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Resumo 

Este trabalho de conclusão de curso estudou os processos de gerenciamento do Guia PMBOK 

e da metodologia Project Model Canvas e aplicou no desenvolvimento de ferramentas e 

processos de gerenciamento de projetos em uma simulação de projeto de construção civil de 

pequeno porte. São abordadas as características de projetos de pequeno porte da construção 

civil, a metodologia de Project Model Canvas além das boas práticas e ferramentas de controle 

básicas encontradas no guia PMBOK 5a edição e aplicados a projetos de pequeno porte de 

construção civil, marcados pela autoconstrução, construção com pouco ou nenhum 

acompanhamento técnico responsável e baixa qualidade. O estudo desenvolveu-se baseado na 

análise bibliográfica e aplicou as metodologias e ferramentas a fim de auxiliar no controle 

destas obras, levando em consideração as restrições típicas destes projetos. A aplicação focou 

nas áreas de Escopo, Tempo e Custo para assim melhorar o gerenciamento e desenvolvimento 

de projetos de construção civil de pequeno porte, mostrado na simulação de um projeto de 

construção. 

 Palavras Chave: Construção civil. Gerenciamento de projetos. Projetos de pequeno 

porte. Canvas.    



 

 

Abstract 

This project studied the management processes of the PMBOK Guide and the Project Model 

Canvas methodology and applied in the development of project management tools and 

processes for a small construction project simulation. The characteristics of small construction 

projects, the Project Model Canvas methodology, as well as the good practices and basic control 

tools found in the PMBOK 5ª edition guide are discussed and applied to small construction 

projects marked by self-construction, construction with little or no responsible technical follow-

up and low quality. The study was developed based on the bibliographical analysis and applied 

the methodologies and tools in order to assist in the control of these projects, taking into account 

their typical constraints. The application focused on the areas of Scope, Time and Cost to 

improve the management and development of small construction projects, shown in the 

simulation of a construction project. 

 Key Words: Civil Construction. Project Managment. Small projects. Canvas. 
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1. INTRODUÇÃO  

Existe, na construção civil de pequeno porte, um grande atraso no tocante a gestão de projetos. 

Este atraso foi evidenciado em pesquisa realizada pela  (DATAFOLHA, 2015) para o CAU – 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que mostra dados preocupantes quanto aos 

acompanhamento e desenvolvimento de projetos de construção civil de pequeno porte, e deve-

se ao grande número de projetos de autoconstrução, que são desenvolvidos sem nenhum ou 

pequeno apoio profissional qualificado, acarretando em projetos mal gerenciados e com 

resultados abaixo do esperado, tanto em custo, tempo e qualidade. 

O que ocorre é que pessoas sem nenhuma capacitação, e as vezes sem experiência, que decidem 

desenvolver um projeto de construção, sem nenhum apoio de profissional qualificado. Esta 

situação se agrava ainda mais quando é avaliada a falta de qualificação da mão de obra na 

construção civil, verificada como uma das grandes razões de atraso da indústria da construção 

civil. 

Sabe-se que para o sucesso de um projeto é necessário um gerenciamento bem elaborado, desde 

sua concepção, passando pelo planejamento, execução, controle e monitoramento até seu 

encerramento, etapas que não são verificadas na maioria dos projetos de construção de pequeno 

porte. 

Marcada pela falta de planejamento, pequeno ou nenhum preparo técnico como plantas, 

projetos hidráulicos, elétricos, cronograma ou orçamento, as obras de construção civil de 

pequeno porte ficam sem nenhum apoio para auxiliar na gestão e desenvolvimento das mesmas.

  

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo: 

 Propor uma aplicação dos processos de gestão de projetos em uma obra de construção 
civil, especialmente as realizadas em sistema de autoconstrução na cidade de 
Itapetininga, SP,  

Mais detalhadamente, este trabalho busca: 

 Descrever as boas práticas de gestão de projetos segundo o Guia PMBOK, 
principalmente as relacionadas à Tempo, Custo e Escopo; 

 Descrever a metodologia PM Canvas; 
 Identificar as especificidades do gerenciamento de projetos de construção civil de 

pequeno porte tipo de sistema de autoconstrução da cidade de Itapetininga, SP; 
 Propor um plano de projeto de obra construção civil de pequeno porte. 
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A fim de auxiliar no controle e mitigação dos problemas advindos da falta de uma gestão do 

projeto de construção de pequeno porte, ferramentas e técnicas de desenvolvimento e controle 

de projetos podem produzir informações sobre a viabilidade do projeto, necessidade financeira 

para realização, cronograma, escopo do projeto e qualidade (e, consequentemente, necessidades 

de materiais e mão de obra). Uma análise destas informações fornecerá a base para tomadas de 

decisões mais conscientes e fundamentadas, o que poderá levar a melhores decisões e 

resultados.  
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2. AS BOAS PRÁTICASS DE GESTÃO DE PROJETOS DO GUIA PMBOK - PMI 

Este guia mostra que, verificada com a crescente aceitação e reconhecimento do 

gerenciamento de projetos como uma necessidade, a aplicação de conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas surtem um efeito significativo nas chances de sucesso de qualquer 

projeto. 

...fornece diretrizes para o gerenciamento de projetos individuais e define os 
conceitos relacionados com o gerenciamento de projetos. Ele também 
descreve o ciclo de vida de gerenciamento de projetos e seus respectivos 
processos, assim como o ciclo de vida do projeto. (PMI, 2013, p. 1) 

O guia descreve o gerenciamento de projetos como “a aplicação do conhecimento, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos. ” 

(PMI, 2013, p. 2). Para isso, ele descreve a aplicação e integração de 47 processos, agrupados 

em 5 grupos: 

 Iniciação, 

 Planejamento, 

 Controle, 

 Execução, 

 Monitoramento e Controle, e 

 Encerramento 

 

Como principais práticas nos projetos, são mencionadas: 

 Identificação dos requisitos; 

 Abordagem das diferentes necessidades, preocupações e expectativas das partes 

interessadas no planejamento e execução do projeto; 

 Estabelecimento, manutenção e execução de comunicações ativas, eficazes e 

colaborativas entre as partes interessadas; 

 Gerenciamento das partes interessadas visando o atendimento aos requisitos do projeto 

e a criação das suas entregas; 

 Equilíbrio das restrições conflitantes do projeto que incluem, mas não se limitam, a: 

• Escopo, 
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• Qualidade, 

• Cronograma, 

• Orçamento, 

• Recursos, e 

• Riscos. 

O guia ajuda a entender que as características e circunstancias de cada projeto influenciam 

nas restrições do mesmo, e que existe uma relação entre estes fatores. Pensando em um projeto 

de construção civil, sabe-se que, caso se deseje alterar o prazo de uma obra, deve-se aumentar 

os recursos, o que levará a uma alteração no orçamento e na equipe de trabalho. Caso se mude 

a tecnologia construtiva, deve-se alterar os recursos envolvidos, alterando também as 

necessidades da equipe envolvida e, provavelmente, alterando o cronograma e orçamento. As 

mudanças envolvidas afetam também a qualidade e os riscos envolvidos no trabalho. 

“Devido ao potencial de mudanças, o desenvolvimento do plano de gerenciamento do 

projeto é uma atividade iterativa elaborada de forma progressiva ao longo do ciclo de vida do 

projeto. ” (PMI, 2013, p. 6) 

Isto é, a elaboração do gerenciamento do projeto envolve uma melhoria e mudança 

continua e integrada, onde cada alteração tem impacto em outros pontos do projeto, devendo o 

mesmo ser constantemente atualizado. A medida que vai se desenvolvendo, mais informações 

se tornam disponíveis, os detalhamentos mais precisos e as estimativas mais exatas, o que vai 

trazendo mais credibilidade ao plano. 

O gerente do Projeto 

Uma das principais descrições do guia PMBOK é a definição do papel do gerente de 

projetos e sua importância no projeto. Segundo ele, o gerente de projetos é a pessoa responsável 

por liderar a equipe para alcançar os objetivos do projeto, papel que difere de um gerente 

funcional ou operacional, já que estes se concentram em supervisionar uma unidade funcional 

ou de negócios e pela eficiência da operação de negócios. “De maneira geral, os gerentes de 

projetos são responsáveis pelo atendimento de necessidades: de tarefas, necessidades de equipe, 

e necessidades individuais. ” (PMI, 2013, p. 17) 

O gerente de projetos é o elo entre a estratégia e a equipe, ou seja, ele é o responsável de 

transformar as estratégias da organização em direção para o projeto. Para isso, não basta o 
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conhecimento, as ferramentas e técnicas a serem aplicadas. São necessárias competências 

como: 

 Conhecimento - sobre gerenciamento de projetos. 

 Desempenho - O que o gerente de projetos é capaz ao aplicar o conhecimento em 

gerenciamento de projetos. 

 Pessoal - Refere-se ao comportamento, e abrange as atitudes, principais características 

de personalidade e liderança, que fornecem a habilidade de guiar a equipe do projeto ao 

mesmo tempo em que atinge objetivos e equilibra as restrições do mesmo. 

Equipe do Projeto 

“A equipe do projeto inclui o gerente do projeto, o pessoal de gerenciamento do projeto 

e outros membros da equipe que executam o trabalho, mas que não estão necessariamente 

envolvidos no gerenciamento do projeto. ” (PMI, 2013, p. 35) 

A equipe é composta por grupos de pessoas com conhecimentos ou habilidades 

específicas para executar as atividades necessárias para o projeto. Cada projeto necessita de 

uma combinação especifica para atender as suas necessidades, que varia de projeto a projeto. 

Porém, a figura do gerente de projeto é constante em todos. 

Eles incluem papeis como: 

 Equipe de gerenciamento do projeto – membros que realizam as atividades de 

gerenciamento, planejamento, controle, comunicação, riscos, etc. 

 Recursos humanos do projeto – membros que executaram as atividades envolvidas na 

criação das entregas. 

 Especialistas de suporte – Especialistas que dão suportes para atividades necessárias 

para o projeto, como contratação, financeiro, logístico, jurídico, engenharia, entre 

outras. Os mesmos podem ser considerados como parte da equipe, em tempo integral 

ou pelo tempo necessário para realizar suas atividades. 

 Cliente ou usuário – São as pessoas ou organizações a quem se destina o produto, 

serviço ou resultado do projeto e seu futuro gerenciamento. É de sua responsabilidade 

a aprovação do projeto, podendo o cliente ser externo ou interno. Dependendo do 

produto do projeto, cliente e usuário podem ser a mesma pessoa. Em alguns casos, o 

cliente e patrocinador serão a mesma pessoa ou grupo. 
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 Vendedores – São as organizações ou fornecedores que irão fornecer componentes ou 

serviços necessários ao projeto. 

A composição da equipe do projeto varia de acordo com as necessidades do projeto, suas 

características, a localização do projeto e cultura organizacional. O papel do gerente como 

autoridade sobre os membros da equipe pode variar, além do próprio gerente poder ter seu papel 

como líder do projeto em conjunto com outras atividades dentro da organização. 

Os tipos de composições das equipes do projeto variam entre dedicada, quando a equipe 

trabalha em tempo integral e dedicada na maior parte do ciclo de vida do projeto, favorecendo 

a concentração nos objetivos do projeto. Pode ser tempo parcial, onde os membros continuam 

a exercer funções na organização, além de se dedicarem para os objetivos do projeto. 

As Partes Interessadas – Stakeholders 

Uma parte interessada é um indivíduo, grupo ou organização que pode afetar, 
ser afetada ou sentir-se afetada por uma decisão, atividade ou resultado de um 
projeto. As partes interessadas podem estar ativamente envolvidas no projeto 
ou ter interesses que possam ser positiva ou negativamente afetados pelo 
desempenho ou término do projeto. (PMI, 2013, p. 30) 

Segundo o guia PMBOK, os stakeholders ou partes interessadas, como foi traduzido do 

inglês, são todos aqueles que estão envolvidos no projeto, seja por serem parte do mesmo, 

auxiliarem no desenvolvimento ou serem afetados por ele. Estes podem tanto ter percepções 

positivas como negativas sobre o mesmo, podendo criar conflitos no âmbito do projeto. Por 

isso, se faz extremamente importante a administração bem-sucedida das partes interessadas a 

fim de alinhar o projeto com as necessidades e objetivos dos mesmos.  

Os stakeholders incluem a equipe do projeto e entidades interessadas tanto dentro como 

fora da organização. Os mesmos têm diversos níveis de responsabilidade e autoridade no 

projeto, podendo variar ao longo do mesmo, passando de contribuições ocasionais a apoio total 

do projeto. Quanto maior o poder, maior deve ser a atenção dada ao stakeholders. 

Sua identificação é um processo fundamental e continuo ao longo do ciclo do projeto, já 

que podem haver variações, inclusões ou exclusões de stakeholders, devendo ser constante o 

monitoramento e acompanhamento da percepção do projeto por parte deles. 

As partes interessadas do projeto normalmente incluem: 

 Um patrocinador – é a pessoa ou grupo responsável por fornecer recursos e apoio para 

o projeto, sendo peça chave para o sucesso do mesmo. Ele deve conduzir o projeto até 

sua concepção formal e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do 
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mesmo, até sua finalização. Ele é encarregado de buscar e obter o apoio da diretoria da 

organização e responder por questões que fogem da esfera de influência do gerente do 

projeto. Participa também de decisões como mudanças de escopo, analises de final de 

fase e possíveis cancelamentos. 

 Cliente ou usuário – São as pessoas ou organizações a quem se destina o produto, 

serviço ou resultado do projeto e seu futuro gerenciamento. É de sua responsabilidade 

a aprovação do projeto, podendo o cliente ser externo ou interno. Dependendo do 

produto do projeto, cliente e usuário podem ser a mesma pessoa. Em alguns casos, o 

cliente e patrocinador serão a mesma pessoa ou grupo. 

 Vendedores – São as organizações ou fornecedores que irão fornecer componentes ou 

serviços necessários ao projeto. 

 Parceiros de negócios – são organizações externas que tem relação com a empresa, 

podendo fornecer consultorias ou desempenhar papeis específicos de instalação, 

treinamento ou outros. 

 Grupos organizacionais – São as diversas áreas internas as organizações que podem ser 

afetadas pelo projeto. Geralmente há uma interação significativa entre as áreas, que 

podem afetar positiva ou negativamente o projeto. 

 Gerente funcionais – Cada área interna ou funcional da organização provavelmente terá 

um gerente funcional responsável por sua gestão. Os mesmos são peças chave para 

apoio da sua área de atuação. 

 Outras partes – entre as possíveis demais partes pode-se citar órgãos públicos, 

instituições financeiras, consultores ou qualquer entidade que tenha interesse ou seja 

afetada pelo projeto. 

Ciclo de Vida do Projeto 

Ciclo de vida do projeto é a série de fases pelas quais um projeto passa, do 
início ao término. As fases são geralmente sequenciais e os seus nomes e 
números são determinados pelas necessidades de gerenciamento e controle 
da(s) organização(ões) envolvida(s) no projeto, a natureza do projeto em si e 
sua área de aplicação. (PMI, 2013, p. 38) 

As fases podem ser decompostas em objetivos ou resultados intermediários, marcos do 

projeto ou disponibilidade financeira e são geralmente limitadas pelo tempo, com início e fim. 
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O ciclo de vida fornece uma base para o gerenciamento, independentemente do tipo de trabalho 

envolvido. 

Apesar de variarem, os projetos podem ser mapeados segundo a estrutura genérica 

mostrados na figura 1 abaixo: 

 

Figura 1 - Ciclo de vida do Projeto - PMI. Guia PMBOK. Newtown Square: PMI, 2013. 39 p. il 

Este ciclo genérico mostra 4 etapas, sendo elas a iniciação do projeto, organização e 

preparação, a execução do trabalho e o encerramento do projeto. Verifica-se também que os 

níveis de custos e pessoal iniciam baixos, atingem o valor máximo na execução e caem 

rapidamente ao finalizar o projeto. Apesar desta curva se aplicar a grande parte dos projetos, 

não se pode considerar igual para todos, dada as particularidades de cada projeto. 

Os riscos e as incertezas são maiores no início do projeto, tendendo a diminuir à medida 

que decisões são tomadas e o trabalho é executado. A capacidade de mudança, sem impacto 

significativo, é alta no início do projeto, pois uma mudança pode ser mais facilmente trabalhada 

enquanto ainda se está na concepção e no planejamento do projeto, requerendo baixo custo para 

ela. Ao desenvolver do projeto, esse custo fica cada vez mais elevado, tendo as mudanças 

grandes impactos no custo e tempo. A figura 2 abaixo exemplifica essa variação: 
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Figura 2 - Variação do impacto com base no tempo do projeto - PMI. Guia PMBOK. Newtown Square: 

PMI, 2013. 40 p. il 

A estrutura de fases auxilia na decomposição do projeto em conjuntos de atividades 

relacionadas de maneira lógica, podendo culminar na produção de entregas. Esta decomposição 

facilita o gerenciamento, planejamento e controle de cada fase e do projeto como um todo. O 

número de fases, suas necessidades e o nível de controle envolvido depende do tipo de projeto 

a ser executado, porem normalmente têm como características:  

 O foco do trabalho – ele difere entre as fases e pode envolver diferentes organizações, 

locais e habilidades. 

 Controle ou processos exclusivos – Cada fase exige o uso de controles específicos para 

ela ou suas atividades. 

 Transferência entre fases – Ao finalizar uma fase, deve ocorrer alguma forma de 

transferência ou aceitação de entrega de uma fase para a outra. Pode ser simplesmente 

uma fase de análise ou reavaliação das atividades em andamento. 

Um exemplo da estrutura de um projeto de fase única fica como mostrado na figura 3 

abaixo: 



10 

 

 

Figura 3 - Projeto de Fase única - PMI. Guia PMBOK. Newtown Square: PMI, 2013. 42 p. il 

Dependo do tipo e tamanho do projeto, o mesmo pode ser dividido em uma ou mais fases, 

e as mesmas se relacionam de diversas maneiras, podendo ser sobrepostas, quando o início de 

uma fase se faz antes do termino da precedente, ou sequencial, quando o termino de uma 

determina o início de outra. 

Processos de Gerenciamento 

Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, 
ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir os seus 
requisitos. A aplicação do conhecimento requer o gerenciamento eficaz dos 
processos de gerenciamento do projeto. (PMI, 2013, p. 47) 

O processo é um conjunto de ações e atividades relacionadas entre si, executadas para 

criar um produto ou resultado pré-definido, caracterizado por entradas, ferramentas e técnicas 

a serem aplicadas e as saídas resultantes. 

A aplicação de processos de gerenciamento de projetos é uma prática global, que vem 

sido cada vez mais considerada como fundamental para o sucesso dos projetos. Isso não quer 

dizer que os processos ou “boas práticas”, como conhecidos, devam ser aplicados integralmente 

e em qualquer projeto, sem algum tipo de ajuste por parte da equipe do projeto. 

