabra também demonstra um modelo de matriz 

de poder relativo, útil para a classificação e análise dos stakeholders. Nessas 

duas matrizes, figura 6 e figura 7 são possíveis confrontar as dimensões 

requeridas na análise necessária para determinar os níveis de poder, interesse 

e influência que cada parte interessada poderá ter sobre o projeto. Essas 

matrizes na forma de gráfico permite determinar se o stakeholder será um 

potencial Aliado, Bloqueador, Membro da rede ou Desacelerador do projeto. 

 



26 

 

 

Figura 6 – Matriz de poder relativo do Stakeholder – Influência x Interesse.  

Fonte: (FABRA, 2015) 

 

 

 

Figura 7 – Matriz de poder relativo do Stakeholder – Poder x Interesse. 

Fonte: (FABRA, 2015) 
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2.4.3 Planejar o Gerenciamento de Stakeholders 

 

Esse é o processo de desenvolver estratégias eficientes de 

gerenciamento que possam engajar, de maneira eficaz, as partes interessadas 

no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto, baseando-se nas suas 

necessidades, interesses e impacto em potencial (PMI, 2013). 

 

 

Figura 8 – Planejar o gerenciamento das partes interessadas: entradas, ferramentas e 

técnicas, e saídas. 

Fonte: (PMBOK, 2013) 

 

O principal resultado desse processo é o Plano de Gerenciamento de 

Stakeholders, o qual auxilia o plano de gerenciamento de projeto e que define 

os procedimentos, ferramentas e técnicas e que irá detalhar como o 

gerenciamento de stakeholders deverá ser feito para melhor engajar a parte 

interessada (FABRA, 2015). 

 

2.4.4 Gerenciar o Engajamento dos Stakeholders 

 

A função desse processo é comunicar e trabalhar com os stakeholders a 

fim de atender às necessidades/expectativas deles, abordando as questões 

pertinentes à medida que elas ocorrem. Também deve-se incentivar o 

engajamento eficaz das partes interessadas em todo o decorrer do projeto 

(PMI, 2013). 
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Figura 9 – Gerenciar o engajamento das partes interessadas: entradas, ferramentas e 

técnicas, e saídas. 

Fonte: (PMBOK, 2013) 

 

Esse processo envolve atividades como: integrar adequadamente os 

stakeholders ao projeto, a fim de obter ou confirmar um compromisso contínuo 

deles com o sucesso do projeto, gerenciar as expetativas dos stakeholders por 

meio da comunicação e negociação sempre visando os objetivos do projeto, 

antecipar potenciais preocupações que possam ser levantadas pelos 

interessados e ainda esclarecer e resolver os problemas identificados (FABRA, 

2015). 

Fabra (2015) também cita que os principais resultados desse processo 

são: o registro das questões do projeto, solicitação de mudanças, atualização 

do plano do projeto, notificação aos stakeholders, atualização de relatórios, 

feedback dos stakeholders e documentação das lições aprendidas. 

 

2.4.4.1 Expectativas em Projetos 

 

Dentro deste capítulo, gerenciar o engajamento dos stakeholders, 

também será abordado a expectativa dessas partes interessadas, uma vez que 

isso teve grande influência no projeto do estudo de caso em questão. 

 

Gerenciar projetos está relacionado a atingir expectativas. Para isso 

precisamos entender, inicialmente, a importância de conseguirmos 

conhecer, gerar e manter expectativas de todas as partes interessadas 

[...] claras e alinhadas com os objetivos previamente definidos para o 

projeto. (CHAVES, 2010) 
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Manter as expectativas dos stakeholders alinhadas com os 

objetivos do projeto é fundamental para todos estejam alinhados na 

mesma direção e propósitos comuns e que tudo seja bem esclarecido e 

acordado entre as partes.  

Também é fundamental que se saiba diferenciar uma expectativa 

de um requisito. Expectativa é uma perspectiva bem direcionada que um 

stakeholder possa ter e por mais que essas sejam identificadas existe 

uma grande dificuldade de se obter as informações formais dos 

requisitos que atendam esses desejos, de forma que sejam tomadas as 

decisões apropriadas. 

Apesar de complexo é importante que sejam documentadas todas 

as expectativas possíveis, priorizá-las e coloca-las como parte do 

produto final do projeto e mesmo assim com o passar do tempo muitas 

ideias mudam e com elas mudam também essas expectativas. Quando 

isso ocorre esses desejos, das partes interessadas, se desviam dos 

requisitos documentados do projeto e se isso evolui todo o alinhamento 

dos objetivos do projeto com as expectativas será comprometido. Por 

este motivo é fundamental um gerenciamento eficaz de comunicação 

(CHAVES ET AL., 2010). 

Tão importante quanto gerenciar os objetivos do projeto também 

é satisfazer os stakeholders, ou até mesmo superar suas expectativas, 

pois de nada adianta entregar um projeto “perfeito”, mas que 

desapontem as partes interessadas pelo fato de estarem esperando algo 

diferente. Por conta disso, é essencial que os stakeholders tenham 

sempre uma percepção correta e completa do projeto. 

 

2.4.5 Controlar o Engajamento dos Stakeholders 

 

É o processo de monitoramento dos stakeholders do projeto em geral, 

ver o que realmente está acontecendo, se está fora do planejado ou não, e 

então ajustar as estratégias e planos para novamente buscar o engajamento 

dos interessados (PMI, 2013). 
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Figura 10  – Controlar o engajamento das partes interessadas: entradas, ferramentas 

e técnicas, e saídas. 

Fonte: (PMBOK, 2013) 

 

 

2.5 PROJETOS DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

  

Toda e qualquer construção ou ampliação de empreendimentos, de 

acordo com a proporção construtiva, localização e tipo de atividade, geram 

modificações no território urbano e produzem alguns impactos, positivos e 

negativos, para a vizinhança, o que pode vir a interferir na “vida” da cidade 

(MASTER AMBIENTAL, 2016). 

A empresa de consultoria Master Ambiental, também enfatiza que é 

fundamental para o sucesso do empreendimento, uma adequada avaliação dos 

impactos ambientais e urbanísticos e também a apresentação de um plano de 

medidas mitigatórias e compensatórias para a cidade de instalação. 

Segundo o Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001, os 

municípios devem exigir que os empreendimentos, sejam eles privados ou 

públicos, apresentem um estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV), para 

que as licenças de construção, ampliação ou funcionamento sejam 

autorizadas. Ainda, o artigo 37 dessa mesma Lei, expõe que o EIV deve ser 

executado de forma a contemplar os impactos positivos e negativos dos 

empreendimentos ou atividades quanto à qualidade de vida da população 

residente na cidade ou nas proximidades do empreendimento. Esse artigo 

também inclui, no mínimo, a análise das seguintes questões: 

1. Adensamento populacional 

2. Equipamentos urbanos e comunitários 
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3. Uso e ocupação do solo 

4. Valorização imobiliária 

5. Geração de tráfego e demanda de transporte público 

6. Ventilação e iluminação 

7. Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural 

 

3 ESTUDO DE CASO – OBRAS COMPENSATÓRIAS 

 

3.1 O PROJETO DAS OBRAS COMPENSATÓRIAS 

 

Para manter sigilo, os nomes da organização privada e da prefeitura 

correspondente a esse estudo de caso, serão tratados como: E1 para a 

empresa privada (Indústria), E2 para a empresa pública (Prefeitura) e M1 e M2 

para os municípios de instalação. 

A indústria E1 no ano de 2011 iniciou a execução do projeto de uma 

ampliação da sua unidade existente no município M1. Essa ampliação tinha 

como objetivo aumentar em 50% a capacidade de produção que a empresa já 

tinha instalada no município. Esse grande projeto, com um investimento 

aproximado de setecentos milhões de reais, e por conta de seus impactos 

causados no município M1, deu origem ao projeto de obras compensatórias. 

Esse projeto compensatório consistia em: construir nove refeitórios dentro de 

escolas municipais e estaduais e um ginásio de esportes de pequeno porte. 

Por motivos didáticos, o projeto de ampliação da E1 será chamado de 

P1 e o projeto de obras compensatórias será chamado de P2. 

Essa indústria fica localizada muito próxima a divisa de municípios, 

município M1 e município M2, por este motivo, mesmo estando instalada em 

M1 os impactos se estenderiam, em menores proporções, para M2. 

 

Segue então a lista de obras a serem realizadas pelo projeto P2: 

1. Refeitório 1 – Escola 1 (localizada em M1) 

2. Refeitório 2 – Escola 2 (localizada em M1) 

3. Refeitório 3 – Escola 3 (localizada em M1) 

4. Refeitório 4 – Escola 4 (localizada em M1) 
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5. Refeitório 5 – Escola 5 (localizada em M1) 

6. Refeitório 6 – Escola 6 (localizada em M1) 

7. Refeitório 7 – Escola 7 (localizada em M1) 

8. Refeitório 8 – Escola 8 (localizada em M1) 

9. Refeitório 9 – Escola 9 (localizada em M2) 

10.  Ginásio de Esportes (localizado em M1) 

 

O projeto P2 teve início em 4 de junho de 2012 e compartilhava o 

mesmo gerente de projetos do P1. Nessa data de início foi contratado um 

engenheiro coordenador para o P2 e este, com o apoio do gerente, seria o 

responsável por todos os grupos de processos do P2: iniciação, planejamento, 

execução, monitoramento e controle, e encerramento. 

Esse projeto (P2) tinha algumas restrições de inicio, como: tempo e 

custo, ou seja, já era estabelecido o orçamento total e também a duração total 

do cronograma. Nesse estágio, já haviam alguns stakeholders mapeados, e 

que, já estavam influenciando no projeto: o gerente, o coordenador, as 

prefeituras e o diretor da companhia que era o patrocinador do P2. 

Com o orçamento pré-estabelecido alguns outros recursos também eram 

afetados, como os recursos humanos. Precisando economizar o recurso 

financeiro, não foi considerado contratar nenhuma mão de obra para ajudar na 

gestão do projeto, pois em uma primeira análise no plano de projeto, foi visto 

que o orçamento era muito restrito e que era possível não conseguir concluir o 

P2. O plano de projeto, citado acima, foi elaborado por profissionais do setor 

operacional da E1 no final do ano de 2011, mesmo ano em que o projeto P1 foi 

iniciado. Nesse plano estavam: o orçamento total, o escopo básico a ser 

seguido, o cronograma macro e a citação de alguns stakeholders. 

Na primeira semana foi feita, pelo coordenador, uma visita às escolas, a 

fim de conhecer o local das obras e conversar com mais um grupo de partes 

interessadas, as diretoras. Em seguida foi elaborado, pelo coordenador, um 

cronograma das atividades dos refeitórios. Na semana seguinte empresas de 

projetos arquitetônicos foram convidadas a participar de concorrências para o 

desenvolvimento do mesmo. Por facilitar a logística, correção, aprovação 

desses desenhos e também visto que a proposta orçamentária estava dentro 

do previsto, foi escolhida uma empresa de projetos localizada no município M1. 
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Então, deu-se início aos desenhos para logo em seguida conseguir levantar os 

quantitativos e assim contratar a construtora que iria executar essas obras. 