A equipe deve abordar cada processo e suas entradas e saídas e determinar se a mesma é 

aplicável, e em que grau pode-se fazer uso da mesma no projeto em questão. A adequação das 

práticas, processo, técnicas e metodologias é de suma importância para a correta utilização 

destas ferramentas no gerenciamento de projetos. 

Como o gerenciamento de projetos é uma atividade de integração, isto é, requer que cada 

processo e produto esteja alinhado e conectado de maneira adequada com os demais, facilitando 
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sua coordenação. Isto por que, caso haja uma mudança em um processo ou produto, este pode 

afetar outro processo mais adiante. 

Para facilitar a gestão destes processos, o guia PMBOK descreve a natureza dos processos 

segundo suas interações e objetivos, sendo agrupados em 5 categorias, apresentadas abaixo: 

 Grupo de Iniciação – Processos realizados para definir um novo projeto, buscando a 

autorização para seu início. 

 Grupo de Planejamento – Processos necessários para definição e detalhamento do 

escopo, objetivos e plano de ação para alcançar os objetivos do projeto. 

 Grupo de Execução – Processos para executar o trabalho definido no plano de 

gerenciamento. 

 Grupo de Monitoramento e Controle – Processos necessários para acompanhar, analisar 

e controlar o desempenho do projeto, buscando pontos de melhorias ou desvios e ações 

para sana-los. 

 Grupo de Encerramento – Processos realizados para finalizar as atividades de todos os 

grupos de processos, encerrando formalmente o projeto ou fase. 

Os processos são também agrupados em 10 áreas de conhecimento, representando um 

conjunto de conceitos e atividades que representam uma área de especialização e gerenciamento 

de projeto. São divididas conforme tabela 1 abaixo: 
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Tabela 1 - Tabela de Grupos e Áreas de processos - PMI. Guia PMBOK. Newtown Square: PMI, 2013. 61 

p. il 
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As áreas de conhecimento serão apresentadas a seguir, contendo uma descrição geral da 

área e dos processos nela inclusos. Os processos serão descritos na próxima parte do estudo, 

onde serão aplicados os conceitos aqui desenvolvidos em um projeto de construção de pequeno 

porte. 

Áreas de Conhecimento 

Gerenciamento da Integração 

“O gerenciamento da integração do projeto inclui os processos e atividades para 

identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dentro dos 

grupos de processos de gerenciamento do projeto. ” (PMI, 2013, p. 63) 

Esta área contempla os processos responsáveis por unir, consolidar, comunicar e integrar 

as atividades do projeto, desde sua concepção até o seu encerramento. Aqui se incluem ações 

de escolha sobre alocação de recursos, concessões de objetivos e requisitos e gerenciamento 

das dependências mutuas entre áreas. 

Os processos desta área são: 

 4.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto – Processo de desenvolver um 

documento que formalmente autorize a criação do projeto e outorgue autoridade para o 

gerente de projetos para aplicar recursos para seu desenvolvimento. 

 4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto – Processo para integrar, 

elaborar e coordenar os planos envolvidos a um plano de projetos mais completo e 

abrangente. As linhas de base e planos das demais áreas podem ser inclusos no plano 

do projeto. 

 4.3 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto – Processo de liderar as atividades 

definidas no plano de gerenciamento do projeto, junto com as mudanças aprovadas. 

 4.4 Monitorar e controlar o trabalho do projeto – Processo que envolver atividades 

de acompanhamento e controle do desenvolvimento do projeto, buscando atender os 

objetivos no plano de gerenciamento do projeto. 

 4.5 Realizar o controle integrado de mudanças – Processo de estudar e definir a 

aprovação das solicitações de mudanças, comunicar a mudança e gerenciar, aplicar e 

analisar o impacto dessa mudança nas entregas, ativos e documentos do projeto. 
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 4.6 Encerrar o Projeto – Processo de finalização de todas as atividades e processos em 

andamento no projeto, encerrando formalmente o projeto. 

Os processos do gerenciamento de integração, suas entradas e saídas são apresentados na 

figura 4 abaixo: 

 

Figura 4 - Processos do gerenciamento de integração PMI. Guia PMBOK. Newtown Square: PMI, 2013. 

65 p. il 

A importância do gerenciamento de integração vem da necessidade de integrar as diversas 

áreas, buscando a transmissão de informações de uma área de conhecimento para a outra, de 
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um processo ao outro ou até do projeto para fora ou de fora para dentro do projeto. Verifica-se 

isto ao perceber que uma modificação de escopo pode alterar o tempo, custo e qualidade do 

projeto, podendo ter impactos no risco e até mesmo na equipe, demandando profissional 

especifico, por exemplo. 

A integração também está ligada às entregas, quando precisam ser integradas às operações 

em progresso da organização ou do cliente, ou para organização e atualização de documentos 

do projeto. 

Gerenciamento do Escopo do Projeto 

Inclui todos os processos necessários para verificar que o projeto contempla todo o 

trabalho indispensável para finalizar o projeto com sucesso. Está relacionado ao levantamento 

e controle daquilo que faz parte e daquilo que não faz parte do projeto. São os processos de 

planejamento: 

 5.1 Planejar o gerenciamento do escopo – Processo de criação de um plano de 

gerenciamento de escopo, documentando como será definido, validado e controlado. 

 5.2 Coletar os requisitos – Processo de determinação, registro e gerenciamento das 

necessidades dos stakeholders a fim de alcançar os objetivos do projeto. 

 5.3 Definir o escopo – Processo de detalhamento do projeto e do produto do mesmo. 

 5.4 Criar a EAP – Processo de decomposição das entregas e trabalho em partes 

menores e gerenciáveis. 

 5.5 Validar o escopo – Processo de validação e aceitação das entregas do projeto pela 

parte responsável. 

 5.6 Controlar o escopo – Processo de monitoramento e controle do escopo e 

gerenciamento das mudanças realizadas no mesmo. 

O escopo pode se referir tanto ao escopo do projeto, que é o trabalho a ser realizado para 

entregar um produto, serviço ou resultado; ou ao escopo do produto, que diz respeito às 

características e funções do produto, serviço ou resultado a ser entregue pelo projeto. 

As ferramentas e técnicas utilizadas para o gerenciamento do escopo variam de projeto a 

projeto. Na figura 5 abaixo são mostrados os processos, entradas e saídas do gerenciamento de 

escopo: 
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Figura 5 - Processos de Gerenciamento de Escopo - PMI. Guia PMBOK. Newtown Square: PMI, 2013. 

106 p. il 

Gerenciamento de Tempo do Projeto 

“O Gerenciamento do tempo do projeto inclui os processos necessários para gerenciar o 

término pontual do projeto. ” (PMI, 2013, p. 141) 
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O gerenciamento de tempo no guia PMBOK trata sobre os processos para determinação, 

controle e gerenciamento do tempo no projeto, das durações de atividades ou grupos de 

atividades, para correta administração e coordenação das atividades buscando o início e termino 

pontual das atividades e, consequentemente, do projeto. 

São as atividades de gerenciamento do tempo no projeto: 

 6.1 Planejar o gerenciamento do cronograma – Processo que estabelece as regras e 

procedimentos para o planejamento, desenvolvimento e gerenciamento do cronograma 

do projeto, e sua documentação. 

 6.2 Definir as atividades – Processo para identificar e registrar as ações que serão 

realizadas para concluir as entregas do projeto. 

 6.3 Sequenciar as atividades – Processo para a identificação de dependências 

(ligações) entre as atividades do projeto e sua documentação. 

 6.4 Estimar os recursos das atividades – Processo que estima as especificidades e as 

quantidades dos materiais, recursos, equipamentos e suprimentos necessários para cada 

atividade. 

 6.5 Estimar as durações das atividades – Processo de estimativa da duração ou tempo 

de trabalho de cada atividade para finalizar as atividades, considerando os recursos 

estimados. 

 6.6 Desenvolver o cronograma – Processo de análise do sequenciamento de atividades 

realizado, considerando suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma, 

criando o cronograma do projeto. 

 6.7 Controlar o cronograma – Processo de monitoramento e controle do cronograma, 

e seu gerenciamento e atualização. 

Em alguns projetos, especialmente naqueles de escopo menor, os processos 
definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar os recursos das 
atividades, estimar as durações das atividades e desenvolver o modelo do 
cronograma estão tão estreitamente conectados que são vistos como um único 
processo que pode ser realizado por uma pessoa em um período de tempo 
relativamente curto. (PMI, 2013, p. 142) 

Abaixo a figura 6, que mostra os processos de gerenciamento de tempo: 
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Figura 6 - Processos de Gerenciamento de Tempo - PMI. Guia PMBOK. Newtown Square: PMI, 2013. 

143 p. il 

Gerenciamento de Custos 

“O gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos envolvidos em planejamento, 

estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle dos custos, de modo que o 

projeto possa ser terminado dentro do orçamento aprovado. ” (PMI, 2013, p. 193) 
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Esta área de conhecimento descreve os processos necessários para o levantamento de 

custos do projeto, o planejamento, as estimativas, o orçamento, os financiamentos envolvidos 

e o gerenciamento e acompanhamento dos custos, visando a finalização dentro do previsto. 

São os processos de gerenciamento de custos: 

 7.1 Planejar o gerenciamento dos custos – Processo que envolve estabelecer as regras, 

procedimentos e os registros para o planejamento, gerenciamento e controle dos custos 

do projeto. 

  7.2 Estimar os custos – Processo de desenvolver uma estimativa dos custos 

(monetários) para cada atividade do projeto. 

 7.3 Determinar o orçamento – Processo de agregação dos custos estimados 

anteriormente e estabelecer uma linha de base dos custos e sua autorização ou aceitação. 

 7.4 Controlar os custos – Processo de monitoramento e controle dos custos para 

gerenciamento e atualização. 

Dependendo da característica e do tamanho do projeto, pode-se ter que os processos de 

estimativa e orçamento de custos podem ser encarados como sendo um único processo, 

realizado por uma pessoa. A habilidade de influenciar o custo é maior nos estágios iniciais do 

projeto, sendo crítica uma definição bem elaborada do escopo. 

Os requisitos dos stakeholders devem ser considerados no gerenciamento de custos. A 

percepção do custo do projeto pode variar ao longo do tempo. O gerenciamento deve preocupar-

se principalmente com os custos dos recursos necessários ao projeto, além de analisar o custo 

recorrente subsequente ao uso do recurso, como manutenção ou suporte. 

A análise do desempenho financeiro do produto do projeto pode ser realizada interna ou 

externamente ao projeto, mas deve ser considerada. Ao ser considerada, o gerenciamento dos 

custos do projeto pode incluir outros processos, a fim de verificar o impacto no custo e objetivo 

do projeto, através do retorno do investimento, fluxo de caixa descontado e analise da 

recuperação do investimento. 

Abaixo a figura 7, que demonstra os processos envolvidos e suas entradas e saídas: 
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Figura 7 - Processos de gerenciamento de Custos - PMI. Guia PMBOK. Newtown Square: PMI, 2013. 194 

p. il 

Gerenciamento da Qualidade do Projeto 

O gerenciamento da qualidade do projeto usa as políticas e procedimentos 
para a implementação, no contexto do projeto, do sistema de gerenciamento 
da qualidade da organização e, de maneira apropriada, dá suporte às atividades 
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de melhoria do processo contínuo como empreendido no interesse da 
organização executora. (PMI, 2013, p. 227) 

O gerenciamento da qualidade do projeto busca garantir que os requisitos de qualidade 

do projeto e do produto sejam cumpridos e validados. Para isso, se utiliza das políticas e 

procedimentos dos sistemas de gerenciamento da qualidade da organização. Ele se refere ao 

planejamento, controle e validação das atividades envolvidas, visando a busca da manutenção 

e melhora da qualidade nas mesmas. 

São os processos de gerenciamento da qualidade: 

 8.1 Planejar o gerenciamento da qualidade – Processo de levantamento dos requisitos 

e padrões de qualidade necessárias ao projeto e seu produto, além dos registros que 

comprovem a conformidade com estes requisitos. 

 8.2 Realizar a garantia da qualidade – Processo que auditora os requisitos de 

qualidade e dos resultados das medições a fim de garantir o uso dos padrões e definições 

de qualidade corretas. 

 8.3 Realizar o controle da qualidade – Processo de controle e monitoramento dos 

resultados das atividades de qualidade e avaliação do desempenho. 

O gerenciamento de qualidade se aplica a todos os projetos, independentemente do tipo 

de entrega envolvida, abordando o gerenciamento do projeto e suas entregas. As ferramentas e 

técnicas aplicadas dependem do tipo de projeto envolvido. A falta de qualidade faz com que se 

cumpram certos requisitos, levando a duas possibilidades: 

 Ao aceitar totalmente os requisitos do cliente podem sobrecarregar a equipe do projeto 

e resultar na redução dos lucros, aumento dos riscos, atritos internos a equipe, erros e 

retrabalhos. 

 Cumprir os requisitos do projeto, acelerando as inspeções de qualidade ou não 

cumprindo as análises corretamente pode levar a erros não detectados, diminuição de 

lucros e aumento dos riscos envolvendo a pós-implementação. 

Qualidade e grau são conceitos diferentes. Qualidade como um desempenho 
na entrega é ‘o grau em que um conjunto de características inerentes atende 
aos requisitos’ (ISO 9000) [10]. Grau como uma intenção do projeto é uma 
categoria atribuída às entregas que têm a mesma utilidade funcional, mas 
diferentes características técnicas. (PMI, 2013, p. 228) 

Em outras palavras, o gerenciamento de qualidade do projeto visa tanto pela qualidade, 

que são as características que atendem os requisitos do projeto ou produto, como pelo grau da 
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sua qualidade, que é o nível da característica em questão. Um exemplo, é uma casa somente 

com uma porta de entrada e saída, que atende os requisitos do projeto. Apesar de pouca 

qualidade, a mesma atende o requisito proposto. No caso de a porta não abrir corretamente, o 

mesmo não atingi o grau da característica necessário ao atendimento do requisito. 

Cabe a equipe do projeto definir os níveis adequados de exatidão e precisão no plano de 

gerenciamento da qualidade.  

Os processos descritos procuram minimizar as variações entre as entregas e obter 

resultados que cumpram os requisitos definidos, reconhecendo a importância, entre outras 

coisas, da: 

 Satisfação do cliente – Compreender, analisar e gerenciar as expectativas para que os 

requisitos do cliente sejam atendidos, buscando a conformidade com os requisitos do 

projeto com a adequação ao uso do produto para atender as necessidades do projeto. 

 Prevenção ao invés de inspeção – A qualidade deve ser parte do processo como um 

todo, sendo planejada, prevista e realizada, e não analisada ou verificada no 

gerenciamento ou nas entregas. Os custos com prevenção de erros são comumente 

menores que o custo da correção dos erros encontrados nas inspeções ou uso. 

 Melhoria contínua – Ciclos como o PDCA (planejar-fazer-verificar-agir), ou 

iniciativas de melhoria da qualidade como Seis sigma, entre outras, aprimoram a 

qualidade do projeto assim como a qualidade do produto. 

Abaixo a figura 8 demonstra os processos envolvidos e suas entradas e saídas e a figura 

9 um comparativo entre as relações do PDCA e do IPECC: 
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Figura 8 - Processos de Gerenciamento de Qualidade - PMI. Guia PMBOK. Newtown Square: PMI, 2013. 

230 p. il 

 

 

Figura 9 - Relações fundamentais de garantia da qualidade e de qualidade do controle dos grupos de 

IPECC, PDCA - PMI. Guia PMBOK. Newtown Square: PMI, 2013. 231 p. il 
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Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto 

“O gerenciamento dos recursos humanos do projeto inclui os processos que organizam, 

gerenciam e guiam a equipe do projeto. A equipe do projeto consiste das pessoas com papéis e 

responsabilidades designadas para completar o projeto. ” (PMI, 2013, p. 255) 

O gerenciamento dos recursos humanos busca fornecer meios de gerir toda a equipe que 

irá realizar as atividades necessárias para a conclusão do projeto. Esta equipe inclui membros 

com diversas habilidades, com dedicação parcial ou integral e variadas durações. Apesar de 

papeis e responsabilidades especificas, o envolvimento da equipe no planejamento e em 

algumas decisões fortalece a equipe e contribui para projeto. 

São os processos de Gerenciamento de recursos humanos: 

 9.1 Desenvolver o plano dos recursos humanos – Processo de identificação e registro 

das responsabilidades, habilidades, estrutura hierárquica, movimentação de pessoal e 

elaboração do plano de gerenciamento das pessoas envolvidas. 

 9.2 Mobilizar a equipe do projeto – Processo de verificação da disponibilidade dos 

recursos e mobilização da equipe necessária para executar as atividades do projeto. 

 9.3 Desenvolver a equipe do projeto – Processo que visa a melhoria e qualificação da 

equipe, melhoria das competências e relações internas, buscando melhoria no 

desempenho do projeto. 

 9.4 Gerenciar a equipe do projeto – Processo de acompanhamento, feedback, 

administração e solução de conflitos e gerenciamento de mudanças buscando a melhoria 

do projeto. 

Devido as diversas interações que existes entre os processos, podem entender que os 

mesmos irão ser adequados ao longo do planejamento. Como resultado, o projeto pode ter que 

mobilizar pessoal adicional, que por sua vez podem alterar os riscos do projeto, tanto 

positivamente como negativamente, e as necessidades podem não ser totalmente atendidas pelo 

profissional contratado, o que irá alterar a duração das mesmas. 

Além da equipe responsável por realizar as atividades do projeto, há que se pensar 

também na equipe que irá gerenciar o projeto, normalmente um subconjunto da primeira. A 

equipe de gerenciamento do projeto é responsável por liderar e gerenciar as atividades de 

iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento do projeto ou suas 
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fases. Dependendo do projeto, este gerenciamento é realizado somente pelo gerente do projeto 

ou dividido pela equipe do projeto. 

O Guia PMBOK cita um papel importante do patrocinador: 

O patrocinador do projeto trabalha com a equipe de gerenciamento de 
projetos, geralmente dando apoio em questões como financiamento do 
projeto, esclarecimento do escopo, monitoramento do progresso, e 
influenciando as partes interessadas da organização solicitante e executora 
para beneficiar o projeto. (PMI, 2013, p. 256) 

Algumas atividades de gerenciamento e liderança do projeto: 

 Influenciar a equipe do projeto – O gerente deve entender o ambiente em que trabalha 

e influenciar, se possível, os recursos humanos stakeholders do projeto. Esta influência 

pode ser no ambiente da equipe, a localização dos membros, tanto internamente como 

externamente ao escritório, comunicação entre os stakeholders e lidar com questões 

políticas, culturais e organizacionais, assim como qualquer outro fator que possa 

influenciar no ambiente e relação entre os stakeholders da equipe. 