Como o esforço de gerenciamento para os nove refeitórios, era maior, 

esses foram avaliados como prioritários e suas obras iniciaram primeiro, 

ficando para uma segunda etapa o planejamento e execução do ginásio de 

esportes. 

 O orçamento total inicial do P2 era de aproximadamente um milhão e 

oitocentos mil reais e o prazo total para a entrega das obras era dezembro de 

2012, pouco mais de seis meses. Com um cronograma bem enxuto e 

buscando mitigar alguns riscos, o escopo total dos refeitórios foi dividido para 

duas construtoras, onde uma delas ficaria com as obras de cinco refeitórios e a 

outra com as obras dos quatro restantes. O coordenador providenciou a 

contratação das duas construtoras, o cronograma detalhado das obras e 

também alguns métodos de comunicação e gerenciamento das partes 

interessadas. No fim da primeira quinzena de outubro de 2012 quatro dos nove 

refeitórios estavam prontos e o projeto executivo do ginásio de esportes ainda 

não tinha a aprovação da E2. 

Para o ginásio de esportes, o plano de projeto inicial, previu um 

orçamento de aproximadamente seiscentos e trinta mil reais, baseado apenas 

no CUB (custo unitário básico) da construção civil do ano de 2011 e visto que 

para o ano de 2012 o CUB teve reajuste, fazendo com que o plano inicial 

ficasse desatualizado. Assim como no projeto dos refeitórios, o ginásio teria 

que ser uma obra simples, com qualidade, mas sem acabamentos sofisticados. 

Baseado no orçamento salvo para o ginásio de esportes foi montado um 

projeto executivo compatível com o valor, e em seguida encaminhado para a 

aprovação de um dos principais stakeholders do P2, a E2, tendo o gerente do 

projeto já aprovado. 

Visto que, o projeto arquitetônico era mais próximo de uma quadra 

poliesportiva coberta do que de um ginásio de esporte propriamente dito, a 

prefeitura (E2) não aprovou o plano, solicitou algumas mudanças e fez algumas 

exigências, as quais iriam acarretar um acréscimo considerado no orçamento. 

Então, com a intervenção do gerente junto à diretoria da E1, foi liberado ao 

orçamento do ginásio um acréscimo de quatrocentos mil reais. 
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Com um novo valor disponível, um novo projeto executivo foi elaborado 

para a aprovação, agora mais sofisticado que a primeiro. No final de outubro de 

2012 as empresas E1 e E2 aprovaram o projeto e o inicio da obra foi dado. 

As obras dos refeitórios aconteciam em paralelo e junto à elas a obra do 

ginásio tinha iniciado. A linha base do ginásio não estava pronta, ou seja, o seu 

escopo de produto e projeto ainda não tinham sido definidos quando as obras 

deram inicio, tinha-se uma estimativa. O prazo já estava se esgotando e 

algumas coisas já tinham sido contratadas com base no escopo preliminar, e 

que não teriam mudanças drásticas de valores, pois não dependiam da 

estrutura aparente e sim dos reforços de solo, demolições e fundação. Ao 

terminar o novo cronograma mais detalhado percebeu-se que de forma alguma 

essa obra terminaria até fevereiro de 2013 e que seria preciso comunicar os 

interessados que o prazo final seria em abril de 2013. Porém, não sabia-se que 

mais um imprevisto estava pra acontecer, a fundação. Com a justificativa do 

reduzido orçamento, não foram feitos ensaios de sondagem no terreno, que 

são investigações feitas no solo para averiguar a sua resistência de suporte, e 

por conta disso não foi previamente encontrado uma linha de água subterrânea 

que passava logo sob toda a linha direita de pilares, e que então, ficaria 

exatamente embaixo das estacas projetadas como primeira opção. Logo, todo 

o projeto de fundação teria que ser alterado e o prazo mais uma vez estendido. 

Outros três acontecimentos fizeram parte desse projeto. A construtora 

do ginásio, por sua escolha, utilizou formas e travamentos de madeira para 

fazer as caixas que dariam origem e forma aos grandes pilares da obra. Porém 

ao iniciar a concretagem e adensamento do concreto, estas formas de madeira 

não suportaram a pressão e estouraram, fazendo a atividade ser interrompida e 

postergada. Para que a atividade fosse novamente realizada, dessa vez 

corretamente, o coordenador exigiu, dessa vez, o uso de travamentos 

metálicos e em maior quantidade em relação a primeira tentativa. 

Assim como a concretagem dos pilares, a cobertura do ginásio era uma 

entrega importante e de grandes proporções, porém não se tinha conhecimento 

do tipo de fonte de energia que fazia o motor da máquina de telhas funcionar, 

se este funcionava a eletricidade ou a diesel. As telhas dessa obra eram 

autoportantes e moldadas no local da obra por uma grande máquina sobre um 

caminhão, a qual precisava de uma potente fonte de energia que por sua vez 
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não tinha disponível nos arredores da obra. Para que essa atividade de moldar 

as telhas, pudesse acontecer, um grande gerador a diesel foi alugado e 

colocado na obra. 

Também ocorreram alguns tipos de vandalismo na obra do ginásio e dos 

refeitórios: algumas estruturas foram danificadas por vândalos e na obra do 

ginásio aconteceram dois furtos. Depois do segundo furto, foi contratado um 

vigia noturno para ficar nas dependências do projeto e também foram 

instaladas câmeras de segurança para coibir esses atos. 