 Comportamento profissional e ético – A equipe como um todo deve assumir e acordar 

um compromisso ético entre todos, tanto internamente como externamente. 

Na figura 10 abaixo estão os Processos de Gerenciamento de Recursos Humanos do 

Projeto, suas entradas e saídas: 
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Figura 10 - Processo de Gerenciamento de Recursos Humanos - PMI. Guia PMBOK. Newtown Square: 

PMI, 2013. 257 p. il 
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Gerenciamento das Comunicações do Projeto 

O gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos 
necessários para assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, 
coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, 
controladas, monitoradas e finalmente dispostas de maneira oportuna e 
apropriada. (PMI, 2013, p. 287) 

O gerenciamento da comunicação no projeto visa controlar e assegurar que ela seja 

realizada de maneira a comunicar a mensagem da maneira correta, pelo meio correto, com a 

linguagem correta, para as pessoas que dela necessitam na hora que a mesma deveria ser 

entregue. 

A equipe e o gerente passam grande parte do tempo se comunicando, seja internamente 

ou externamente, e somente com uma comunicação eficaz é que pode-se conectar os diversos 

stakeholders, influenciando no resultado do projeto. 

São os processos de Gerenciamento das comunicações: 

 10.1 Planejar o gerenciamento das comunicações – Processo que visa o 

desenvolvimento de um plano, a abordagem correta do projeto, baseadas nas 

necessidades de informações dos stakeholders e nas possibilidades de meios e canais 

entre os ativos do projeto ou organização. 

 10.2 Gerenciar as comunicações – Processo de estabelecer os procedimentos para 

criação, coleta, distribuição, armazenamento e disposição final de acordo com o plano. 

 10.3 Controlar as comunicações – Processo de controle e monitoramento das 

comunicações do projeto, utilizando como referência o previsto no plano, visando a 

circulação da informação a fim de atender as necessidades dos stakeholders. 

As comunicações do projeto normalmente são realizadas nas dimensões: 

 Interna ao projeto ou externa (fornecedores, clientes, organizações, sociedade) 

 Formal – através de relatórios, reportes, manuais, instruções, etc. ou informal – e-mails, 

discussões, vídeos, entre outras. 

 Vertical – níveis superiores ou inferiores a organização e ao projeto, ou Horizontal – 

Com seus pares e colegas. 

 Oficial - informativos, relatório anual e Não Oficial – relatórios e reportes confidenciais; 

 Escrita e oral, e verbal (inflexões da voz) e não verbal (linguagem corporal). 
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Algumas habilidades necessárias em todos os níveis da equipe, e que auxiliam a realizar 

a comunicação por todo o projeto de maneira adequada são: 

 Escutar ativamente e de modo eficaz; 
 Perguntar, discutindo ideias e situações para assegurar um entendimento 
melhor; 
 Educar a fim de aumentar o conhecimento da equipe para que ela seja 
mais eficaz; 
 Levantar dados para identificar ou confirmar as informações; 
 Definir e administrar as expectativas; 
 Persuadir uma pessoa, equipe ou organização a executar uma ação; 
 Motivar para encorajar ou reassegurar; 
 Orientar para melhorar o desempenho e alcançar os resultados desejados; 
 Negociar para conseguir acordos mutuamente aceitáveis entre as partes; 
 Solucionar conflitos para evitar impactos negativos; e 
 Resumir, recapitular e identificar as etapas seguintes. 

(PMI, 2013, p. 288) 

Abaixo a figura 11, que demonstra os processos envolvidos e suas entradas e saídas 

 

Figura 11 - Processos de Gerenciamento da Comunicação no Projeto - PMI. Guia PMBOK. Newtown 

Square: PMI, 2013. 288 p. il 

Gerenciamento de Riscos do Projeto 
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O Gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos de planejamento, 
identificação, análise, planejamento de respostas e controle de riscos de um 
projeto. Os objetivos do gerenciamento dos riscos do projeto são aumentar a 
probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e 
o impacto dos eventos negativos no projeto. (PMI, 2013, p. 309) 

O gerenciamento de Riscos busca levantar e entender os riscos do projeto, planejar, 

analisar e prever respostas e controlar e monitorar esses riscos, buscando a majoração das 

possibilidades positivas e mitigar as possibilidades negativas do projeto. 

“O risco do projeto é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito 

positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto tais como escopo, cronograma, custo 

e qualidade. ” (PMI, 2013, p. 310) 

Os riscos são inerentes a todos os projetos, já que advém das incertezas que permeiam 

todo o ciclo de vida do projeto. Um risco pode ter uma ou diversas causas e ter variados 

impactos. Eles podem ser internos ou externos, positivos ou negativos. Estes riscos devem ter 

uma resposta planejada e deve ser designada uma reserva de contingência para os riscos que 

não podem ser tratados de maneira proativa. 

Normalmente os riscos positivos são chamados de oportunidades, e os negativos, de 

ameaças. O projeto quando tem seus riscos dentro das tolerâncias e em concordância com os 

benefícios, tem grandes chances de ser aceito. Para se ter sucesso no projeto, a organização e a 

equipe do projeto devem realizar uma abordagem proativa e continua no gerenciamento de 

riscos.  

São os processos de Gerenciamento de Riscos: 

 11.1 Planejar o gerenciamento dos riscos – Processo que define de que maneira serão 

conduzidas e gerenciadas as atividades de gerenciamento de riscos. 

 11.2 Identificar os riscos – Processo que visa conhecer todos os riscos do projeto e 

documenta-los do modo descrito no plano. 

 11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos – Processo que visa entender os riscos e 

avalia-los de maneira a poder priorizar, avaliando combinando as probabilidades de 

ocorrência e impacto. 

 11.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos – Processo que visa avaliar os efeitos 

dos riscos nos objetivos do projeto, buscando uma quantificação dos mesmos. 

 11.5 Planejar as respostas aos riscos – Processo de desenvolver as opções e ações para 

mitigar as ameaças e favorecer as oportunidades do projeto. 
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 11.6 Controlar os riscos – Processo de controle e monitoramento dos riscos e do plano 

de respostas aos riscos, buscando uma constante atualização dos riscos e do plano de 

respostas. 

Abaixo a figura 12 que demonstra os processos envolvidos e suas entradas e saídas: 

 

Figura 12 - Processo de Gerenciamento de Riscos do Projeto - PMI. Guia PMBOK. Newtown Square: 

PMI, 2013. 312 p. il 
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Gerenciamento das Aquisições do Projeto 

O gerenciamento das aquisições do projeto inclui os processos necessários 
para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe 
do projeto. A organização pode ser tanto o comprador quanto o vendedor dos 
produtos, serviços ou resultados de um projeto. (PMI, 2013, p. 355) 

O gerenciamento das aquisições do projeto visa definir os recursos a serem adquiridos 

pelo projeto assim como o procedimento dessas aquisições, especialmente no que se refere à 

administração de contratos e controle de mudanças. Este contrato pode ter o projeto como 

fornecedor ou comprador do recurso em questão. 

São os processos de gerenciamento das aquisições: 

 12.1 Planejar o gerenciamento das aquisições – Processo de planejar e definir os 

documentos e requerimentos necessários para a contratação dos fornecedores, incluindo 

a identificação, comunicação, processos de compras de possíveis fornecedores. 

 12.2 Conduzir as aquisições – Processo de comunicação, negociação e seleção dos 

fornecedores, assim como o controle e acompanhamento legal do contrato. 

 12.3 Controlar as aquisições – Processo de controle e monitoramento das aquisições, 

dos contratos e das mudanças e correções encontradas durante o projeto. 

 12.4 Encerrar as aquisições – Processo de encerramento e finalização dos contratos e 

das aquisições, emitindo as documentações e controles definidos no plano.   

Na figura 13 abaixo, os processos,  entradas e saídas do Gerenciamento de Aquisições: 
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Figura 13 - Processos de Gerenciamento de Aquisições do Projeto – PMI. Guia PMBOK. Newtown 

Square: PMI, 2013. 356 p. il 
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Gerenciamento das Partes Interessadas (Stakeholders) do Projeto 

O gerenciamento das partes interessadas do projeto inclui os processos 
exigidos para identificar todas as pessoas, grupos ou organizações que podem 
impactar ou serem impactados pelo projeto, analisar as expectativas das 
partes interessadas e seu impacto no projeto, e desenvolver estratégias de 
gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz das partes 
interessadas nas decisões e execução do projeto. (PMI, 2013, p. 391) 

O gerenciamento dos stakeholders, ou partes interessadas como define o guia PMBOK, 

busca a satisfação das partes interessadas, ou seja, o atendimento das necessidades, o 

gerenciamento dos conflitos e expectativas, fomentando o comprometimento e desenvolvendo 

estratégias e continuamente comunicando cada stakeholders a fim de engajar a todos no projeto. 

São processo do Gerenciamento das Partes Interessadas: 

 13.1 Identificar as partes interessadas – Processo que busca conhecer e entender as 

pessoas, grupos ou organizações que impactam ou serão impactadas pelo projeto, 

registrar as informações necessárias, especialmente o seu impacto potencial no êxito do 

projeto. 

  13.2 Planejar o gerenciamento das partes interessadas – Processo de planejar as 

ações e estratégias necessárias ao gerenciamento para envolver os stakeholders ao longo 

do ciclo do projeto, segundo a análise realizada, buscando um engajamento eficaz. 

 13.3 Gerenciar o engajamento das partes interessadas – Processo de coordenar as 

atividades de comunicação e trabalho com os stakeholders, buscando atender suas 

necessidades e expectativas e seu engajamento. 

  13.4 Controlar o engajamento das partes interessadas – Processo de controle e 

monitoramento dos stakeholders, seu engajamento e a eficácia da estratégia proposta. 

A habilidade do gerente do projeto e sua equipe da correta identificação dos stakeholders 

envolvidos no projeto e sua capacidade de gerencia-los a fim de engaja-los de maneira positiva 

para o projeto pode ser decisiva no sucesso ou fracasso do mesmo. 

Na figura 14 abaixo estas entradas, saídas e o processo de Gerenciamento das Partes 

interessadas: 
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Figura 14 - Processos de Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto - PMI. Guia PMBOK. 

Newtown Square: PMI, 2013. 392 p. il 
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3 A METODOLOGIA PROJECT MODEL CANVAS 

Esta metodologia se baseia em conceitos de neurociência, buscando uma fácil 

visualização, interpretação e concepção, relacionando todos os conceitos necessários para o 

projeto, priorizando a simplicidade. 

“Um plano de projeto é, antes de mais nada, uma construção de hipóteses sobre um 

cenário futuro e desconhecido. Ele se torna consistente justamente pela integração entre os 

diversos conceitos que o compõem”- (FINNOCCHIO, 2013, p. 181) 

Para a aplicação desta metodologia, se faz necessária a confecção de uma tela de fundo, 

ou canvas, como chamado em inglês. “Um espaço inicialmente vazio que será preenchido à 

medida que formos colocando sobre ele nossos conceitos sobre o projeto e que formos 

relacionando esses conceitos entre si. ” (FINNOCCHIO, 2013, p. 181) 

O preenchimento se faz, preferencialmente, com notas autoadesivas (conhecido como 

post-it) a fim de facilitar a inserção, retirada e correção do conteúdo do Canvas. Estas notas 

limitam a quantidade de palavras utilizada para cada item a ser adicionado, criando a 

necessidade de escrever melhor do que escrever muito. Este sistema favorece aos stakeholders 

que, normalmente não dispondo de muito tempo, podem ter uma compreensão do projeto como 

um todo em poucas palavras. 

Apesar do tamanho limitado do Canvas, não existe um limite para o número de notas a 

serem adicionadas. Se percebe, porém, a necessidade de manter a simplicidade, não 

adicionando itens supérfluos ou buscando agrupar itens quando possível. Muitas vezes o uso de 

notas de diferentes cores ajuda na visualização e inter-relacionamento do Canvas. 

Este canvas tem a possibilidade de ser utilizado como documento único e consistente do 

planejamento do projeto, visto que contém todas as informações fundamentais para o 

desenvolvimento do projeto, mesmo que de maneira básica e pouco detalhada. Pode também, 

ser utilizado com ferramenta preliminar que conformara a lógica do projeto, que servirá de base 

para um posterior desenvolvimento de um plano de projeto formal. 

2.4.1 Da construção do Canvas 
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Na figura 15 abaixo, as perguntas fundamentais a serem respondidas e sua representação no 

Canvas: 

 

Figura 15 – Perguntas Fundamentais - FINNOCCHIO, Rio de Janeiro: Elsevvier Editora, 2013. 332 p. il 

color 

A primeira etapa na construção do canvas se trata de conceber o projeto. Isto se faz através 

da resposta de 6 perguntas fundamentais: Por que? O que? Quem? Como? Quando? E Quanto? 

Estas perguntas, respondidas na ordem especifica, ajudam a determinar e conceber todo o 

projeto. 

A segunda etapa, de integração, garante a consistência entre os blocos (grupo de resposta 

as perguntas) e estabelece a relação e integração entre os componentes. A terceira etapa, de 

resolução, trata de detalhar e solucionar qualquer empecilho, problema ou gargalo encontrado 

na integração ou concepção, buscando deixar o Canvas com todos os conceitos claramente 

estabelecidos. 

Por último, o Canvas servirá como base para desenvolvimento de todos os outros 

documentos e detalhamento que venham a ser necessários para a elaboração do projeto, como 

cronogramas, orçamentos e planos mais detalhados. 

Para a equipe a desenvolver o Canvas, (FINNOCCHIO, 2013) define duas regras básicas: 
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Que o preenchimento deve ser preferencialmente em equipe, e que, nesta equipe, pelo 

menos um dos integrantes deva ter conhecimento sobre os conceitos básicos envolvidos no 

gerenciamento de projetos. O ideal, segundo ele, é misturar pessoas que tenham grande 

conhecimento dos negócios com pessoas sem tanta experiência na área, em conjunto com 

pessoas que dominam o gerenciamento de projetos com outros que não dominam. 

Esta equipe busca fazer com que os mais experientes possam trazer o conhecimento do 

trabalho a ser feito, domínio sobre os riscos e cenários possíveis, enquanto os novatos carregam 

a ousadia de não se deter diante de normas, costumes ou padrões já estabelecidos nos mais 

experientes. 

Primeira Etapa – Concepção do Plano 

Ao iniciar a concepção do projeto, isto é, ao colocar as primeiras notas começa-se a 

formar o projeto. A ordem a ser seguida auxiliará a desenvolver, de maneira lógica e sequencial, 

todos os conceitos necessários para o projeto. A própria disposição dos componentes no Canvas 

sugere uma sequência de resolução a ser seguida. 

Abaixo a figura 16 que demonstra a taxonomia do Canvas: 

 

Figura 16 – Taxonomia do Project Model Canvas - FINNOCCHIO, Rio de Janeiro: Elsevvier Editora, 

2013. 309 p. il color 

O Canvas preza pela simplicidade. Sendo assim, deve-se garantir que, no canvas do plano 

de projeto, seja fácil de visualizar as grandes questões e que os detalhes desnecessários sejam 

deixados de fora. Se recomenda que as perguntas sejam respondidas na ordem em que aparecem 

na figura 16 acima. 
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Perguntas Fundamentais – Por que? 

“Por que? É a pergunta mais importante a ser respondida; ela que definirá todos os valores 

que identificarão todos os envolvidos no projeto. ” (FINNOCCHIO, 2013, p. 316) 

A resposta a esta pergunta, fundamentalmente, é simples: para melhorar a situação. Sair 

de uma situação com problemas e demandas não atendidas para um futuro melhor e com maior 

valor.  

“Os problemas e demandas existentes comporão a Justificativa do plano de 
projeto. As melhorias e o valor agregado que imaginamos no futuro 
constituirão os Benefícios. E a ponte necessário que nos transportara da 
situação atual para futura será o objetivo do projeto. ” (FINNOCCHIO, 2013, 
p. 336) 

A figura 17 abaixo mostra uma representação da Justificativa, Objetivo e Benefícios: 

 

Figura 17 - Definições de justificativa, objetivo e Benefícios FINNOCCHIO, Rio de Janeiro: Elsevvier 

Editora, 2013. 344 p. il color 

Justificativa 

As justificativas são as dores e a situação não atendida ou oportunidade não explorada. 

As “dores” deverão ser descritas, mas sem detalhes, a fim de motivar a estruturação do projeto. 
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Se deve buscar inserir cada justificativa em um papel autocolante, tendo no conjunto os pontos 

principais da relevância do projeto. Aqui se encaixam os problemas a solucionar, oportunidades 

não exploradas, necessidades de negócio ou exigências legais não atendidas. Deve-se buscar 

posicionar as notas de maneira que as mais importantes fiquem no topo, ajudando a definir o 

que é mais relevante mencionar. 

Caso a motivação seja uma venda de um projeto, deve-se procurar enfatizar as demandas 

que fizeram o cliente compra-lo. 

Objetivos do Projeto 

“O objetivo do projeto é o que ele permitirá atingir. É a finalidade de todos os esforços e 

recursos que será mobilizado. ” (FINNOCCHIO, 2013) 

Para obter-se um objetivo que se encaixe neste método, deve-se formular o objetivo do 

projeto de maneira direta, resumida, persuasiva e pertinente, buscando o máximo de concisão 

possível. A proposta do método é que o objetivo possa ser traduzido em um parágrafo escrito 

em uma nota de tamanho extragrande, de 98mm x 149 mm ou utilizando duas notas médias. 

Mesmo curto, o objetivo deve seguir o formato conhecido como SMART, explicado na 

figura 18 abaixo: 

 

Figura 18 - Formato SMART do objetivo FINNOCCHIO, Rio de Janeiro: Elsevvier Editora, 2013. 400 p. 

il 

Benefícios 
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Nesta etapa, aponta-se os benefícios que o projeto trará a organização e aos envolvidos. 

Uma prática corrente para isso é buscar remeter à geração de valor para os acionistas, 

normalmente pautados em: Aumento de receita, Diminuição de custos, Uso mais eficiente dos 

ativos existente, melhoria da imagem da empresa. 

Deve-se buscar também a relação com desenvolvimento sustentável, tanto ambiental 

como social, já que estes itens se mostram cada dia mais valorizados, tanto por empresas como 

cliente, além de serem apontados como fundamentais para o desenvolvimento econômico em 

diversos estudos. 

Fica a cargo da equipe verificar se, de fato, o que foi apontado como benefício do projeto 

está efetivamente associado à resolução do problema ou demanda do projeto. Mesmo sendo 

positivos, os benefícios só se justificam caso se relacionem com os objetivos e justificativas do 

projeto. 

Ao descrever os benefícios deve-se usar, sempre que possível, critérios quantificáveis, 

preferencialmente aqueles que serão usados para mensurar o sucesso do projeto. 

Caso a organização tenha objetivos estratégicos bem definidos, e o projeto contribua para 

os mesmos, vale a pena mencioná-los especificamente em uma nota cada. Ao lado, cole uma 

segunda nota avaliando o grau de contribuição do projeto para o objetivo. 

Caso o projeto tenha sido vendido a uma organização, o bloco de benefícios poderá ser 

compartilhado com o cliente, sendo dividido como abaixo: 

Em uma das partes os benefícios para a organização elaboradora do projeto, como 

resultado financeiro, margem de lucro, entre outros. 

Na outra parte, os benefícios que geram valor para a organização que comprou o projeto. 

Esta etapa ajuda a envolver o cliente, podendo ajudar a conquistar mais projetos com o mesmo 

cliente. 

Deve-se buscar organizar os benefícios de modo que aqueles que entregam mais valor 

estejam no topo. 

Perguntas Fundamentais – O que? 

“Todo projeto gera produtos, serviços ou resultados que atendem reais necessidades de 

seus clientes” (FINNOCCHIO, 2013) 

Todo projeto gera um produto, serviço ou resultado para um cliente, mesmo que este seja 

o próprio elaborador do projeto, no caso de um projeto pessoal. Este produto deve atender a 
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determinados requisitos para ser aceito. Estas especificações do produto e de seus requisitos 

constituem peças fundamentais para determinar a qualidade do que o cliente deseja receber. 

É comum esperar que o cliente forneça informações sobre o produto e seus requisitos na 

forma de uma demanda clara e detalhada para a equipe. Porém, sabe-se que nem sempre será 

assim. Portanto, engajá-lo no processo de definição das mesmas é muito importante. Abaixo, a 

figura 19, resume o produto do projeto. 

 

Figura 19 - O produto do projeto FINNOCCHIO, Rio de Janeiro: Elsevvier Editora, 2013. 423 p. il color 

Produto 

Para entender o que é o produto do projeto, deve-se pensar no que deverá ser entregue ao 

cliente. Neste bloco, descreve-se justamente aquilo que será entregue, podendo ser um produto 

único, que, no caso, será representado por uma única nota no bloco. 

Caso o produto seja um serviço ou resultado para o cliente, estes deverão ser igualmente 

registrados no bloco. 

Requisitos 

Neste bloco, o cliente precisa fornecer informações sobre cada uma das características 

desejadas do produto a ser entregue. Os requisitos são a maneira do cliente comunicar aquilo 

que lhe é necessário ou desejável no produto. 

Cabe à equipe do Canvas desenvolver uma lista dos principais componentes ou 

subsistemas que compõem o produto do projeto. Como o Canvas busca a simplicidade, deverá 
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ser mantido um detalhamento tal que possa ser expresso em uma nota, cabendo um 

detalhamento maior em fases posteriores. 

Abaixo, a figura 20, com algumas características da representação dos requisitos no 

Canvas: 

 

Figura 20 - Características detalhamento Requisitos FINNOCCHIO, Rio de Janeiro: Elsevvier Editora, 

2013. 459 p. il color 

Para iniciar, deve-se começar mencionando, em linhas gerais, o comportamento e as 

funções do produto. Em seguida, deve-se listar os requisitos básicos relativos a qualidade que 

o produto deve ter, seu desempenho e sua confiabilidade. Os requisitos devem permitir 

visualizar de maneira clara e abrangente o produto, suas características e suas funções 

principais. A equipe deve se concentrar nos requisitos que sejam úteis e acrescentem valor ao 

cliente. 

Requisitos podem ser posteriormente acrescentados, à medida que se desenvolve do 

Canvas. Para finalizar, deve-se rever a relevância e cobertura dos requisitos, e os mesmos 

devem ser ordenados por grau de prioridade, diferenciando os necessários dos desejáveis. 

Ademais, devido à necessidade de aprofundar o detalhamento dos requisitos 
para a execução do projeto, pode ser que algumas entregas sejam 
especificamente dedicadas a eles, podendo assumir nomes como “design” ou 
“arquitetura do sistema”. Só não esqueça de mencionar tais entregas no 
canvas, no local adequado. (FINNOCCHIO, 2013, p. 500) 

Perguntas Fundamentais – Quem? 

“Todos que trabalham e produzem coisas para esse projeto fazem parte da equipe de 

projeto. ” (FINNOCCHIO, 2013, p. 500) 
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Saber quem trabalha no projeto é muito importante, pois ajuda a entender os limites do 

problema a se atacar. Diferenciar quem trabalha e quem não trabalha no projeto ajuda a 

diferenciar também, o que é interno ao projeto e de ser controlado, e o que é externo ao projeto 

e pode (e deve) ser monitorado. 

Para responder esta pergunta, deve-se fazer um inventário com todas as atividades a serem 

realizadas dentro do projeto. As pessoas ou organizações que cumprem essas atividades são os 

componentes da equipe do projeto. Aqueles que não trabalham diretamente no projeto, mas são 

importantes de alguma maneira para o projeto são listados no campo “stakeholders externos”. 

Stakeholders Externos & Fatores Externos 

“Stakeholders são todas as pessoas ou organizações envolvidas ou afetadas pelo projeto. 

” (FINNOCCHIO, 2013, p. 500) 

É importante reconhecer os stakeholders já que o seu interesse - ou resistência – podem 

determinar o sucesso ou fracasso do projeto. Para o sucesso de qualquer empreendimento, o 

alinhamento dos stakeholders aos interesses do projeto é fundamental. 

Entre os principais stakeholders, têm-se o cliente do projeto e o patrocinador do projeto. 

O cliente é aquele que receberá o produto, serviço ou resultado gerado e, portanto, possui um 

papel especial no levantamento dos requisitos. O patrocinador do projeto é aquele que, dentro 

da organização, providenciará o projeto com recursos para sua realização, na medida do 

necessário. Frequentemente o patrocinador e o cliente serão a mesma pessoa. Mesmo assim, é 

importante registrar as duas funções em notas diferentes. 

Demais stakeholders também devem ser identificados, como os fornecedores de matéria 

prima, outros departamentos da organização, órgãos regulatórios, governo, etc. 

Fatores Externos 

Para se compreender o ambiente externo, é necessário que sejam identificados fatores 

externos que deverão ser monitorados, visto sua possível influência significativa no projeto. 

Abaixo, na figura 21, alguns exemplos de fatores externos que podem afetar o projeto: 
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Figura 21 - Fatores externos ao projeto FINNOCCHIO, Rio de Janeiro: Elsevvier Editora, 2013. 531 p. il 

color 

Equipe do projeto 

“É importante pensar nos membros da equipe considerando seus papeis, mesmo que não 

tenham ainda um nome definido. ” (FINNOCCHIO, 2013, p. 540) 

No canvas, deve-se pensar nos membros da equipe associados a seus papeis. Todos que 

produzem algo no projeto precisam estar listados, com seus respectivos papeis identificados no 

bloco “Equipe”. 

Para cada papel, deve-se associar ferramentas, entregas e habilidade de cada um, a fim de 

definir corretamente o papel e as necessidades que cada papel deverá cumprir no projeto. Na 

figura 22 abaixo está um exemplo dos papeis de um projeto de produção de um filme. 
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Figura 22 - Papeis dos membros da equipe FINNOCCHIO, Rio de Janeiro: Elsevvier Editora, 2013. 540 p. 

il color 

Perguntas Fundamentais – Como? 

A fim de facilitar a concepção do “como” realizar o trabalho, ao invés de atividades, se 

recomenda pensar no projeto em termos de entregas e não de atividades. Se pensar no projeto 

em entregas, ou seja, ações concretas e tangíveis a serem produzidas pela equipe, dá-se mais 

estabilidade e motivação para se organizar o trabalho da melhor maneira possível. 

Assim, as atividades a serem realizadas serão aquelas suficientes e necessárias para 

garantir as entregas. 

Nesta seção, se tornará visível como o trabalho será feito, as entregas e as condições para 

produzi-las. 

Premissas 

A fim de fazer previsões relativas a custos e tempo, deve-se assumir algumas suposições 

sobre um cenário futuro incerto. Estas suposições são especialmente necessárias quando são 

sobre componentes que não estão na esfera de controle e influência do gerente de projeto, como 

os stakeholders e fatores externos, onde pode-se apenas supor o que esperar deles em relação 

ao projeto. 
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Essas suposições, que se tomam como certas no planejamento, são chamadas de 

premissas. 

“As premissas, quando assinadas pelos stakeholders envolvidos, blindam o gerente de 

projeto e garantem que as promessas de tempo e de custo só valem, enquanto as premissas 

valerem e forem verdadeiras. ” (FINNOCCHIO, 2013, p. 658)  

 Quando uma ou mais premissas sustentadas no planejamento se mostrarem falsas, 

também as promessas feitas a partir das premissas deverão ser reavaliadas e renegociadas, 

provavelmente levando a uma mudança no plano. 

As premissas protegem o gerente de projeto e fornecem uma base para o planejamento, e 

implicam que, caso as condições previstas se mantenham, o projeto terá êxito. 

Na figura 23 abaixo, alguns exemplos de premissas: 

 

Figura 23 - Exemplos de premissas FINNOCCHIO, Rio de Janeiro: Elsevvier Editora, 2013. 672 p. il color 

Caso alguma das premissas não se mantenha, o gerente do projeto não poderá ser 

responsabilizado. 

Para elaboração das premissas as mesmas devem ser formuladas de forma afirmativa, 

buscando identificar aquelas que viabilizam o projeto. 

Entregas 

As partes chamadas de entregas do projeto são os componentes, as partes menores do 

produto, serviço ou resultado que se pretende alcançar que, integradas, concluem o projeto. 

São características das entregas serem tangíveis, palpáveis, mensuráveis e verificáveis. 

Todo trabalho realizado no projeto deve ser a serviço de alguma entrega, contribuindo 

para a mesma.  

“Todo trabalho, por menor que seja, deve levar a produção de algo concreto. ” 

(FINNOCCHIO, 2013, p. 672) 
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Um exemplo seria que, para a construção de uma casa, pode-se ter como entregas a 

fundação, alvenaria, cobertura e o acabamento. Quando se aprofunda mais no trabalho a ser 

realizado, identifica-se também entregas como o licenciamento da casa junto as autoridades, o 

contrato com o empreiteiro, o comissionamento da obra, entre outros. 

Como se faz necessário conhecimento detalhado para algumas atividades menos 

evidentes, se fazem úteis pessoas com familiaridade com o trabalho técnico a ser realizado e 

experiência no trabalho necessário. 

Do produto, serviço ou resultado que se espera do projeto, pode-se entende-lo como um 

produto único. Ao dividi-lo em diferentes entregas, atribui-se as entregas aos especialistas ou 

equipes. 

Como se pode ter várias entregas diferentes, busca-se focar nas entregas mais relevantes 

e grandes grupos de entregas, demonstrando a lógica do projeto. 

Na figura 24 abaixo, um exemplo de elaboração das entregas de um projeto: 

 



48 

 

 

 

Figura 24 - Entregas de um projeto FINNOCCHIO, Rio de Janeiro: Elsevvier Editora, 2013. 709 p. il 

color 

“Seu esforço, na construção do canvas, é tornar visível o resultado daquilo que se vai 

produzir e também onde cada entrega se encaixa em relação às demais que serão produzidas. ” 

(FINNOCCHIO, 2013, p. 709) 
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Deve-se buscar manter o número de entregas reduzido e adequado para o projeto, já que 

não se consegue controlar e acompanhar muitas entregas, buscando simplificar, agrupar 

entregas pequenas em entregas maiores e organizar grupos de entregas. 

Restrições 

“São limitações, de qualquer origem, impostas ao trabalho realizado pela equipe, que 

diminuem sua liberdade de opções. ” (FINNOCCHIO, 2013, p. 718) 

As restrições podem ser originadas em entidades externas ou internas, quando 

provenientes dos membros da equipe ou de componentes internos ao projeto. 

Deve-se verificar que, com restrições excessivas, pode-se inviabilizar projeto. 

As restrições variam durante o projeto, podendo uma restrição se pronunciar mais que as 

outras, tornando-se gargalo do projeto. 

São exemplos de restrições: 

 Restrições com relação ao período em que o trabalho pode ser feito 

 Limitações em relação a quantidade de pessoas e equipamentos 

 Restrição com relação à logística e à movimentação de materiais e 
cargas; 

 Restrições com relação ao descarte de resíduos gerados pelo projeto; 

 Contratos que devem ser seguidos com determinados fornecedores 
homologados; 

 Dependências de início e termino de uma entrega do projeto em relação 
a outras entregas; 

 Padrões tecnológicos a serem obrigatoriamente seguidos pelos membros 
do projeto. (FINNOCCHIO, 2013, p. 724) 

Define-se as restrições ao responder à pergunta: “Por que não podemos terminar o projeto 

antes? ” 

Como características das restrições, busca-se uma descrição mais completa, especifica e 

quantificada, mostrando quem é limitado pela mesma e quem impõem a limitação ou restrição. 

Perguntas Fundamentais – Quando? Quanto? 

Quando o projeto será concluído e quanto custará? Essa é a pergunta mais importante e 

aquela que todos buscam responder no planejamento. Apesar da sua importância, a mesma só 

é respondida na parte final do Canvas, pois somente com todos os dados e definições é que 

pode-se elaborar uma resposta consciente e bem definida. 
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“Previsão de custos e estimativa de cronograma somente depois de ter clareza sobre a 

causa que o projeto defende, sobre o produto que será gerado, as pessoas a serem alocadas para 

o trabalho, como serão feitas as entregas, etc.” (FINNOCCHIO, 2013, p. 745) 

Não faz sentido fazer o acompanhamento financeiro de um projeto sem o 

acompanhamento físico. Cronograma e custos compartilham uma estrutura comum baseada nas 

entregas – têm-se uma linha do tempo (cronograma) orientada por entregas e, da mesma forma, 

um orçamento decomposto em entregas. Ambos também compartilham uma dose de incertezas. 

“No canvas são apresentadas ordens de grandeza da duração e do custo do projeto, apenas 

o suficiente para que possamos validar e integrar os elementos. ” (FINNOCCHIO, 2013, p. 759) 

O canvas serve de base para o desenvolvimento de um cronograma e orçamento mais 

detalhado. 

Riscos 

Os riscos ficam juntos das questões de quando e quanto no canvas, pois, sem dimensionar 

os riscos, é impossível dizer de maneira segura quando (tempo), e por quanto (custo), um 

projeto irá ser concluído. 

No planejamento, o orçamento e o cronograma são previsões sobre um futuro incerto, e 

o grau de incerteza é proporcional ao nível de risco do projeto. 

Podem-se entender os riscos como as incertezas em que estão envolvidas todas as ações 

e situações futuras que são concebidas no projeto. Mas nem todas as incertezas são riscos. 

Consideram-se riscos aquelas incertezas que podem afetar os objetivos do projeto. 

“A melhor proteção contra os riscos, é o ato sistemático de gerenciá-los. ” 

(FINNOCCHIO, 2013, p. 786) 

A fim de evitar que os riscos se tornem problemas ou situações reais, devem ser 

administradas continuamente. Ou seja, acompanhar seu estado e cuidar para que os objetivos 

do projeto permaneçam próximos ao planejado. 

Os riscos podem ser de dois tipos: ameaças ou oportunidades. No processo de 

gerenciamento de riscos, verificam-se tanto os riscos que são uma ameaça ao sucesso do 

projeto, como busca-se trabalhar com os riscos que podem ser oportunidades de melhoria ou 

sucesso. O gerente deve buscar implantar um sistema que identifique as ameaças e responda a 

elas, assim como capturar as oportunidades e aproveitá-las para benefício do projeto. 
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O processo de gerenciamento de riscos envolve as atividades de identificação dos riscos 

e oportunidades, avaliação dos riscos e oportunidades e priorizar os mais relevantes, 

desenvolver respostas para os riscos e oportunidades relevantes e implantar respostas 

Deve-se também cuidar para que a equipe do projeto perceba a diferença entre risco 

global e risco específico. 

Risco global refere-se à capacidade de o projeto como um todo obter sucesso e atingir os 

objetivos para os quais foi criado. Se baseia em uma avaliação geral, cujo resultado é uma 

análise destinada aos patrocinadores, que podem alterar a sua abordagem em questões como 

tempo, escopo e custo, a fim de reequilibrar o projeto. 

Sua avaliação é muito importante, pois será ponto de partida para a integração do projeto, 

destinado a ajustar e reequilibrar os componentes do canvas, buscando a melhor situação em 

conformidade com os riscos. 

Riscos específicos do projeto são frutos de uma avaliação feita num dado momento, 

buscando identificar possíveis ocorrências especificas que podem afetar o trabalho dentro do 

projeto. 

A equipe deve, de maneira colaborativa, identificar os riscos específicos, internos ao 

projeto. Examinar os componentes que já foram colocados no canvas e verificar se existem 

riscos significativos em algum deles, e transcrever aqueles que julgarem mais relevantes. 

Recomenda-se que os riscos específicos sejam escritos no formato: Causa – Risco – Efeito 

A causa será sempre um fato sobre o projeto ou sobre o ambiente do projeto que provoca 

o acontecimento do risco. 

“O risco será uma falha ou oportunidade que, se ocorrer, afetará o objetivo do projeto. E 

o Efeito será a reação ou impacto gerado nos objetivos do projeto. ” (FINNOCCHIO, 2013, p. 

850) 

Na figura 25 abaixo está um resumo da concepção dos riscos do projeto: 
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Figura 25 - Riscos FINNOCCHIO, Rio de Janeiro: Elsevvier Editora, 2013. 869 p. il color 

Após o levantamento dos riscos específicos, deverá ser realizada uma classificação da 

probabilidade de cada risco ocorrer. Este tipo de classificação ajudará aos envolvidos a priorizar 

quais riscos são mais relevantes e que merecem uma resposta ainda no planejamento. Se sugere 

que, da mesma maneira, se utilize uma escala para os impactos negativos dos riscos. Na figura 

26 abaixo está um exemplo de classificação de riscos, na figura 27 em exemplo da escala de 

impacto e na figura 28 um exemplo de risco do projeto: 

 

Figura 26 - Classificação de riscos FINNOCCHIO, Rio de Janeiro: Elsevvier Editora, 2013. 892 p. il color 
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Figura 27- Escala de Impactos FINNOCCHIO, Rio de Janeiro: Elsevvier Editora, 2013. 892 p. il color 

  

Figura 28 - Exemplo de Anotação dos riscos FINNOCCHIO, Rio de Janeiro: Elsevvier Editora, 2013. 892 

p. il color 

Linha do tempo 

O prazo de um projeto é a somatória da estimativa de duração dada para cada um dos 

múltiplos trabalhos do projeto. 

Estas durações são de atividades as vezes nunca antes realizadas, a cargo de pessoas ainda 

indefinidas e com disponibilidades e produtividades que são desconhecidas.  