Em virtude de todos os acontecimentos uma nova data era esperada 

para a conclusão do ginásio e por fim de todo o projeto de obras 

compensatórias (P2). A nova data estipulada pelo cronograma seria julho de 

2012, mas a obra ficou pronta no mês de junho de 2012. 

Alguns artifícios de gerenciamento de tempo em projetos foram usados 

para que essa última data de entrega fosse cumprida. Atividades do 

cronograma foram colocadas em paralelo e mesmo sacrificando o dinheiro 

reserva do projeto P2, mais uma pequena equipe de suporte precisou ser 

contratada para que as atividades em paralelo fossem exequíveis. 

Alguns outros problemas que causaram impactos mais relevantes no 

projeto em questão, com relação a gerenciamento de projetos, serão tratados 

no item 3.2 e 3.3. 

 

3.2 STAKEHOLDERS ENVOLVIDOS 

 

Quando o P2 foi realizado o grau de maturidade da equipe de projetos 

era baixo, com exceção do gerente e da diretoria, os demais integrantes nunca 

tinham sido expostos as técnicas de gerenciamento, usando assim apenas as 

experiências adquiridas em outras obras. 

Mesmo nessas condições alguns envolvidos foram identificados, mas 

nem todos eles gerenciados. Segue a lista de stakeholders identificados em P2 

na época do projeto. 

1. Gerente do Projeto 

2. Coordenador do P2 

3. Colaboradores do P2 

4. Skatistas 
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5. Construtora 1 e 2 

6. Prefeitura M1 

 

3.3 SITUAÇÕES PROBLEMA 

3.3.1 Colaboradores e detalhamento das entregas 

 

Quatro dos nove refeitórios ficaram prontos em outubro de 2012, outros 

três em dezembro e os outros dois apenas em fevereiro de 2013. As obras 

estavam em andamento e todas planejadas para encerrarem em dezembro de 

2012, mas um stakeholder poderia ajudar a atrapalhar esse plano e assim 

aconteceu. No final do ano em questão, oitenta por cento dos colaboradores de 

uma obra decidiram abandonar os trabalhos e então pediram demissão da 

empresa em que trabalhavam (construtora 2). Essas duas obras não poderiam 

parar, então alguns dos colaboradores de outro refeitório foram realocados 

para a obra que parou por dois dias. Por conta dos feriados de dezembro e 

janeiro era difícil, para o encarregado da construtora, conseguir recrutar mais 

colaboradores ou até mesmo realocar de outras obras fora do projeto P2. 

O cronograma desses refeitórios, assim como o do ginásio, continham 

algumas entregas não tão bem detalhadas e por conta disso, mais difíceis de 

gerenciar. Essas duas situações citadas: colaboradores e detalhamento das 

entregas fizeram com que o prazo de entrega fosse estendido e assim 

atrasando o cronograma em mais dois meses. 

 

3.3.2 Prefeitura, secretarias e professoras 

 

Tinha-se o conhecimento que a prefeitura do município M1 era quem iria 

receber a maioria dos projetos, inclusive o maior deles, o ginásio de esportes, 

mas a devida importância não foi dada a esse stakeholder assim como para 

seus aliados, secretaria de esportes e secretaria de obras. 

Classificado nesse trabalho, agora é visto que, esses órgãos tinham um 

grande poder de influência no projeto e com isso fizeram grandes mudanças 

que alteraram: o prazo do projeto, o orçamento, o produto final e também a 



37 

 

qualidade da entrega. Isso tudo aconteceu durante a aprovação do projeto 

executivo do ginásio, onde a prefeitura, no papel do prefeito, solicitou que fosse 

feito algo mais elaborado, com vestiários, arquibancadas em ambos os lados e 

incluir nos equipamentos e pintura da quadra mais uma modalidade esportiva, 

o basquete. Também aproveitando essa onda de solicitações, a secretaria de 

esportes e a secretaria de obras da prefeitura solicitou que junto ao ginásio 

fosse colocado um anexo, onde funcionaria a secretaria de esportes e a 

administração do imóvel. 

Isso tudo foi colocado como requisito mínimo para a aprovação do 

projeto executivo e para a respectiva liberação do alvará de obra. 

Outros envolvidos que semanalmente solicitavam mudanças nas obras 

eram as diretoras das escolas onde os refeitórios estavam sendo construídos, 

sendo algumas dessas aceitas e outras negadas pelo coordenador do P2. 

 

3.3.3 Comunidade e Corpo de Bombeiros 

 

A comunidade, além dos outros envolvidos já citados, era um item a ser 

considerado, mas dentre todos os planejamentos e atividades que estavam 

sendo organizadas dentro do projeto P2, não foi considerado que no espaço 

destinado para a construção do ginásio, havia uma pista de skate edificada já 

algum tempo, mas que ainda era diariamente utilizada pelos praticantes desse 

esporte. Sem ser previsto, houve uma grande resistência desses usuários da 

pista à construção dessa etapa final do projeto P2. 

Os skatistas, assim denominados, não queriam a demolição da pista 

para a construção do ginásio, deixando explicito que não deixariam a pista e 

que equipamentos de demolição não iriam entrar naquela área. 

Visando não criar mais atritos entre a E1 e a comunidade, passamos o 

caso para a prefeitura do M1, para que essa fosse responsável de fato pela 

liberação do local da obra. Então, mais uma vez com a autorização da 

prefeitura, equipamentos e máquinas foram mobilizados até o local para iniciar 

a demolição da estrutura existente que daria lugar ao ginásio de esportes. 