...o aumento na precisão (nível de detalhamento) com que as tarefas são 
descritas aumenta promocionalmente a acurácia da previsão de duração do 
projeto. Infelizmente, isso não é verdade: o cronograma é um modelo do 
futuro, quanto mais simples o mantivermos, melhor. (FINNOCCHIO, 2013, 
p. 892) 
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Com isso, não se pode deixar que a precisão absoluta seja necessária para definir prazos. 

Os prazos podem ser definidos por meio de uma medição baseada na percepção e experiência 

das pessoas envolvidas no projeto e baseadas na quantidade de informações que já foram 

obtidas. Estipulando prazos, reduz-se o nível de incerteza para um nível onde decisões podem 

ser tomadas, porém nunca eliminando a incerteza. 

Para a elaboração do Canvas, o bloco Linha do Tempo não será o de um cronograma, e 

sim uma lista de compromissos. 

Esta apresentação de compromissos no Canvas não elimina a necessidade de um 

detalhamento maior seguindo a prática de gerenciamento de projetos. O cronograma apresenta 

um nível maior de detalhamento que aquele apresentado no Canvas, especificando a 

coordenação de trabalho entre os recursos. A figura 29 abaixo descreve a concepção da linha 

do tempo: 

 

Figura 29 - Organização da Linha do Tempo por Entregas FINNOCCHIO, Rio de Janeiro: Elsevvier 

Editora, 2013. 944 p. il color 

Para não dificultar demais o estabelecimento de prazos (datas), devido a excessivas 

quantidades de analises e detalhamentos pendentes, se sugere uma estratégia simplificadora: 

Divisão da linha do tempo em 4 partes, como mostra a figura 29 acima. 
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“Um dos quesitos para uma boa execução e mudar o estado mental da equipe, passando 

da orientação por tarefas à orientação por compromisso de resultados” (FINNOCCHIO, 2013, 

p. 944) 

Esta orientação ajuda na definição de compromissos mais fáceis de serem acompanhados 

e controlados. Abaixo um quadro mostrando a diferença entre a definição de tarefas e 

compromissos. 

A figura 31 abaixo detalha a diferença entre tarefas e compromissos: 

 

Figura 30 - Tarefa e Compromisso FINNOCCHIO, Rio de Janeiro: Elsevvier Editora, 2013. 970 p. il color 

Custo 

Nesta metodologia, o cálculo do custo total do projeto se faz através de uma estimativa 

resumida, calculando o custo por entrega ou grupos de entregas, ao invés de um cálculo 

detalhado e preciso. Se faz também, de maneira aproximada, a incorporação de uma reserva 

proporcional ao risco de cada entrega. No momento da elaboração do Canvas, é mais importante 

que a equipe pense de maneira integrada sobre o orçamento do que chegar a um valor exato e 

definitivo para o projeto. O resultado pode ser apresentado em termos de ordem de grandeza ou 

na forma de intervalos de valores possíveis, podendo ser definido posteriormente. 

É recomendada a apresentação dos custos de modo que os menos experientes também 

consigam entender o orçamento, sendo calculado da seguinte forma: 

1. Estruturado por entregas 

2. O custo de cada entrega pode ser desdobrado em elementos de custos, como por 

exemplo, mão de obra e insumos; 
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3. Os riscos precisam ser analisados e, se forem elevados, aumenta-se proporcionalmente 

a reserva de contingência. 

A figura 31 abaixo representa a concepção do orçamento do projeto: 

 

Figura 31 - Composição dos custos do projeto FINNOCCHIO, Rio de Janeiro: Elsevvier Editora, 2013. 

1024 p. il color 

Integração do plano 

A função da integração em qualquer plano é a de amarrar todos os diversos componentes, 

de modo que se interliguem e mantenham o sentido uns em relação aos outros e como um 

conjunto. Para isso, a metodologia prevê algumas ações, denominado Protocolo de Integração. 

Este protocolo prevê um conjunto de verificações predeterminadas a serem feitas numa 

sequência coesiva. Cada passo corresponde a uma pergunta principal que pode acarretar em 

ajustes ou modificações no plano. A metodologia incentiva a equipe a desenvolver novas 

integrações a fim de enriquecer o protocolo. 

A figura 32 abaixo mostra alguns dos questionamentos que devem ser realizados para 

integrar o Canvas: 



57 

 

 

Figura 32 - Protocolo de Integração FINNOCCHIO, Rio de Janeiro: Elsevvier Editora, 2013. 1147 p. il 

color 

Passo 1: Os pontos mencionados nas justificativas são sanados? 

Nesta etapa, busca-se verificar se os problemas ou necessidades que originaram o projeto, 

anotados no campo “Justificativas”, estão sendo atendidos ou solucionados no plano. 

Para verificar, primeiramente atenta-se ao bloco “Benefícios”, onde é checado se alguns 

dos benefícios gerados combatem o problema mencionado em “Justificativas”. Outra 

verificação, é olhar para os campos “Requisitos” ou “Entregas”, onde podem haver 

características do produto ou entregas do mesmo que solucionem os problemas apresentados. 

Outros blocos do canvas também podem conter as soluções. 

Deve-se procurar para que todos os problemas mencionados sejam resolvidos nos demais 

blocos do canvas. 

Passo 2: o “Objetivo” se revela suficiente e necessário? 

Deve-se checar se a realização do objetivo mencionado é suficiente para superar o 

passado descrito nas justificativas, ou seja, se atingira a situação futura almejada no bloco 

benefícios. Verificar se está faltando acrescentar o objetivo SMART e se tudo o que foi 

mencionado no objetivo é necessário para a obtenção dos benefícios. 



58 

 

Passo 3: Todos os “Requisitos” estão assignados a algum membro, e definem completamente 

o produto? 

 Neste passo é verificado se cada requisito mencionado refere-se ao produto descrito, se 

existe algum produto do projeto que não foi mencionado na parte dos requisitos e se os 

requisitos estão ordenados no canvas de acordo com a prioridade. 

Passo 4: Estão subordinados ao projeto aqueles que precisam estar? 

Primeiramente, é verificado se o patrocinador do projeto está identificado e se ele está 

dentro da esfera de influência do gerente de projeto. É igualmente importante verificar se o 

cliente do projeto está indicado. 

Após essas verificações, avaia-se se existe alguém incluído na equipe que não contribui 

pelo menos para uma entrega. Para isso, relaciona-se as notas com a “Equipe” em conjunto com 

as “Entregas”. Pode-se utilizar uma numeração em ambos os blocos para facilitar a referência 

entre eles. 

Passo 5: Obtivemos convergência formulando premissas válidas? 

Como explicado anteriormente, ao escrever premissas, são reduzidos cenários e 

afirmandas para os stakeholders as condições necessárias para o plano funcionar. 

A fim de verificar se as premissas foram bem formuladas e abrangentes, deve-se 

questionar cada uma das notas do bloco “Stakeholders e Fatores Externos”.  

Deve-se apurar o que se espera que será provido por cada um dos stakeholders externos 

ao projeto e no âmbito de quais parâmetros dos fatores externos o plano vai funcionar. Tudo 

deve ser escrito como premissa. 

Deve-se também perguntar se os fatores tecnológicos e de produtividade de mão de obra 

foram considerados, quais as condições para início do trabalho e quem deverá provê-las, quem 

são os stakeholders que irão liberar recursos para o projeto e se os mesmos estão identificados 

e suas condições documentadas como premissas. 

Passo 6: As limitações aplicáveis ao trabalho estão identificadas na forma de restrições? 

Para que o plano de projeto fique consistente, cada uma das restrições deve 
ser relacionada a pelo menos um desses elementos: 

 Um ou mais membros da equipe; 

 Uma ou mais entregas do projeto; 

 Ao projeto como um todo; (FINNOCCHIO, 2013, p. 1185) 
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Para este passo, percorre-se cada restrição escrita nas notas e se questiona sobre quais 

membros, a quais entregas se aplica, ou mesmo se é aplicada ao projeto todo. Deve-se, também, 

repassar cada entrega e tentar pensar se não falta nenhuma restrição significativa vinculada a 

mesma. Pode-se verificar também se existe algo que limita cada papel da equipe que mereça 

ser identificado. 

Uma última verificação neste passo é apurar se não se escreveu algo como restrição, 

quando na verdade é requisito do produto. 

Passo 7: Os riscos cobrem o que sabemos do projeto e vislumbram o que ainda não sabemos? 

Aqui, se começa a verificação pelas “Premissas”, já que toda premissa gera ao menos um 

risco, que é a negação da mesma – A possibilidade de a premissa ser falsa. 

“Se, por acaso, o risco atribuído a premissa for muito elevado (alta probabilidade, alto 

impacto) é o caso de pensar em remover aquela premissa e modificar o plano do projeto. ” 

(FINNOCCHIO, 2013, p. 1213) 

Outro ponto importante são as “Entregas”, onde deve-se fazer um brainstroming de cada 

entrega relacionando os riscos pertinentes no canvas. 

Baseados no impacto e na probabilidade de ocorrência de cada risco, podem ser 

implementadas ações que podem modificar o canvas. As ações possíveis são de prevenir, 

transferir ou mitigar. 

Para a prevenção dos riscos, quando o risco é elevado em termos de impacto e 

probabilidade, pode-se, por exemplo, excluir a área sujeita a risco, ou adotar outra solução que 

não ofereça tanto risco, levando a uma alteração do plano. 

Para a transferência, quando não é possível modificar o plano a fim de prevenir o risco, 

procura-se transferir o impacto e a responsabilidade da resposta terceirizando etapas do trabalho 

afetadas pelo risco. Pode-se também contratar um seguro a fim de proteger-se. 

A mitigação envolve a definição de ações que diminuam o risco (impacto ou 

probabilidade) a fim de torna-lo dentro do limite aceitável. Estas ações podem aumentar o custo 

do projeto, sendo necessária a inserção do mesmo no “Custo” e orçamento futuro. 

Pode-se também aceitar o risco, caso o mesmo se situe dentro do limite aceitável, sem a 

necessidade de ação suplementar de mitigação. Mesmo nestes casos, deve-se preparar uma 

resposta ao risco, prevendo ações ou alocação de valores monetários para isso. Isso se chama 

aceitar ativamente. 
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Caso se faça necessária uma resposta sem a alocação monetária de contingência, diz-se 

que ele será aceito passivamente. 

Passo 8: O cronograma e o orçamento estão orientados por entregas? 

Ambos devem estar estruturados em torno das entregas, já que ambos serão controlados 

em conjunto, o que será facilitado caso tenham a mesma estrutura. Normalmente o cronograma 

e o orçamento influem diretamente um no outro, já que pode-se adicionar recursos para diminuir 

algum prazo, o que leva a um maior custo previsto para a entrega. 
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4 O GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE PEQUENO 

PORTE POR SISTEMA DE AUTOCONSTRUÇÃO 

Hoje, as organizações estão sendo levadas a, cada vez mais, adotar melhores práticas na 

gestão de projetos para sobrevivência em qualquer mercado.  Com base nessa necessidade, 

foram desenvolvidas diversas metodologias a fim de criar ferramentas para auxiliar na gestão 

dos diversos tipos de projetos existentes. 

Verifica-se que, apesar do desenvolvimento de metodologias cada vez mais 

especializadas e variadas, ainda existe uma dificuldade de aplicação da mesma nas 

organizações, na disseminação destes conceitos por toda a equipe do projeto e a adoção das 

práticas como algo importante e necessário, como algo que acrescenta qualidade ao processo 

como um todo. 

As organizações, entendendo a dinâmica do mercado e a necessidade de uma constante 

atualização e melhora nos processos oriunda da competitividade cada vez maior, começam a 

ficar cada vez mais alerta para as demandas constantes de mudança e inovação, vindo estas a 

adotar as melhores práticas de gerenciamento de projetos. 

Neste intuito, o PMI – Project Management Institute, através da publicação do guia 

PMBOK – Project Managment Book Of Knowledge, um guia que divulga boas práticas 

necessárias para o sucesso no gerenciamento de projetos, tem facilitado o acesso a esses 

conhecimentos, divulgando as melhores ideias e possibilidades para o êxito nos projetos. 

Apesar de apresentar diversas ferramentas e boas práticas, o guia PMBOK não descreve 

como as mesmas devem ser aplicadas, nem define uma sequência de atividades, ficando a cargo 

do gerente de projetos ou da própria organização desenvolver e aplicar os conhecimentos da 

maneira que entenda ser melhor para o projeto. Isto acaba por criar inúmeras possibilidades, 

além de abrir campo para personalizações das ferramentas a fim de melhor servir o propósito 

do projeto. 

O PMI mostra que gerenciar projetos se faz através da aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas, a fim de atender as necessidade e expectativas dos 

stakeholders do projeto, no tocante a planejamento, desenvolvimento, controle e encerramento. 
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O gerenciamento de projetos se faz a fim de assegurar que os recursos estejam disponíveis 

de maneira, quantidade, características e no tempo adequado às necessidades do projeto, e que 

estes sejam utilizados de maneira eficiente e racional, buscando sua otimização de uso.  

As metodologias focam sempre no desenvolver das atividades, isto é, no “como” fazer as 

tarefas necessárias para o gerenciamento do projeto. De maneira geral, elas buscam pautar 

algumas práticas que possam ser aplicadas aos diversos projetos possíveis dentro da 

organização, tratando de ser o mais geral e abrangente possível, evitando ser especifico ou 

aplicável a somente um tipo de projeto. 

Trata-se de um pacote organizado e documentado de processos que, aplicados nas 

diversas fases do projeto, servem para organizar e parametrizar todos os procedimentos 

necessários para o desenvolver do gerenciamento de projetos. Nestes processos, buscam 

documentar, através de diagramação ou algum outro tipo de representação gráfica ou textual, 

representar todos os elementos que compõem o material (dados) necessários para o 

gerenciamento. Metodologia refere-se à maneira como a informação é encontrada e levantada 

ou a forma como os processos são realizados. Inclui os métodos, técnicas e procedimentos 

utilizados para levantar as informações necessárias e analisa-las, a fim de obter uma 

compreensão normatizada delas. 

As metodologias variam na sua aplicação, podendo estas oferecer uma representação já 

pronta para aplicação no projeto, uma abordagem passo a passo já definida por ela ou fornecer 

um conjunto de critérios para determinar se os resultados dos procedimentos estão de acordo 

com o objetivo do projeto. Seja como for, toda metodologia tem seus aspectos positivos e 

negativos, cabendo ao gerente de projetos ou à organização definir qual o melhor método e qual 

a melhor maneira de aplicar o mesmo. 

Todo gerente de projeto deve ter uma metodologia de gerenciamento para realizar a 

gestão do projeto, podendo assim sistematizar e estruturar seu gerenciamento, permitindo uma 

uniformização dos seus processos, facilitando sua compreensão, análise e verificação, podendo 

o mesmo focar nos pontos que entenda ser prioritários. A metodologia irá ajudar o gerente de 

projetos a realizar as tarefas de gestão com maior rapidez e qualidade, visto que se trabalhará 

de uma mesma maneira, padronizando os dados dos projetos, facilitando a interpretação dos 

resultados obtidos. 

Uma boa metodologia deve atender diversas necessidades e, dependo da especificidade 

do projeto, podem existir detalhes ou verificações diversificadas necessárias para os mesmos. 
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No geral, a metodologia deve descrever o processo de gerenciamento do projeto, ou seja, 

descrever as atividades que são necessárias para o gerenciamento, como quais os tipos e 

quantidades de fases necessárias para o planejamento, auxiliar a detalhar com clareza os 

objetivos e resultados esperados, o desenvolvimento de um cronograma e orçamento que 

atendam a particularidade do projeto, apresentar as necessidades de cada atividade para realizar 

a gestão e suas entradas e saídas, propor uso de recursos, ferramentas e modelos para controle 

e desenvolvimento do gerenciamento, além dos padrões de qualidade dos mesmos. 

A aplicação da metodologia envolve uma certa quantidade de ajustes, visto que as 

metodologias, por mais variadas que sejam, não conseguem atender a todas as particularidades, 

visto que cada projeto é único. Sendo assim, deve-se entender a metodologia como um guia, no 

qual devem-se perceber os pontos positivos e ajustar os que não atendam às necessidades. Deve-

se procurar também em não alterar em demasia a metodologia, já que isso poderá levar à uma 

utilização errada ou não tão positiva da mesma. 

Este tipo de situação é bem trabalhada quando a organização se utiliza de um PMO – 

Project Management Office, que é o escritório de projetos da organização, responsável por 

estruturar as metodologias aplicadas pela empresa e fornecer ajuda aos projetos para criar 

soluções ou ajustes específicos para cada um, elevando a eficácia e eficiência da aplicação das 

metodologias, sem perder os padrões e parâmetros da organização. 

As metodologias vêm crescendo em número e diversidade ao longo do tempo, e têm tido 

sua aplicação cada vez mais disseminada entre as organizações, já que as mesmas estão 

compreendendo sua importância e necessidade em um mercado cada vez mais competitivo. 

Esta consciência demonstra um aumento da maturidade da empresa, e vem sendo cada vez mais 

valorizada no mercado, elevando a chance de sucesso dos projetos da mesma. 

Gerenciamento de Obras de Construção Civil 

Nos empreendimentos imobiliários, o sucesso depende não apenas de um bom projeto e 

levantamento sobre a viabilidade econômica, mas também de um planejamento orçamentário e 

de cronogramas que atendam às necessidades da obra para o acompanhamento do desempenho 

de qualquer atividade, seja ela física ou financeira, além de uma boa definição de todas as 

atividades a serem realizadas. 

O planejamento e a gestão de projetos de arquitetura e engenharia nas obras de construção 

civil já vem há algum tempo sendo objeto de estudo e discussão, e tem como foco principal as 

empresas que elaboram e executam grandes construções, tanto pela necessidade das mesmas 
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devido ao volume de trabalho a ser realizado como pela disposição de mão de obra especializada 

para realizar estes controles. 

Sabe-se também que o desenvolvimento de projetos de pequeno porte é marcado pela 

realização sem projetos ou com projetos desenvolvidos de forma amadora ou sem o devido 

detalhamento, pequeno ou nenhum planejamento da obra, com mão de obra de baixa qualidade 

e sem controle nenhum da produção, custo ou prazo. Podem ainda ser elaboras sem um 

profissional qualificado (engenheiro, arquiteto ou técnico de edificações), o que é conhecido 

como autoconstrução. 

Apesar de existirem problemas no controle e desenvolvimento de obras de construção 

civil em projetos de qualquer porte, as obras de pequeno porte sofrem mais, especialmente pela 

falta de infraestrutura financeira e tecnológica para terem ferramentas auxiliares no controle de 

tempo, custo e escopo, ficando sempre na mão dos profissionais da produção (pedreiros, 

carpinteiros, pintores, etc.), que normalmente não estão capacitados para realizar esta função 

de gestão além do seu próprio trabalho. 

Sem estas ferramentas, o “construtor”, normalmente o próprio cliente, fica sem um plano 

definindo o quanto gastará, quanto tempo terá de obra e o que realmente terá na finalização, 

além das dificuldades de controle do andamento do projeto, gerando muitas vezes insatisfação 

e frustação com o desenvolvimento do trabalho, com os trabalhadores da produção, com os 

resultados financeiros e com o produto entregue. Neste cenário, o “construtor” fica entrega a 

experiência e competência da mão de obra, dependendo desta para determinar tanto custo, prazo 

e qualidade, o que acaba muitas vezes em problemas e divergências nessas áreas. 

Com estes problemas se acumulando, os projetos de reforma e construção comumente 

são deixados semiacabados, o que pode acarretar em diversos problemas de infraestrutura, 

acabamento, utilização e até segurança. (DATAFOLHA, 2015) 

Projetos de Construção Civil – projetos Pequenos, Grandes e Autoconstrução 

O entendimento de um projeto pequeno é relativo, já que para algumas organizações 

projetos pequenos giram em torno de alguns milhões de reais, e para empresas de pequeno porte 

ou para os MEI – Microempreendedor Individual, um projeto de grande porte pode ser de alguns 

milhares de reais. O mesmo se aplica em questão de prazos. Para empresas, estes conceitos 

podem ser definidos utilizando alguns parâmetros pré-definidos pela própria organização ou 

através do uso de metodologias que auxiliam na diferenciação de pequenos, médios e grandes 

projetos, a fim de direcionar recursos e atribuir importância a cada um. 



65 

 

Dentro da construção civil, dependendo do valor do projeto, pode-se atribuir certo número 

e tipo de recursos, ou seja, em pequenas obras como residências unifamiliares, provavelmente 

não haverá o uso de grandes maquinários, seja pelo projeto não necessitar do mesmo ou pelo 

custo da contratação do maquinário, enquanto em obras de maior porte, como edifícios de 

apartamentos ou shoppings, se encontram com maior facilidade. 

Sendo assim, uma grande diferença entre projetos pequenos e grandes na construção civil 

se faz perceber nos recursos aplicados, sejam eles humanos, equipamentos ou ferramentas, que 

podem ou não ser solicitados. 

Neste quesito, há como principal fonte de pequenos projetos o mercado conhecido como 

autoconstrução, que é a construção de unidades habitacionais de baixo custo por seus próprios 

usuários ou patrocinadores, frequentemente nos morros e nas franjas periféricas dos maiores 

centros habitacionais. 

Os dados abaixo se referem a uma pesquisa realizada pelo instituto Datafolha em 2015, 

onde foram obtidos os seguintes dados: 

Segundo a pesquisa, realizada com 2.419 pessoas em todo o Brasil, 54% da 
população economicamente ativa já construiu ou reformou imóvel 
residencial ou comercial. Desse grupo, 85,40% fizeram o serviço por conta 
própria ou com pedreiros e mestres de obras, amigos e parentes. Apenas 
14,60% contratou arquitetos ou engenheiros. (DATAFOLHA, 2015) 

 

A figura 33 abaixo mostra a grande diferença entre as obras com e sem responsáveis 

técnicos capacitados: 
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Figura 33 - Pesquisa Datafolha – Porcentagem da População que Construiu – DATAFOLHA, 2015 il. col 

Com estes dados, percebe-se uma grande divergência entre as obras realizadas com o 

auxílio de profissionais e sem, ficando um quarto das construções sem auxílio técnico 

capacitado. Este tipo de obra é responsável por grande parte das construções no pais, sendo em 

sua grande parte obras de construção ou reforma residencial. 

Com base nesses dados, pode-se definir como obras de pequeno porte as obras realizadas 

sem o auxílio de profissionais capacitados, realizadas em sua maioria por pessoas físicas, em 

regime de autoconstrução, utilizando profissionais normalmente pouco qualificados para a 

produção. 

Estas obras são marcadas pelo baixo controle tecnológico, baixa gestão de recursos, 

tempo, escopo e qualidade, ocasionadas principalmente pela falta de preparo do construtor e na 

falta de responsáveis técnicos capacitados. Este quadro se agrava quando percebe-se a falta de 

qualidade da mão de obra da construção civil, marcada pela falta de capacitação e processos de 

produção pouco controlados. 



67 

 

5. O PLANO DE PROJETO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE PEQUENO 

PORTE 

O Projeto de Construção Civil de Pequeno Porte 

Conforme definição apresentada, o projeto de construção civil de pequeno porte 

considerado neste trabalho será aquelas obras realizadas em regime de autoconstrução, 

marcadas pela falta de responsável técnico e profissional capacitados e qualificados, realizadas 

por pessoas físicas. 

Sendo assim, será considerado como construtor aquela pessoa física que, por alguma 

justificativa, razão ou decisão, resolve desenvolver um projeto de construção civil. Este projeto 

é, normalmente, a construção de uma residência unifamiliar ou uma reforma. Este construtor é 

tanto o cliente quanto o patrocinador do projeto, podendo assumir também a função do gerente 

do projeto. 

Autoconstrução e a falta de um responsável técnico 

Conforme abordado, a autoconstrução se dá pela falta de profissionais capacitados para 

desenvolver as obras de construção. A contratação fornece um profissional qualificado para 

executar as funções técnicas e gerenciais do projeto, ajudando em um correto desenvolvimento 

do mesmo. 

Caso o profissional capacitado não seja contratado, verifica-se a situação de ter, na 

liderança do projeto, o construtor, que deverá se basear na ajuda de profissional de produção 

provavelmente sem qualificação, devendo o mesmo se basear na sua experiência em projetos 

similares, caso possua. 

Além de contrariar as normas, recomendações técnicas e legislações, a não contratação 

sujeita a obra a riscos que podem levar o projeto ao fracasso, perdas financeiras e até problemas 

legais. 

A escolha de não contratar será considerada nas aplicações das ferramentas, visto que, 

conforme mostra a pesquisa da DATAFOLHA, este é um problema crônico em todo o Brasil, 

sendo este trabalho uma tentativa de auxiliar o desenvolver destes projetos, mesmo não 

recomendando ou concordando com a prática. 

Deve-se sempre ter em mente que, para ajudar no sucesso de qualquer projeto, é 

necessário ter um profissional capacitado a prestar assistência técnica e gerencial a fim de 
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liderar o projeto, tais como técnicos de construção civil, técnico em edificações, ou outras 

especialidades que trabalhem na área, assim como engenheiros e arquitetos, todos estes 

capacitados para trabalhar em projetos de construção civil. 

Na aplicação dos modelos e ferramentas, será considerado que haverá um profissional 

capacitado auxiliando no desenvolvimento do projeto. 

Definição do Gerente do Projeto  

A fim de definir quem ocupará este cargo, deve-se primeiro saber se será contratado um 

profissional capacitado para a execução da obra. Caso o profissional seja contratado, o mesmo 

poderá ou não ser o Gerente do Projeto, mas caberá ao mesmo a participação em diversas 

atividades do gerenciamento, visto que é ele o profissional mais qualificado e capacitado para 

lidar com as diversas áreas do gerenciamento e das especificidades dos projetos de construção 

civil. 

Como visto na revisão, o gerente deve ter habilidades de liderança, comunicação e 

negociação de conflitos, devendo o mesmo lidar com os conflitos internos e externos ao projeto, 

definir estratégias, liderar a equipe e conciliar e integrar todas as áreas do projeto. 

Devido às características e habilidades, se recomenda que o Gerente do Projeto seja o 

profissional capacitado, visto que o mesmo pode ter maior sucesso no cargo graças a 

capacitação e experiências em projetos similares. Mesmo assim, nada impede que o Gerente do 

Projeto seja o construtor, devendo ele definir quais atividades do gerenciamento ficarão sobre 

sua responsabilidade e quais serão delegadas ao profissional capacitado. 

Na aplicação, será considerada função do profissional qualificado a Gerência do Projeto. 

Guia PMBOK 

Processos de Planejamento das áreas de conhecimento do projeto 

Um plano compreende uma abordagem detalhada e formalizada dos processos a serem 

adotados para o gerenciamento e desenvolvimento do projeto, documentação de grande 

importância para o projeto. Em empresas bem estruturadas, este processo conta com o auxílio 

de PMOs e tem membros dedicados e capacitados para o desenvolvimento dos planos. 

Este trabalho se vê comprometido quando não há no projeto um profissional capacitado 

para isso, e como se trabalha com pouca mão de obra e de baixa qualificação, não será possível 

produzir todos os planos e gerenciá-los corretamente, ficando a elaborações dos planos como 

processos não aplicáveis na sua totalidade. 
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Contendo diversas informações importantes sobre o projeto, o Canvas desenvolvido pode 

ser utilizado como um plano de gerenciamento do projeto. Uma vez detalhadas essas 

informações e em conjunto com outras ferramentas a serem criadas, como cronograma e 

orçamentos, pode-se uni-las e utilizar o canvas como um Plano de Gerenciamento do Projeto. 

Sendo assim, o Canvas servirá como plano de projeto e buscara envolver as principais 

atividades que seriam abordadas nos planos de gerenciamento. Caso venha a ser necessário, 

planos adicionais ou documentos anexos ao Canvas podem ser desenvolvidos pelos 

profissionais ou pelo Gerente do Projeto. 

Processos de Monitoramento e Controle 

Estes processos se baseiam no monitoramento e controle das ferramentas estabelecidas 

no planejamento do projeto, sua verificação e concordância com o procedimento e desempenho 

esperado. Sua função é primordial para o projeto, já que é este processo que fornece 

informações sobre o desempenho do projeto, especialmente em questão do orçamento, 

cronograma e escopo, controles chave para qualquer projeto, inclusive para obras de construção 

civil. 

Este acompanhamento é executado do início ao fim, e inclui atividades de coleta, medição 

e distribuição de informações de desempenho, sua análise e pontos de melhora. 

Nos projetos de construção civil de pequeno porte esta atividade de monitoramento e 

controle, nas diversas áreas, é comumente negligenciada. O acompanhamento das obras é 

pequeno, normalmente voltado para as medições, processo de levantamento do escopo 

realizado para pagamento do fornecedor ou equipe pela produção. Este processo não leva em 

conta qualidade, sendo somente verificada a quantidade realizada, ficando sem controle e 

registro do avanço, acompanhamento da programação e de custos. 

Como os projetos aqui discutidos não possuem equipe especializada, prevê-se que estes 

processos deverão realizados pelo próprio Gerente do Projeto ou pelo profissional qualificado 

a ser contratado. Sendo assim, deve-se manter uma simplicidade nos processos de controle e 

acompanhamento das diversas áreas, visto que a falta de mão de obra e o excesso de atividades 

podem vir a prejudicar o desempenho do Gerente do Projeto e do profissional qualificado. 

O processo de monitoramento e controle do projeto será focado no acompanhamento do 

Tempo, Escopo e Custo, processos estes que, auxiliados por um cronograma e orçamento bem 

realizados, facilitam o processo de controle e verificação de desempenho do projeto. 
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Os processos e ferramentas a serem realizados para o gerenciamento das áreas de escopo, 

tempo e custo serão abordadas nos respectivos processos. 

Gerenciamento da Integração do Projeto 

 4.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto 

Para este processo, o objetivo é desenvolver um documento que formalize a existência do 

projeto, identificando e outorgando ao gerente do projeto a autoridade necessária para a 

aplicação dos recursos disponibilizados ao projeto. Obtém-se um registro formal do início do 

projeto, definição dos limites e comprometimento do gerente e do patrocinador para o sucesso 

do mesmo. 

Este processo é, fundamentalmente, a elaboração do Canvas da metodologia do Project 

Model Canvas. Para isto, deve-se ter como entradas as especificações do trabalho, dos requisitos 

e premissas do projeto, entre outras, e são respondidas ao elaborar o Canvas. 

 4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto 

Conforme abordado anteriormente, os processos de planejamento do gerenciamento e 

elaboração de planos não serão executados por falta de mão de obra qualificada, ficando o 

Canvas como principal plano a ser gerenciado. 

 4.3 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto 

“Orientar e gerenciar o trabalho do projeto é o processo de liderança e realização do 

trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto e implementação das mudanças 

aprovadas para atingir os objetivos do mesmo. ” (PMI, 2013) 

Este processo é de difícil execução, mas de extrema importância para o projeto. O Gerente 

do Projeto deve liderar a equipe, processo já difícil mesmo com profissionais qualificados. 

Mesmo assim, esta atividade deve ser realizada da concepção até a finalização do projeto pelos 

responsáveis, a fim de garantir o correto desenvolvimento do mesmo.  

Para isso, o gerente deve conhecer bem o projeto e as atividades envolvidas, conhecer a 

equipe e, principalmente, acompanhar o desenvolvimento do projeto. Deve concentrar, liderar 

e gestionar todos os esforços para que o trabalho definido seja realizado de acordo, em tempo, 

dentro do custo e com a qualidade esperada. 

 4.4 Monitorar e controlar o trabalho do projeto 
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Conforme abordado anteriormente, os processos de monitoramento e controle serão 

executados nas áreas de Escopo, Tempo e Custo, devido às restrições de recursos humanos. 

 4.5 Realizar o controle integrado de mudanças  

Realizar o controle integrado de mudanças é o processo de revisar todas as 
solicitações de mudança, aprovar as mudanças e gerenciar as mudanças sendo 
feitas nas entregas, ativos de processos organizacionais, documentos do 
projeto e no plano de gerenciamento do projeto, e comunicar a disposição dos 
mesmos. (PMI, 2013, p. 94) 

Processo que visa estudar e arbitrar na aprovação das solicitações de mudanças do projeto, 

buscando integrar todas as mudanças através da comunicação da mudança e do gerenciamento 

dos impactos causados pela mesma em todos os níveis e áreas do projeto. 

Este processo deve ser executado do início ao termino do projeto e trabalha com a 

integração das solicitações de mudanças aprovadas. Estas solicitações podem ser abertas por 

qualquer membro da equipe, e deve sempre ter aprovação do gerente do projeto. 

Devido aos problemas de falta de recursos e da qualidade dos mesmos, este processo fica 

sendo da responsabilidade do Gerente de projetos em conjunto com o profissional qualificado. 

Toda modificação deverá ser avaliada pelo Gerente e pelo profissional qualificado. Esta 

avaliação deve levantar informações como impactos estimados no tempo e custos, mesmo que 

aproximadas, para uma tomada de decisão. Uma vez aprovada e definida a mudança, 

atualizações de cronogramas, orçamentos ou do próprio Canvas devem ser realizadas de acordo. 

 4.6 Encerrar o Projeto 

“Encerrar o projeto ou fase é o processo de finalização de todas as atividades de todos os 

grupos de processos de gerenciamento do projeto para encerrar formalmente o projeto ou a fase. 

” (PMI, 2013, p. 100) 

Este processo foca no encerramento formal de todas as atividades e na liberação da 

equipe. Neste processo, realiza-se a verificação da quitação de todos os débitos, pendencias 

legais, encerramentos de contratos e demissão de funcionários, caso se aplique, assim como o 

levantamento e registro das lições aprendidas. 

Nesta etapa, caso o Canvas tenha sido detalhado com os contratos e necessidades legais, 

pode-se fazer um controle e encerramento dos mesmos diretamente por ele. Caso seja 

necessário, controles paralelos podem ser realizados através de planilhas e listas contendo todos 

os encerramentos necessários para conclusão do projeto. Envolvendo contratos e necessidades 

legais, um aconselhamento lega profissional é recomendado. 



72 

 

Gerenciamento do Escopo do Projeto 

 5.1 Planejar o gerenciamento do escopo 

Conforme abordado anteriormente, os processos de planejamento do gerenciamento e 

elaboração de planos não serão executados por falta de mão de obra qualificada, ficando o 

Canvas como principal plano a ser gerenciado. 

 5.2 Coletar os requisitos 

Este processo está contemplado na construção do canvas na seção - Requisitos 

 5.3 Definir o escopo 

Este processo está contemplado na construção do canvas nas seções – Requisitos, Produto 

e Grupo de Entregas, que definem as características e o produto a ser produzido pelo projeto. 

Além disso, o escopo do projeto poderá ser mais detalhado com a elaboração de uma EAP do 

projeto 

Deverá ser realizado um detalhamento maior dos pacotes de entregas levantados pelo 

Canvas, o que fornecerá dados importantes como quantidades e especificações dos pacotes, o 

que posteriormente ajudara a elaborar o cronograma e o orçamento da obra. Para esta etapa, um 

projeto executivo do projeto (plantas e memorial descritivo) bem elaborado são essenciais, 

ficando a cargo do profissional capacitado em produzir estes documentos.  

Caso o mesmo não tenha sido contratado, recomenda-se a contratação de serviço 

especializado para elaborar o projeto executivo, visto que ele é base para o planejamento de 

todo o projeto, além de figurar como parte da documentação necessária para órgãos fiscais 

públicos. 

 5.4 Criar a EAP 

“Criar a EAP é o processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em 

componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. ” (PMI, 2013, p. 125) 

Este processo está contemplado na construção do canvas na seção – Grupo de Entregas, 

que define as principais entregas a serem realizadas. Além disso, será detalhado na elaboração 

de uma EAP mais precisa, buscando levantar todas os pacotes de entregas que deverão fazer 

parte do projeto. 

Este processo auxilia a ter uma visão estruturada do que deve ser entregue. Os pacotes de 

trabalhos são o trabalho planejado no nível mais baixo da EAP, ou seja, onde estão agrupadas 
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as atividades, que serão detalhadas mais adiante. Para a elaboração da EAP, deve-se valer da 

experiência e qualidade do funcionário capacitado a ser contratado. 

Na figura 34 abaixo, um exemplo de uma EAP de uma obra de construção civil: 

 
Figura 34 – EAP - Dória Mattos, São Paulo: PINI, 2010. 60 p. il 

 5.5 Validar o escopo 

Pode-se entender este processo como realizado na aprovação do Canvas por toda a equipe 

do projeto, além do patrocinador e do cliente. Esta aprovação pode ser formal e documentada, 

caso se faça necessário. 

 5.6 Controlar o escopo 

Conforme abordado anteriormente, este será um dos focos dos processos de controle do 

projeto. Sendo assim, uma vez criada a EAP e relacionados todos os pacotes de entregas, deve-

se realizar o controle do escopo através do levantamento em campo das atividades realizadas 

(avanço) e também atentar para controlar as mudanças de escopo que irão ocorrer no projeto. 

Para este fim, uma das ferramentas que se utilizará de apoio é o cronograma, usado para 

verificar o avanço do projeto, além de se utilizar das solicitações de mudanças para 

gerenciamento das mudanças necessárias. 