Ao chegar ao local, à equipe do projeto deparou-se com uma multidão 

de skatistas sobre a pista, os quais estavam ali para impedir o início da 
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demolição. Visto isso, o coordenador do projeto foi até o local e tentou uma 

conciliação com a comunidade, a qual teve sucesso e as obras puderam ser 

iniciadas. 

Depois desse fato, e alguns meses antes do término da obra do ginásio, 

a E2 solicitou o projeto de prevenção de incêndio e pânico da obra, o PSCIP – 

Plano de Segurança de Combate a Incêndio e Pânico, o qual não tinha sido 

atribuído ao escopo do projeto e, portanto fora deixado de lado. Visto isso, foi 

providenciado o mais rápido possível o PSCIP, porém não contávamos que o 

corpo de bombeiros tinha algumas particularidades e que o projeto levaria mais 

de três meses para ser aprovado. 

Por fim, tudo foi aprovado, entregue e as obras finalizadas e 

inauguradas. 

 

4 TÉCNICAS E APLICAÇÕES 

 

Neste capítulo, foram usadas técnicas de gerenciamento de projetos, 

com base em livros, apostilas da FGV, experiências de gerentes de projeto e 

sites relacionados ao assunto, para ser aplicado ao estudo de caso a fim de 

mostrar como o sucesso desse projeto poderia ter sido alavancado com a 

aplicação das ferramentas corretas e da boa maturidade da equipe de projetos. 

 

4.1 GERENCIAMENTO DE ESCOPO APLICADO 

 

Esse projeto de obras compensatórias, como se viu, teve desde o início 

fortes restrições como: custo, tempo e um escopo macro pré-definido. Na 

maioria dos projetos atuais relacionados a este assunto, palavra de gerentes 

de projetos, as diretorias das empresas privadas nunca deixam um espaço 

suficiente para que tudo, ou quase tudo, seja planejado da forma correta ou 

pelo menos que se possa, em cima do estudo básico e da ideia inicial, fazer um 

escopo mais detalhado. 

No caso desse projeto em questão foi feito muita ação e pouco 

planejamento, significando que, enquanto o escopo do produto estava sendo 

montado, muitas coisas da obra já estavam em execução, pois não tinha um 
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tempo reservado ao planejamento. Também não foi elaborado o escopo do 

projeto. 

Quando não se tem um escopo bem detalhado e alinhado as 

necessidades do projeto, o gerenciamento de tempo também fica 

comprometido, e com isso o de custos também é comprometido e isso tudo 

gera uma reação em cadeia que em projetos é chamado de Integração em 

Projetos. Quando uma área de conhecimento é comprometida todas as outras 

sofrerão consequências. 

“A falha em definir exatamente o que será feito provavelmente irá 

impactar o custo (e talvez o lucro) de um projeto, ou pior, resultar em um 

projeto que produz entregas que o cliente se recusa a aceitar.” (SOTILLE ET 

AL., 2010) 

A falta de maturidade da equipe do projeto fez com que ao menos itens 

básicos não fossem cumpridos, como: Coletar requisitos, definir um escopo 

para o cliente, criar uma estrutura analítica do projeto (EAP) e controlar o 

escopo. 

Diante de tudo isso segue algumas coisas que deveriam ter sido feitas 

mesmo diante dos motivos já explicados nesse trabalho. 

 

Coleta de Requisitos 

 

Termo de abertura do projeto 

 

Fazer o termo de abertura do projeto, pois é o documento que 

formalmente irá autorizar o início do projeto e auxiliará para importantes 

decisões a respeito do prosseguimento deste. 

Segue um modelo de um termo de abertura do projeto. 
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Figura 11 – Exemplo do termo de abertura do projeto. 

Fonte: (SOTILLE ET AL., 2010). 
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Técnicas para coletar os requisitos 

 

Sotille at al., 2010 coloca que para uma boa coleta de requisitos é 

importante reunir-se com as partes interessadas e fazê-las sentir-se como 

coautoras do projeto e não como simples participantes. 

Existem hoje em diversas bibliografias, várias técnicas disponíveis para 

fazer a coleta de requisitos de uma forma eficaz, porém neste tópico serão 

abordadas apenas duas, as quais são recomendadas para este tipo de projeto 

entre empresas privadas e públicas, são elas: Entrevistas (Reuniões) e 

Brainstorming. 

No projeto P2 foram feitas algumas reuniões com as partes interessadas 

e nessas foram realizadas algumas entrevistas e apresentadas algumas 

informações importantes do projeto. Porém sugere-se aqui que sejam feitas de 

forma organizada várias reuniões que também contenham a finalidade de 

entrevista para que os requisitos sejam sempre confirmados e atualizados, 

sabendo dessa forma como andam as expectativas dos stakeholders. 

As reuniões/entrevistas devem sempre ser agendadas com 

antecedência, em uma data e horário que seja conveniente para o convidado e 

sempre buscar preparar com antecedência a pauta da reunião e depois 

divulga-la aos participantes, assim todos podem se preparar. É fundamental 

também que durante a reunião sejam adotados algumas boas práticas como: 

ouvir, tomar notas, responder perguntas, fazer perguntas, determinar 

responsabilidades para cada tipo de atividade a ser realizada, fazer a parte 

interessada a comprometer-se com o projeto, e registrar tudo em um 

documento com todas as assinaturas dos participantes. 