Além deste, diariamente serão criados os RDOs, Relatórios Diários de Obra, para 

acompanhar as atividades e ocorrências na obra, além de servir de documento legal do 

desempenho e desenvolvimento da obra. Este documento contém informações importantes 

sobre o dia da obra, como efetivo, produção, o tempo (clima), ocorrências ou observações, além 

de qualquer outra informação que possa ser pertinente para o projeto e para os stakeholders. 
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Existem diversos tipos de RDO, sendo que podem ser encontrados variados exemplos na 

internet. Em anexo, um exemplo de RDO retirado de www.sienge.com.br. 

Gerenciamento do Tempo do Projeto 

 6.1 Planejar o gerenciamento do cronograma 

Conforme abordado anteriormente, os processos de planejamento do gerenciamento e 

elaboração de planos não serão executados por falta de mão de obra qualificada, ficando o 

Canvas como principal plano a ser gerenciado. 

Recomenda-se que sejam realizados os processos descritos a seguir para o gerenciamento 

do tempo, que aprofunda o cronograma elaborado pelo Canvas. 

 6.2 Definir as atividades 

Neste processo, para cada pacote ou grupos de entregas do Canvas, deve-se identificar as 

atividades necessárias para sua elaboração. Isto requer um conhecimento mais profundo sobre 

os processos envolvidos nas atividades da construção civil. Caso a obra possua o profissional 

capacitado, esta etapa deverá ficar sobre sua responsabilidade. 

Caso contrário, o construtor deverá se apoiar na experiência da sua equipe de produção, 

que desconhecem os processos de gerenciamento de tempo e provavelmente não entendem sua 

função e importância. 

O importante nesta etapa é conseguir estabelecer atividades que, quando somadas, 

produzam os pacotes de trabalho. Existem diversas técnicas e ferramentas disponíveis no 

mercado para auxiliar no desenvolvimento deste processo. O uso de planilhas eletrônicas ou 

softwares de controle de projeto, como MS Project ou Open Project e similares pode auxiliar 

muito no desenvolvimento da mesma. 

 6.3 Sequenciar as atividades 

Esta atividade deverá ser realizada em conjunto com o profissional capacitado ou com a 

equipe do projeto, buscando sequenciar as atividades de modo que as dependências mais 

importantes sejam verificadas. Existem diversas técnicas e ferramentas disponíveis no mercado 

para auxiliar no desenvolvimento deste processo. O uso de planilhas eletrônicas ou softwares 

de controle de projeto, como MS Project ou Open Project e similares pode auxiliar muito no 

desenvolvimento da mesma. 

 6.4 Estimar os recursos das atividades 
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Este processo deverá ser realizado em conjunto com o profissional capacitado ou com a 

equipe do projeto. Como normalmente há um número limitado de recursos a serem 

disponibilizados no projeto, esta etapa trabalha mais na otimização da equipe e na verificação 

da necessidade de recursos especiais, como serviços elétricos, pintura ou outros. 

Existem diversas técnicas e ferramentas disponíveis no mercado para auxiliar no 

desenvolvimento deste processo. O uso de planilhas eletrônicas ou softwares de controle de 

projeto, como MS Project ou Open Project e similares pode auxiliar muito no desenvolvimento 

da mesma. 

 6.5 Estimar as durações das atividades 

Aqui deve-se desenvolver o cálculo das durações das atividades. Nos projetos de 

construção civil há um grande acervo no tocante a índices de produtividade, exemplificados 

pela mais conhecida que é a TCPO, tabela de composição de preços e orçamentos da editora 

PINI, além de diversas outras publicações e sites similares. 

Com base dos dados de quantidades, obtidos na definição do escopo, e com os índices 

obtidos através da pesquisa ou fornecidos pela própria equipe, os cálculos para definição do 

tempo (duração) do trabalho para cada atividade são executados. 

Existem diversas técnicas e ferramentas disponíveis no mercado para auxiliar no 

desenvolvimento deste processo. O uso de planilhas eletrônicas ou softwares de controle de 

projeto, como MS Project ou Open Project e similares pode auxiliar muito no desenvolvimento 

da mesma. 

 6.6 Desenvolver o cronograma 

“Desenvolver o cronograma é o processo de análise de sequências das atividades, suas 

durações, recursos necessários e restrições do cronograma visando criar o modelo do 

cronograma do projeto. ” (PMI, 2013, p. 172) 

Este processo irá elaborar um cronograma base para o acompanhamento do desempenho 

da obra no tocante a Tempo e Escopo. Para este fim, recomenda-se a utilização de softwares de 

gerenciamento de tempo como Microsoft Project ou similares, como o Open Project ou 

aplicativos online, que são mais facilmente obtidos e tem uma facilidade de uso. 

Para este processo, sabendo a duração, recursos necessários (trabalho) e o 

sequenciamento das atividades, pode-se elaborar um cronograma conciso e bem definido. 

 6.7 Controlar o cronograma 
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Conforme abordado anteriormente, este será um dos focos dos processos de controle do 

projeto. Sendo assim, uma vez criado o cronograma, deve-se atualizar o cronograma com os 

percentuais de avanço obtidos no controle de Escopo e inserir na ferramenta escolhida 

(Planilhas, MS Project, Open Project ou outra) e assim realizar o controle do cronograma, 

buscando analisar as variações, atrasos e possíveis problemas que se possa ter no desenvolver 

do projeto. 

Deverá ser elaborada uma programação semanal, baseada no cronograma definido, que 

ajudara no planejamento e desenvolvimento das atividades. Além disso, deverá ser realizada 

semanalmente uma análise das programações e do cronograma, a fim de acompanhar o 

desempenho da obra. 

Gerenciamento de Custos do Projeto 

 7.1 Planejar o gerenciamento dos custos 

Conforme abordado anteriormente, os processos de planejamento do gerenciamento e 

elaboração de planos não serão executados por falta de mão de obra qualificada, ficando o 

Canvas como principal plano a ser gerenciado. 

  7.2 Estimar os custos 

“Estimar os custos é o processo de desenvolvimento de uma estimativa dos recursos 

monetários necessários para executar as atividades do projeto. ” (PMI, 2013) 

Uma vez definidas as atividades, pode-se começar a estimar os custos (monetários) de 

cada uma. Para este processo, a construção civil se baseia em tabelas como a TCPO – Tabela 

de composição de Preços e Orçamentos, que ajuda a definir, através de índices de 

produtividade, a quantidade de recursos humanos e materiais que se utilizam para as mais 

diversas atividades envolvidas na construção civil. 

Com base nessas informações, a composição do orçamento é realizada baseada nas 

atividades definidas no cronograma em conjunto com os quantitativos obtidos no detalhamento 

da EAP. Esta atividade deverá ser realizada em conjunto com o profissional capacitado a ser 

contratado. 

 7.3 Determinar o orçamento 

“Determinar o orçamento é o processo de agregação dos custos estimados de atividades 

individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos autorizada. ” 

(PMI, 2013) 
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Uma vez estimados os custos de cada atividade, deve-se agregar todas e estabelecer uma 

linha de base dos custos e sua autorização ou aprovação, que deverá ser dada pelo patrocinador, 

pelo cliente e pelo Gerente de Projetos. Esta atividade deverá ser realizada em conjunto com o 

profissional capacitado a ser contratado. 

Existem diversas técnicas e ferramentas disponíveis no mercado para auxiliar no 

desenvolvimento deste processo. O uso de planilhas eletrônicas é muito comum, sendo de fácil 

elaboração. Trabalhar o cronograma e o orçamento com o mesmo detalhamento auxilia no 

controle de ambos, podendo ser utilizadas as mesmas ferramentas para elaboração e controle 

do orçamento e cronograma. 

 7.4 Controlar os custos 

“Controlar os custos é o processo de monitoramento do andamento do projeto para 

atualização no seu orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base de custos. 

” (PMI, 2013) 

Conforme abordado anteriormente, este será um dos focos dos processos de controle do 

projeto. Uma vez criado o orçamento, pode-se fazer uso de aplicativos específicos para controle, 

controlar através de planilhas ou utilizar a ferramenta de gestão de projetos escolhida para 

controlar o cronograma, que normalmente possuem maneiras de controlar o orçamento do 

projeto. Em pequenos projetos, talvez o uso de planilhas para controle dos gastos seja mais 

eficiente. Realizar um comparativo do previsto (orçamento) com o real de cada atividade 

fornece dados sobre o desempenho do projeto. 

Esta atividade deverá ser realizada em conjunto com o profissional capacitado a ser 

contratado. 

Gerenciamento de Custos do Projeto 

 8.1 Planejar o gerenciamento da qualidade 

Conforme abordado anteriormente, os processos de planejamento do gerenciamento e 

elaboração de planos não serão executados por falta de mão de obra qualificada, ficando o 

Canvas como principal plano a ser gerenciado. 

 8.2 Realizar a garantia da qualidade 

“Realizar a garantia da qualidade é o processo de auditoria dos requisitos de qualidade e 

dos resultados das medições de controle de qualidade para garantir o uso dos padrões de 

qualidade e definições operacionais apropriados. ” (PMI, 2013) 
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Este processo visa verificar que as atividades, os recursos, produtos, entregas internas e 

externas do projeto sejam desenvolvidas de acordo com os parâmetros definidos para a 

qualidade do mesmo. Ou seja, é o processo que realiza a prevenção e inspeção de garantia da 

qualidade das atividades desenvolvidas no projeto. 

Na construção civil, especialmente aquela de pequeno porte, encontra-se um grande 

problema neste quesito. A qualidade da mão de obra da construção civil é normalmente baixa, 

ainda mais quando se verifica a falta de capacitação e escolaridade média dos trabalhadores. 

Realizar um controle de qualidade envolve diversos profissionais, de diferentes qualificações, 

em diferentes etapas e áreas do projeto. 

Mesmo assim, é uma etapa que envolve a melhoria continua dos processos do projeto, 

sendo fundamental para o desenvolvimento e sucesso do projeto. Para isso, busca-se apoio no 

profissional qualificado a ser contratado, que poderá auxiliar na análise da qualidade do 

trabalho. Ele será responsável pelo desenvolvimento de acordo com as normas e legislações 

vigentes do projeto, buscando a qualidade em todos os processos desenvolvidos e 

acompanhados por ele. 

 8.3 Realizar o controle da qualidade 

“Controlar a qualidade é o processo de monitoramento e registro dos resultados da 

execução das atividades de qualidade para avaliar o desempenho e recomendar as mudanças 

necessárias. ” (PMI, 2013) 

Este processo é uma análise do controle realizado no processo anterior, buscando, entre 

outras coisas: identificar as causas da baixa qualidade em processos ou entregas e propor 

soluções para as mesmas; verificar a conformação das entregas com os requisitos necessários. 

Como não se fará, de maneira formal, registrar ou documentar os resultados da execução 

das atividades de qualidade devido à falta de mão de obra, este processo não poderá ser 

realizado. Orienta-se, porém, o controle de boas práticas que possam surgir de soluções 

propostas para os problemas ou dificuldades encontradas em campo, a fim de buscar uma 

constante melhoria das atividades em campo. 

Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto 

 9.1 Desenvolver o plano dos recursos humanos 
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Conforme abordado anteriormente, os processos de planejamento do gerenciamento e 

elaboração de planos não serão executados por falta de mão de obra qualificada, ficando o 

Canvas como principal plano a ser gerenciado. 

 9.2 Mobilizar a equipe do projeto 

“Mobilizar a equipe do projeto é o processo de confirmação da disponibilidade dos 

recursos humanos e obtenção da equipe necessária para terminar as atividades do projeto. ” 

(PMI, 2013) 

Este processo consiste em realizar a seleção da equipe, designar responsabilidades e 

deslocar os recursos humanos necessários para executar as tarefas. No caso dos projetos de 

construção de pequeno porte, neste processo encontram-se algumas dificuldades determinantes 

ao projeto, como a qualidade da mão de obra da indústria e a baixa percepção de necessidade 

de mão de obra capacitada. 

A qualidade da mão de obra na indústria da construção civil é um tema amplamente 

discutido, sendo assunto de vários debates, especialmente quando são abordados os programas 

e possibilidades de qualificação profissional encontrados no mercado. Apesar de existirem, a 

qualificação do funcionário comumente se faz na própria obra, pelos mais experientes, que 

provavelmente aprenderam da mesma maneira. Isso perpetua hábitos as vezes não condizentes 

com as técnicas ou normas vigentes. 

Sobre a mão de obra responsável pela gestão do projeto, verifica-se uma dificuldade ainda 

maior de encontrar recursos qualificados e capacitados, principalmente ocasionado pela baixa 

percepção da sua necessidade por parte dos construtores/clientes, que veem na autoconstrução 

a melhor maneira de desenvolver o seu projeto de construção.  

Ou seja, a mão de obra produtiva normalmente não atende os parâmetros de qualidade e 

a mão de obra para a gestão do projeto, que poderia ajudar a lidar com os problemas técnicos e 

gerenciais do projeto, acaba por não existir, ficando sob a responsabilidade do 

cliente/patrocinador/construtor e do funcionário mais experiente da equipe de produção 

contratada de controlar e gerenciar todos os aspectos do projeto. 

Para tratar isso e buscando a valorização da função de gerente do projeto assim como a 

valorização da capacitação do profissional, seja ele de qualquer especialidade, deve-se sempre 

fazer uso de profissionais qualificados e capacitados para as funções referidas.  

Este profissional pode elevar os custos da obra, fazendo com que o projeto possa passar 

do orçamento previsto. Porém, este custo a mais pode ser justificado quando se pesam as 
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melhorias que podem ser conquistadas com um planejamento de projeto, que auxilia no 

desenvolvimento de cronogramas e orçamentos mais detalhados e precisos, uma gestão da obra 

e, claro, um maior controle de qualidade. 

Para os profissionais de produção, também se espera que seja feita uma escolha a partir 

do mais capacitado e qualificado, ou, quando não há disponibilidade destes, aquele com maior 

experiência.  

Se verifica que normalmente a contratação de mão de obra se faz através de contrato de 

empreitada, onde se determina um preço por unidade, normalmente por m² de área construída, 

para determinação do custo da mão de obra. 

 9.3 Desenvolver a equipe do projeto 

Desenvolver a equipe do projeto é o processo de melhoria de competências, 
da interação da equipe e do ambiente global da equipe para aprimorar o 
desempenho do projeto. O principal benefício deste processo é que ele resulta 
no trabalho de equipe melhorado, habilidades interpessoais e competências 
aprimoradas, empregados motivados, taxas reduzidas de rotatividade de 
pessoal, e numa melhoria do desempenho do projeto. (PMI, 2013) 

Este processo é importante para melhorar a qualidade da equipe, buscando a melhoria das 

atividades por eles desempenhadas. Para este fim, se faz uso de treinamentos e cursos para os 

membros da equipe. Nas obras de pequeno porte, este processo sofre especialmente pelo custo 

de uma capacitação no orçamento já reduzido do projeto, além da grande rotatividade da mão 

de obra e do curto prazo do projeto. 

Para buscar uma melhoria, deve-se incentivar a orientação e melhoria dos processos de 

produção, suportados pela experiência da mão de obra da produção e pelos conhecimentos dos 

responsáveis técnicos contratados. 

 9.4 Gerenciar a equipe do projeto 

Gerenciar a equipe do projeto é o processo de acompanhar o 
desempenho dos membros da equipe, fornecer feedback, resolver 
problemas e gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do 
projeto. O principal benefício deste processo é que ele influencia o 
comportamento da equipe, gerencia conflitos, soluciona problemas, e 
avalia o desempenho dos membros da equipe. (PMI, 2013) 

Sendo assim, este processo deve ser executado pelo gerente do projeto com apoio dos 

responsáveis técnicos que prestarão apoio ao desenvolvimento do projeto, que buscarão 

estimular o trabalho em equipe, integrar esforços e gerenciamento de conflitos. Reuniões 

semanais com a equipe ajudam a gerencia-la, além de proporcionar uma integração da mesma. 

Podem também ser utilizadas reuniões diárias, mais curtas e rápidas, visando a organização do 
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trabalho diário, avaliações de desempenho dos funcionários, além de outras ferramentas 

conhecidas. 

Gerenciamento das Comunicações do Projeto 

 10.1 Planejar o gerenciamento das comunicações 

Conforme abordado anteriormente, os processos de planejamento do gerenciamento e 

elaboração de planos não serão executados por falta de mão de obra qualificada, ficando o 

Canvas como principal plano a ser gerenciado. 

 10.2 Gerenciar as comunicações 

Gerenciar as comunicações é o processo de criar, coletar, distribuir, 
armazenar, recuperar, e de disposição final das informações do projeto de 
acordo com o plano de gerenciamento das comunicações. O principal 
benefício desse processo é possibilitar um fluxo de comunicação eficiente e 
eficaz entre as partes interessadas do projeto. (PMI, 2013) 

Para facilitar o controle deste processo, e considerando que serão poucos os principais 

stakeholders a serem gerenciados, utiliza-se a ferramenta demonstrada nas tabelas abaixo para 

realizar o gerenciamento e o controle das comunicações. 

Tabela 2 - Plano de Comunicação 

Projeto: CASA01 – Plano de Comunicação 

Para 
quem? 

Propósito 
O que e 
Como? 

Responsável 
Quando? Onde 

guardar Data/Freq. 

Gerente da 
Obra  

Controle da obra 
e informações de 

produção, 
atividades 

executadas, 
observações e 

desenvolvimento 
do trabalho. 

Elaboração do 
Relatório Diário de 
Obras através da 

verificação da 
produção diária, 

efetivo presente e 
observações sobre 

o trabalho 
desenvolvido. 

Gerente da Obra / 
Profissional 
capacitado 

Diário 
Pasta de 

controle da 
obra 

Gerente da 
Obra / 
Cliente 

Acompanhamento 
do 

desenvolvimento 
do projeto 

Elaboração de 
Relatório Mensal 

Gerente da Obra / 
Profissional 
capacitado 

Mensal 
Pasta de 

controle da 
obra 

 

Tabela 3 - Principais Reuniões 

Projeto: CASA01 – Principais Reuniões 

Tema / 
Objetivo 

Entregas 
envolvidas 

Stakeholder 
responsável 

Stakeholders 
envolvidos  

Periodicidade 
e / ou datas 
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Reunião 
Diária 

Programação Semanal 
/ Programação Diária / 

Organização do 
Trabalho 

Gerente de Projeto 
/ Profissional 
Capacitado 

Gerente de Projeto / 
Profissional 

Capacitado / Equipe 
de Produção 

Diário 

Reunião 
Semanal 

Programação Semanal 
/ Dados sobre 

desempenho do 
projeto / Organização 

do Trabalho 

Gerente de Projeto 
/ Profissional 
Capacitado 

Gerente de Projeto / 
Profissional 

Capacitado / Equipe 
de Produção 

Semanal 

Reunião de 
Abertura / 

Elaboração do 
Canvas 

Elaboração do Canvas 
Gerente de Projeto 

/ Profissional 
Capacitado 

Gerente de Projeto / 
Profissional 

Capacitado / Líder 
da Equipe de 
Produção / 

Patrocinador / 
Cliente 

Início do Projeto 

Reunião de 
Encerramento 

Revisões de 
documentos, 
finalização de 

contratos, 
levantamento de boas 
práticas e verificação 

das entregas 

Gerente de Projeto 
/ Profissional 
Capacitado 

Gerente de Projeto / 
Profissional 

Capacitado / Líder 
da Equipe de 
Produção / 

Patrocinador / 
Cliente 

Final do Projeto 

 10.3 Controlar as comunicações 

Para este processo se utilizará da ferramenta apresentada no processo anterior, que contém 

todos os stakeholders e suas necessidades de comunicação, para controlar e analisar o seu 

desempenho, onde serão feitas anotações e comentários com relação ao gerenciamento das 

comunicações. 