Na técnica de Brainstorming, ou como é conhecida “tempestade de 

ideias” o objetivo é produzir um grande número de ideias, de todos os tipos 

possíveis, que poderão ajudar no projeto e no produto, e com isso todos os 

participantes podem colocar suas mais inesperadas ideias acerca dos 

requisitos. Esse brainstorming não deve ser limitador, pois o seu principal 

objetivo é deixar fluir livremente o lado criativo das pessoas e para isso 

acontecer é fundamental que seja realizado em um ambiente agradável e 

relaxante. Mas, segundo Sotille et al., 2010, apesar de uma técnica mais 

descontraída, existem algumas regras para um brainstorming eficaz, são elas: 
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 Antes de inicia-lo, garantir que todos os envolvidos saibam o 

significado de brainstorming e compreendam o seu real objetivo. 

 Proporcionar alguns minutos de silêncio para que os integrantes 

reflitam e exponham suas ideias iniciais. 

 Anotar um requisito de cada vez exatamente como foi colocado 

pelo integrante, sem que sejam feitas interpretações ou 

discussões. 

 Somente ao final do brainstorming, depois que terminarem todas 

as ideias, realizar análise e discussões sobre tudo o que foi 

colocado em pauta. 

 

Documentação dos requisitos 

 

Fazer a documentação dos requisitos logo depois de coletá-los, pois 

nesse documento serão registrados todos os requisitos que farão parte do 

projeto, suas descrições e respectivos donos. 

A seguir um exemplo de documentação dos requisitos: 

 

 

Figura 12 – Exemplo de registro dos requisitos. 
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Fonte: (SOTILLE ET AL., 2010). 

Além disso, se faz importante a rastreabilidade dos requisitos e o plano 

de gerenciamento dos mesmos. Com umas matriz de rastreabilidade é possível 

ligar os requisitos às suas origens e ainda fornecer uma boa estrutura para 

gerenciar mudanças no escopo do produto. Já o plano de gerenciamento dos 

requisitos irá documentar como os requisitos serão tratados, analisados, 

documentados, priorizados e gerenciados durante toda a vida do projeto. 

 

Definir o escopo 

 

Declaração de escopo 

 

Com a matriz de requisitos elaborada, é possível iniciar o processo de 

definir o escopo. Agora o gerente define a melhor estratégia para executar o 

projeto e quais as principais entregas. Para formalizar essas definições o 

gerente de projetos cria um documento chamado de Declaração de Escopo. 

Esse documento fornece uma base para futuras decisões do projeto e 

proporciona um entendimento geral do escopo do projeto para as partes 

interessadas. Esse documento tem por essência contemplar os dados do termo 

de abertura, mas, porém de uma forma mais detalhada. 

Segundo Vargas, 2016 a declaração de escopo deve conter: o título do 

projeto, nome da pessoa que elaborou o documento, nome do patrocinador, 

nome do gerente do projeto, suas responsabilidades e autoridades, nome dos 

integrantes do time do projeto, descrição do projeto, objetivo do projeto, 

justificativa do projeto, produto do projeto, expectativa do cliente, restrições e 

premissas, exclusões específicas (tudo que o projeto não contempla), 

principais estratégias e atividades do projeto, principais entregas do projeto, 

orçamento básico, plano de entregas e marcos do projeto, registro de 

alterações no documento e aprovações. 
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EAP 

 

Assim como definida no item 2.3.2 a EAP irá ajudar a visualizar o projeto 

como um todo e definir as principais entregas do projeto. Portanto, sempre que 

estiver em mãos com um projeto como o P2 (obras compensatórias) ou 

qualquer outro tipo de projeto deve ser construída uma EAP, seja ela gráfica ou 

hierárquica. 

A seguir seguem alguns benefícios que uma boa EAP poderia ter 

causado no projeto P2: 

 Definição da atividade (Gerenciamento de tempo) 

 Estimativa de custos (Gerenciamento de Custos) 

 Planejamento da Qualidade (Gerenciamento da Qualidade) 

 Orientação a execução do projeto 

 Monitoramento e controle do projeto 

 Controle do escopo 

 

A seguir é possível ver um pedaço da EAP criada para a obra de um 

refeitório. A quantidade de entregas é bastante grande e então foi retirado 

apenas uma parte dessa EAP hierárquica para servir como exemplo. 

Vale ressaltar que nesse exemplo existem vários erros que foram 

cometidos ao criar a estrutura analítica do projeto, pois além de não te sido 

criado um dicionário da EAP também foram colocadas atividades misturadas 

com entregas.  



45 

 

Fase 02 - Execução: Obras em andamento

Conctrutora 1

Obra 1: Refeitório - 120m²

Fase A - Serviços Preliminares

Mobilização da equipe de obra

Mobilizar equipe de trabalho, materiais e equipamentos

Colocação da placa da obra segundo CREA/PR

Confexcionar e colocar a placa padronizada da obra

Limpeza do terreno

Remoção da vegetação

Regularização do terreno

Transporte de material da limpeza para outra área dentro da obra

Insumos

Locação da obra/Gabarito

Corte das Madeiras

Locação do ponto e alinahamento da obra

Colocação do gabarito de madeira e linhas de eixo

Insumos

Fase B - Infraestrutura

Escavação da fundação - Estaca Broca

Escavação das estacas

Regularização do terreno

Transporte de material de corte para outra área dentro da obra

Insumos

Armação da fundação - Estaca Broca

Corte e dobra de aço

Montagem da estrutura de armação

Colocação da armação no local

Insumos

Armação da fundação - RADIER

Corte e dobra de aço

Montagem da estrutura de armação

Colocação da armação no local

Insumos

Formas da fundação - RADIER

Corte das madeiras

Montegem das formas

Cimbramento das formas

Insumos

Tubulação de esgoto e água

Colocação e montagem da tubulação de esgoto

Colocação e montagem da tubulação de água fria

Insumos

Concretagem da Fundação - Estacas e RADIER

Concreto usinado fck=30 MPa

Lançamento concreto com bomba tipo lança

Lançamento de concreto manual - carrinho

Espalhamento e acabamento final

Insumos

Reaterro das bases de fundação

Reaterrar as bases depois da cura do concreto

insumos

 

Figura 13 – Parte real da EAP de um refeitório. Exemplo. 

Fonte: (PROJETO P2). 
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CONTROLAR O ESCOPO 

 

De certa forma durante a execução do projeto P2 o escopo foi 

controlado utilizando a experiência prática de execução de obras, pois até 

então não se conhecia a teoria em gerenciamento de projetos, ou seja, a 

equipe não tinha boa maturidade em gerenciamento de projetos. 

Eram, ao mesmo tempo, dez escopos diferentes para controlar e muitas 

vezes o coordenador, responsável por essa tarefa, não conseguia fazer o 

controle de uma forma eficaz. 

O tempo foi um item que chegou a sair um pouco do controle, 

prejudicando assim o controle das entregas e o cronograma do projeto. Um 

maior detalhamento do escopo e um planejamento que contivesse maior 

detalhamento das atividades teriam contribuído fortemente na redução de 

prazos daquela obra e criariam um ambiente mais produtivo, reduzindo os 

desvios que ocorreram. Hoje visto isso e com base na entrevista feita com o 

gerente do projeto, conclui-se que uma dos objetivos do controle de escopo é 

dificultar as mudanças nesse. 

Tornar difícil as mudanças não significa que nada deve ser alterado, mas 

que quanto menos mudanças no escopo, menor será a interferência com as 

outras áreas de conhecimento e por fim mais fácil de controlar. Durante a 

execução dos projetos surgem muitas pessoas envolvidas que sempre 

desejam fazer uma mudança no escopo e muitas vezes isso não é algo 

realmente necessário, é apenas um desejo, então deve-se sempre colocar 

bons argumentos e questionários para verificar se a mudança sugerida é 

mesmo necessária, caso contrário deve ser recusada. 

Outro item muito importante no processo de controlar o escopo é 

documentar todas as solicitações de mudança ou alterações e controla-las se e 

quando ocorrerem. 

Uma boa forma de verificar os desvios entre o planejado e o realizado é 

através dos relatórios de desempenho do projeto. Durante a execução do P2 o 

coordenador enviava semanalmente um relatório para o gerente do projeto, 

porém muitas vezes o nível de detalhamento dos relatórios não permitia criar 

métricas de comparação entre o planejado e o executado, permitia apenas 

saber o quão avançada ou atrasada a obra estava. 
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O controle de mudanças de escopo é uma ferramenta que teria 

contribuído positivamente com a obra, pois assim seria possível: controlar o 

impacto dessas mudanças, garantir que as mudanças solicitadas e as ações 

corretivas fossem processadas por meio do controle integrado de mudanças, 

fazer as lições aprendidas do projeto de uma forma mais eficiente, ajustar a 

linha base do escopo e pelo simples fato de determinar que uma mudança no 

escopo ocorreu. Por falta de recursos humanos na equipe, decorrente de um 

orçamento bem restrito, algumas vezes a mudança de escopo era realizada em 

campo durante a execução da atividade, mas a EAP continuava a mesma, sem 

efetivo controle. 

Para um controle básico e mais efetivo em obras desse tipo 

recomendam-se os seguintes passos: Analisar o problema e propor a 

alteração; Analisar a alteração proposta, ver se essa é mesmo necessária e 

então analisar o impacto que essa irá causar em termos de custo, prazo, risco 

e qualidade; Por fim se as alterações forem aprovadas deve-se produzir um 

conjunto de correções nos documentos do escopo e ainda gerar uma nova 

revisão desse documento. 

 

 

4.2 GERENCIAMENTO DE STAKEHOLDERS APLICADO 

 

Como todo projeto possui muitos envolvidos e todos eles com algum 

potencial de influência, positiva, negativa ou neutra foi muito importante 

identificar e de alguma forma controlar esses envolvidos. Na época da 

realização do projeto, por falta de maturidade do coordenador, o gerenciamento 

de stakeholders não foi realizado como deveria e, portanto surgiram alguns 

problemas que poderiam ter sido evitados. 

Agora, aplicando conhecimentos em gerenciamento de projetos é 

possível fazer um levantamento dos principais stakeholders e ainda classifica-

los, como segue: 

a) Gerente do Projeto 

b) Coordenador do Projeto 

c) Diretora das escolas 

d) Prefeito do M1 



48 

 

e) Prefeito do M2 

f) Diretor E1 

g) Skatistas 

h) Fornecedores e subfornecedores 

i) Construtora 1 e construtora 2 

j) Secretaria de Esportes do M1 

k) Secretaria de obras do M1 

l) BNDES 

m) Instituto da empresa E1 

n) Imprensa 

o) Projeto P1 

p) Colaboradores do Projeto P1 

q) Colaboradores do projeto P2 

r) Vereadores do M1 

s) Corpo de Bombeiros 

t) Financeiro da E1 

u) Compras da E1 

v) Comunidade em geral 

 

Usando agora o recurso da matriz de poder relativo, figura 6 e 7, 

podemos classificar os stakeholders e assim gerencia-los com base na 

caraterística de cada um, ver figura 9.  