Gerenciamento de Riscos do Projeto 

 11.1 Planejar o gerenciamento dos riscos 

Conforme abordado anteriormente, os processos de planejamento do gerenciamento e 

elaboração de planos não serão executados por falta de mão de obra qualificada, ficando o 

Canvas como principal plano a ser gerenciado. 

 11.2 Identificar os riscos 

Importante processo no gerenciamento de projetos, os processos envolvendo os riscos são 

muitas vezes mal elaborados, seja por falta de percepção de valor neles ou por falta de 

capacitação ou experiência dos envolvidos na avaliação. Seja como for, os pequenos projetos 

de construção civil sofrem ambas, o que os leva a estarem expostos a diversos problemas 

durante a vida do projeto e até mesmo durante o uso do projeto. 

A fim de identificar os riscos e as oportunidades do projeto, deve-se considerar os riscos 

e oportunidades inerentes à atividade, além dos riscos específicos e externos do projeto. Para 
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isso deve-se conhecer as atividades envolvidas, além de analisar os fatores externos e internos 

ao projeto. 

Este tipo de análise, quando feita por pessoas sem experiência e capacitação, acabam por 

ficar incompletas e mal detalhadas, devendo este processo ser realizado em conjunto com o 

profissional capacitado. 

Para este processo, será aplicada a ferramenta apresentada no Canvas, demonstrada mais 

abaixo. 

 11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos 

A análise dos riscos é parte fundamental dos processos de riscos, pois é dela que se 

priorizam os riscos de acordo com seu impacto no projeto e propõem-se medidas de mitigação 

e combate aos mesmo, além de poder serem propostas ações que aumentem as chances das 

oportunidades encontradas se concretizarem. A análise qualitativa dos riscos proporciona a 

possibilidade de reduzir o nível de incerteza e focar nos riscos de alta prioridade. 

Como apresentado no processo anterior, para a análise qualitativa também será aplicada 

a ferramenta apresentada no Canvas, demonstrada mais abaixo. 

 11.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos 

A análise quantitativa é processo base para o gerenciamento de riscos, pois busca analisar 

numericamente o impacto dos riscos e oportunidades no projeto, auxiliando no controle e gestão 

dos mesmos. 

Como apresentado no processo anterior, para a análise quantitativa também será aplicada 

a ferramenta apresentada no Canvas, demonstrada mais abaixo. 

 11.5 Planejar as respostas aos riscos 

Processo voltado para desenvolver respostas em ações ou opções para mitigar e bloquear 

ameaças e facilitar oportunidades, se baseia na análise dos riscos e oportunidades identificados. 

Como apresentado no processo anterior, para as respostas, também será aplicada a 

ferramenta apresentada no Canvas, demonstrada mais abaixo. 

 11.6 Controlar os riscos 

Conforme abordado anteriormente, os processos de monitoramento e controle serão 

executados em conjunto com o monitoramento do Canvas. Sendo assim, o controle dos riscos 

se fará pelo acompanhamento do Canvas, sendo realizado pelo Gerente de Projetos, em 

conjunto com o Profissional capacitado. 
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Como apresentado no processo anterior, para o controle também será aplicada a 

ferramenta apresentada no Canvas, demonstrada mais abaixo. 

Gerenciamento de Aquisições do Projeto 

 12.1 Planejar o gerenciamento das aquisições 

Conforme abordado anteriormente, os processos de planejamento do gerenciamento e 

elaboração de planos não serão executados por falta de mão de obra qualificada, ficando o 

Canvas como principal plano a ser gerenciado. 

 12.2 Conduzir as aquisições 

“Conduzir as Aquisições é o processo de obtenção de respostas de fornecedores, seleção 

de um fornecedor e adjudicação de um contrato. ” (PMI, 2013) 

Este processo envolve as atividades de contato com os fornecedores, levantamento de 

preços, seleção do fornecedor e elaboração do contrato. Em pequenos projetos, as atividades de 

contato com os fornecedores e levantamento de preços é feita, mesmo que de maneira 

incompleta. Estes processos normalmente são elaborados pelo construtor, podendo ou não ter 

o auxílio da equipe contratada. 

A atividade de elaboração de um contrato normalmente é uma atividade menosprezada 

ou que não é feita com o devido cuidado. Como as contratações de mão de obra são comumente 

irregulares (sem contrato ou requisitos legais), e quando existe algum documento de contratação 

de mão de obra, eles são contratos pouco detalhados ou elaborados sem o auxilio legal 

necessário. 

Para este processo, sugere-se o envolvimento do profissional capacitado a ser contratado 

e, caso necessário, um profissional qualificado para auxiliar no desenvolvimento e gestão do 

contrato. 

A pesquisa e negociação com os fornecedores será favorecida pela experiência e 

capacitação do profissional contratado, aumentando a chance de serem formados acordos que 

favoreçam o projeto, seja na qualidade do fornecimento, seja no preço negociado. O profissional 

para auxiliar no desenvolvimento do contrato pode ajudar na melhora e detalhamento do 

contrato, além de ajudar a mitigar possíveis problemas legais. 

Deve-se cuidar para que, na elaboração dos contratos, estejam contempladas todas as 

entregas e suas características ou qualidade necessárias para o aceite da mesma, prazos de 

entrega e valores contratados. Quando se trata de contratos de mão de obra, deve-se cuidar para 
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especificar a quantidade de recursos, suas qualidades e capacitações necessárias, as ferramentas 

ou equipamentos inclusos ou exclusos do contrato, além do prazo de contratação. 

 12.3 Controlar as aquisições 

Este processo consiste em monitorar e controlar as aquisições, verificar as mudanças 

necessárias ou propostas e buscar o comprometimento de ambas as partes no cumprimento do 

mesmo. 

Como abordado anteriormente, o controle e gestão de contratos, normalmente em 

pequena quantidade (1 ou 2 contratos por obra) e mal elaborados, acaba por ser deixada de lado 

pela falta de mão de obra capacitada e disponível para esse fim.  

Para este processo, sugere-se o envolvimento do profissional capacitado a ser contratado 

e, caso necessário, um profissional qualificado para auxiliar no desenvolvimento e gestão do 

contrato. 

 12.4 Encerrar as aquisições 

Neste processo encerram-se todos os contratos realizados no projeto, buscando a 

finalização de documentos, pagamentos e entregas pendentes, e a formalização do 

encerramento do contrato. 

Para este fim, deve-se cuidar para que todas as entregas definidas em contrato tenham 

sido realizadas e estejam de acordo com os padrões estabelecidos, além de quitar todo 

pagamento pendente e qualquer documentação faltante. 

Como para os demais processos, sugere-se o envolvimento do profissional capacitado a 

ser contratado e, caso necessário, um profissional qualificado para auxiliar no desenvolvimento 

e gestão do contrato. 

Gerenciamento das Partes Interessadas (Stakeholders) do Projeto 

 13.1 Identificar as partes interessadas 

Identificar as partes interessadas é o processo de identificar pessoas, grupos 
ou organizações que podem ter impacto ou serem impactados por uma 
decisão, atividade ou resultado do projeto, e analisar e documentar 
informações relevantes relativas aos seus interesses, nível de engajamento, 
interdependências, influência, e seu impacto potencial no sucesso do projeto. 
(PMI, 2013) 

O processo envolve o reconhecimento das partes interessadas no projeto, tanto internas 

como externas ao projeto, ou seja, levantamento dos stakeholders que tem influência e 
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interesses, tanto positivos quanto negativos, no projeto, a fim de buscar maneiras de trabalhar 

com eles e mitigar ou influenciar as possíveis intervenções no projeto. 

Para este processo, será aplicada a ferramenta apresentada no Canvas, demonstrada mais 

abaixo. 

 13.2 Planejar o gerenciamento das partes interessadas 

Conforme abordado anteriormente, os processos de planejamento do gerenciamento e 

elaboração de planos não serão executados por falta de mão de obra qualificada, ficando o 

Canvas como principal plano a ser gerenciado, demonstrado mais abaixo. 

 13.3 Gerenciar o engajamento das partes interessadas 

Gerenciar o engajamento das partes interessadas é o processo de se 
comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender às suas 
necessidades/expectativas, abordar as questões à medida que elas 
ocorrem, e promover o engajamento apropriado das partes interessadas 
nas atividades do projeto, no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto. 

Conforme demonstrado, o Canvas cuida para que as partes interessadas sejam 

identificadas e gerenciadas. Para auxiliar este processo, além de utilizar o Canvas, que contém 

uma seção especifica para stakeholders, será utilizado o plano de comunicação apresentado, 

onde é possível gerenciar a comunicação e obter uma ideia do sucesso do gerenciamento das 

partes interessadas assim como da comunicação. 

 13.4 Controlar o engajamento das partes interessadas 

“Controlar o engajamento das partes interessadas é o processo de monitorar os 

relacionamentos das partes interessadas no projeto em geral, e ajustar as estratégias e planos 

para o engajamento das mesmas. ” (PMI, 2013) 

Conforme demonstrado, o Canvas cuida para que as partes interessadas sejam 

identificadas e gerenciadas. Para auxiliar este processo, além de utilizar o Canvas, que contém 

uma seção especifica para stakeholders, será utilizado o plano de comunicação apresentado, 

onde é possível gerenciar a comunicação e obter uma ideia do sucesso do gerenciamento das 

partes interessadas assim como da comunicação. 

Metodologia Canvas 

A aplicação da metodologia Project Model Canvas é um processo iterativo, interativo e 

que deve ser realizado preferencialmente em equipe. Para isto, utiliza-se de um plano de fundo, 

ou canvas, como definido, impresso em folha A1 conforme figura 35 abaixo. 
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Figura 35 - Project Model Canvas FINNOCCHIO, Rio de Janeiro: Elsevvier Editora, 2013. p. il 

Conforme demonstrada anteriormente, a metodologia busca a simplicidade e facilidade 

da aplicação de ferramentas de gerenciamento de projetos, através de uma sequência de 

atividades e reflexões que ajudarão a conceber todos os detalhes necessários para o sucesso do 

projeto. 

Assim, como já foi definido um gerente de projeto, passa-se a definir o Canvas. 

Justificativa 

Aqui, como se parte de um projeto imaginário, foi definido que a justificativa será a 

decisão de investir na construção de uma casa de pequeno porte para venda. 

Abaixo a figura 36 mostra como ficaria a nota: 
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Figura 36 - Notas Justificativa 

Objetivos do Projeto 

Os objetivos foram pensados buscando a simplicidade, ou seja, integrando a proposta do 

projeto em poucas notas. Como se parte de um projeto imaginário, foram desenvolvidos 

objetivos com as características SMART, conforme metodologia. 

Abaixo a figura 37 mostra como ficariam as notas: 

 
Figura 37 - Notas Objetivos do Projeto 

Benefícios Futuros 
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Os benefícios futuros foram pensados tanto na concepção do cliente como do construtor, 

buscando verificar se está associado a resolução do problema apresentado (justificativa) e dos 

objetivos do projeto. 

Abaixo as figuras 38 e 39 mostram como ficariam as notas: 

 
Figura 38 - Notas Benefícios Construtor 

 

Figura 39 - Notas Benefícios Cliente 
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Produto 

Neste ponto, o produto do projeto é bem claro, como mostra figura 40 abaixo: 

 

Figura 40 - Notas Produto 

Requisitos 

Para os requisitos do projeto, foram pensadas as necessidades e requerimentos de um 

cliente comum, seguindo as instruções e recomendações da metodologia. A figura 41 mostra 

como ficariam as notas: 

 
Figura 41 - Notas Requisitos 
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Stakeholders e Fatores Externos 

Para definir os stakeholders, deve-se pensar em todas as áreas que influenciam o projeto, 

além daqueles que podem vir a afeta-lo futuramente. 

Abaixo a figura 42  mostra como ficariam as notas: 

 
Figura 42 - Notas Stakeholders e Fatores Climáticos 

Equipe 

Como se trabalha com uma equipe pequena, pode-se defini-la como demonstrado na 

figura 43 abaixo: 
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Figura 43 - Notas Equipe 

Premissas 

As premissas foram pensadas conforme mostrado na figura 44 abaixo: 

 
Figura 44 - Notas Premissas 

Grupo de Entregas 
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Aqui, mantêm-se sem grandes detalhamentos, buscando uma separação lógica das 

entregas que mais tarde deverão ser desenvolvidas na definição do escopo e elaboração da EAP. 

Abaixo a figura 45 mostra como ficariam as notas: 

 
Figura 45 - Notas Grupos de Entregas 

Restrições 

Assumem-se as restrições abaixo como sendo para uma obra de construção típica de 

pequeno porte. Abaixo a figura 46 mostra como ficariam as notas: 
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Figura 46 - Notas Restrições 

Riscos 

Para o levantamento dos riscos do projeto, deve-se valer da opinião da equipe, visto que 

devem possuir experiência em projetos similares, podendo ser de grande contribuição nesta 

etapa. A maior dificuldade aqui é conseguir definir corretamente as causas, riscos e o efeito 

para cada avaliação. Levantaram-se os seguintes riscos para o projeto, mostrados na figura 47 

abaixo: 
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Figura 47 - Riscos do Projeto 

Linha do Tempo 

Para a linha do tempo, adotando as recomendações da metodologia, obteve-se o seguinte 

quadro, demonstrado na figura 48 abaixo: 
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Figura 48 - Notas Linha do Tempo 

Custos 

Os custos foram levantados de maneira empírica, sem uso de dados ou informações reais. 

A precificação da mão de obra se fez por orçamento geral, obtido de profissional experiente, 

sem uso de dados ou projeto executivo. A precificação dos materiais se deu da mesma maneira, 

através de experiências passadas do profissional envolvido, prática comum na elaboração de 

orçamentos neste tipo de projeto. Abaixo a tabela 2 mostra como ficaria o orçamento: 
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Tabela 4 - Composição dos Custos 

Entrega Custo Previsto
1 Projetos, Cronograma e Orçamento 1.000,00R$          
2 Planta Prefeitura 500,00R$              
3 Registros, liberações e documentação geral 2.000,00R$          
4 Construção – Preparação Terreno / Fundação 2.000,00R$          
5 Construção - Alvenaria 3.000,00R$          
6 Construção – Telhado 3.500,00R$          
7 Construção – Hidráulica 3.000,00R$          
8 Construção - Elétrica 2.000,00R$          
9 Construção – Portas e Janelas 2.500,00R$          

10 Construção – Revestimentos e Pintura 3.000,00R$          
11 Manual Proprietário 200,00R$              
12 Venda da Casa - sobre R$ 135.000,00 8.775,00R$          
13 Condicionamento, Limpeza e entrega 500,00R$              

31.975,00R$        

26.000,00R$        

57.975,00R$        

Orçamento Base

Materiais e Projeto

Mão de Obra - previsto R$ 400,00 / m²

Custo Base  

 

Canvas Finalizado 

O canvas completo ficará como mostra a figura abaixo: 
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6. CONCLUSÕES 

Este trabalho visa o conhecimento dos processos de gerenciamento de projetos do Guia 

PMBOK, mundialmente reconhecido por conter boas práticas na área, além da metodologia 

Project Model Canvas que é, na sua base, uma metodologia voltada para facilitar e simplificar 

o planejamento de um projeto, e aplica-las em um projeto de construção civil de pequeno porte. 

Foram verificados os processos apresentados no Guia PMBOK e analisada a sua 

viabilidade no projeto de construção civil de pequeno porte que, como abordado no trabalho, 

sofre com diversos problemas, especialmente aqueles advindos da falta de uma mão de obra 

técnica capacitada. 

Foi analisada a metodologia Project Model Canvas e verificada a sua fácil aplicação e a 

importância dos dados obtidos através dela, mesmo que de maneira pouco detalhada, levando 

a um plano de projeto mais elaborado e definido. 

Através deste, pôde-se perceber a importância de criar um plano que demonstre todas as 

características e particularidades do projeto, já que normalmente os projetos de construção civil 

de pequeno porte não são detalhados ou desenvolvidos adequadamente, sendo realizados sem 

auxilio técnico responsável, o que dificulta todo o ciclo de vida do projeto, desde sua concepção 

até seu encerramento. 

Verificou-se que os processos encontrados no guia PMBOK são de suma importância e 

voltados para uma gestão mais completa e abrangente do projeto, porém, conforme abordado, 

não devem ser aplicados em sua totalidade em todo projeto. Como visto neste trabalho, 

depende-se de capacitação e quantidade de recursos humanos para este fim. Sendo assim, 

buscou-se um equilíbrio entre os processos aplicados e a mão de obra disponível para a 

aplicação dos mesmos, tendo sido alguns processos adequados ou não aplicados. 

Quanto à metodologia, entendeu-se que a mesma é voltada para facilitar e agrupar as áreas 

de conhecimento em um único documento, o Canvas, o que leva a uma aplicação, mesmo que 

geral, dos conceitos abordados pelo PMI como sendo boas práticas de gerenciamento. Sendo 

assim, sua aplicação se deu de maneira integral e contribuiu para criar um documento reunindo 

dados importantes para o projeto. 

Estas atividades, em conjunto, fazem com que o gerente de projetos possa ter mais dados 

para basear e tomar suas decisões, não precisando se valer constantemente da experiência 

(própria ou da equipe). 
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Ao se utilizarem processos e metodologias para o gerenciamento de projetos, é possível 

ver claramente uma sequência de atividades a serem realizadas, organizando e controlando o 

desenvolvimento do projeto do início ao fim, focando no objetivo a ser alcançado e no caminho 

a ser trilhado para este fim. 
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7. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Este estudo pode ser aplicado a uma grande diversidade de projetos de construção civil, 

tanto aqueles realizados em sistema de autoconstrução como aqueles realizados com algum 

acompanhamento técnico responsável, além de servir como base para o desenvolvimento de 

planos de projetos mais elaborados. 
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9. ANEXOS 

Exemplo de RDO – retirado de www.sienge.com.br 

 