 

 

Figura 14 – Classificação dos stakeholders. 

Fonte: Autoria própria 
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Depois de classificar as partes interessadas pode-se priorizá-las, tratar 

cada uma delas com suas respectivas particularidades, verificar quem 

realmente é aliado ao projeto ou quem tem potencial para comprometer o 

sucesso do projeto. 

 

FERRAMENTAS E TÉCNICAS 

 

Usando como base a bibliografia de Valle et al., 2014, será apresentado 

aqui algumas ferramentas e técnicas recomendadas para alavancar as 

chances de sucesso no que diz respeito ao gerenciamento de stakeholders em 

projetos. 

 

 

Figura 15 – Visão geral das ferramentas e técnicas para gerenciar stakeholders. 

Fonte: (Editora FGV) 
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5 FOTOS DO PROJETO P2 

 

Neste capítulo encontram-se algumas fotos reais do projeto do estudo 

de caso deste trabalho. Estas poderão auxiliar o entendimento do que estava 

sendo executado e também auxiliar na compreensão do gerenciamento de 

projetos feito durante o P2. 

 

 

Figura 16 – Refeitório de 140m² construído em escola  

Fonte: Arquivos projeto P2 

 

 

 

Figura 17 – Refeitório de 115m² construído em escola 

Fonte: Arquivos projeto P2 
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Figura 18 – Pista de Skate - Local da construção do Ginásio.  

Fonte: (GoogleMaps, 2012) 

 

 

 

 

Figura 19 – Concretagem das bases de fundação do ginásio 

Fonte: Arquivos projeto P2 
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Figura 20 – Montagem da forma dos pilares do ginásio 

Fonte: Arquivos projeto P2 

 

 

 

 

Figura 21 – Concretagem dos pilares do ginásio 

Fonte: Arquivos projeto P2 
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Figura 22 – Equipamento para moldar telhas metálicas 

Fonte: Arquivos projeto P2 

 

 

 

 

Figura 23 – Visão externa da obra na fase da montagem da cobertura. 

Fonte: Arquivos projeto P2 
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Figura 24 – Visão interna da obra do ginásio. 

Fonte: Arquivos projeto P2 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Montagem das paredes do ginásio e da estrutura metálica. 

Fonte: Arquivos projeto P2 
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Figura 26 – Visão externa. Fase inicial de pintura e paisagismo. 

Fonte: Arquivos projeto P2 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Foto interna. Pintura da quadra poliesportiva. 

Fonte: Arquivos projeto P2 
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6 CONCLUSÃO 

 

A partir da experiência nas diversas obras, no conhecimento obtido 

durante este curso e na pesquisa efetuada, foi percebido que as diversas obras 

poderiam ter desempenho muito superior, com redução de perdas, otimização 

de prazo, custo e qualidade se a equipe tivesse uma boa maturidade em 

gerenciamento de projetos e as técnicas corretas fossem aplicadas. 

Aplicando a esse projeto, das obras compensatórias, as boas práticas de 

como se deve gerenciar um projeto as chances de sucesso seriam 

alavancadas e muitos dos riscos envolvidos poderiam ter sido melhor 

identificados e controlados. 

Olhando para o projeto com uma visão mais crítica em escopo e 

stakeholders também foi possível concluir que trabalhando apenas o 

gerenciamento dessas duas áreas já é possível resolver muitos problemas 

como: registrar de uma forma mais eficaz o escopo, suas mudanças e medidas 

de controle e adotar uma abordagem diferente com as partes envolvidas, 

podendo dar uma tratativa personalizada a cada uma delas. Claro que o ideal 

para os projetos é a aplicação do gerenciamento de todas as áreas de 

conhecimento, mas através deste estudo, foi visto que usando apenas duas 

das dez áreas já se tem um ganho bastante elevado em diversos quesitos do 

projeto. 

Também foi possível verificar que a aplicação das técnicas de 

gerenciamento de projetos não é complexa e, portanto ao contrário do que 

muitas organizações pensam fazer planejamento é fundamental e cria um 

efeito positivo ao longo da vida do projeto. 

Foi observado também que uma boa definição, monitoramento e 

controle do escopo e a criação de um ambiente que contribua para que as 

partes interessadas tenham um bom e efetivo engajamento são também 

fatores críticos de sucesso. Também é importante ter uma equipe adequada 

para fazer o planejamento a fim de não sobrecarregar apenas uma pessoa e 

ter essa importante fase prejudicada. 

Classifique os stakeholders de forma correta para poder engajá-los de 

forma eficaz, defina uma matriz de requisitos desses envolvidos, faça uma boa 

definição de escopo, crie uma EAP com suas respectivas atividades, e 
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mantenha foco nos cinco grupos de processos, pois são eles que levam o 

projeto adiante e o encaminha de forma segura para seu encerramento. 

 

7 POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

Neste trabalho de pesquisa não foi possível abordar outros assuntos, ou 

outras áreas de conhecimento em projetos, ficando restrito apenas a análise do 

estudo de caso à luz do gerenciamento de escopo e de stakeholders. 

Levando em consideração o que foi dito e que relações entre empresas 

privadas e órgãos públicos é um tema sempre muito abrangente, seria uma 

boa linha de estudo, aplicar algumas das demais áreas de conhecimento de 

projetos em estudos semelhantes ou até mesmo nesse estudo de caso aqui 

apresentado. 

Uma linha de pesquisa, a qual foi cogitada no início desse trabalho, mas 

não foi estudada é a análise desse estudo de caso à luz do gerenciamento de 

riscos em projetos. 
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