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Resumo 

Este trabalho acadêmico aborda a ideia de juntarmos os conceitos do gerenciamento de 

projetos aos conceitos esportivos, possibilitando a criação de documentos e o consequente 

acúmulo de informações e lições aprendidas, tendendo a gerar novos projetos melhores. O 

objetivo especifico é o de elaborar um modelo de plano de gerenciamento para uma etapa de 

vôlei de praia e verificar os desdobramentos deste trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento do processo de estruturação de projetos esportivos em âmbito local. 

 

 Palavras Chave: Gestão de projetos. Eventos esportivos. Vôlei de praia. Projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This academic work addresses the idea join the concepts of project management concepts to 

sports, enabling the creation of documents and the consequent accumulation of learned 

information and lessons, tending to generate new best projects. The specific objective is to 

develop a management plan template for a beach volleyball step and check the ramifications 

of this work, contributing to the development of the structure of sports projects at the local 

level process. 

 

 Key Words: Project management. Sports event. Beach volleyball. Projects. 
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1. INTRODUÇÃO  

Considerando-se o cenário econômico mundial, e, em especial o cenário brasileiro, cada 

vez mais se faz necessária a estruturação de projetos esportivos sólidos, com planejamento 

detalhado e viabilidade de realização. 

Resultado disto, cada vez menos vivenciamos a realização de projetos esportivos, em 

especial de vôlei de praia no estado do Paraná, principalmente os patrocinados por pessoas ou 

empresas não envolvidas no esporte, impedindo, ou ao menos dificultando o desenvolvimento 

desta modalidade esportiva.  

Segundo Vargas (2005), todo projeto tem sua origem em um problema ou oportunidade. 

Para ele, “problema é o obstáculo que está entre o local onde se está e o local em que se 

gostaria de estar”. 

Como alternativa à crise enfrentada e ao problema apresentado, é possível estruturar um 

projeto esportivo, na modalidade de vôlei de praia, unindo conceitos de gestão aos conceitos 

esportivos e organizacionais, para gerar um “modelo de projeto” a ser utilizado pela 

Federação Paranaense de Voleibol e seus clubes filiados? 

É, este trabalho acadêmico têm o desafio de entregar à Federação Paranaense de 

Voleibol, uma alternativa à crise financeira e política enfrentada, para com a união de 

conceitos de gestão, possibilitar uma saída para a retomada da prática esportiva formal do 

voleibol de praia no Estado do Paraná, que infelizmente não mais possui um circuito estadual 

de vôlei de praia em virtude da dificuldade de obtenção do patrocínio direto. 

Ao final, de forma resumida, visto a simplicidade e baixo custo deste projeto, anexo um 

plano de projeto que será entregue a Federação Paranaense de Voleibol, para que seja 

utilizado como ponto de partida para as próximas etapas de vôlei de praia.  

 

1. 1 Relevância / Justificativa  

Há mais de três anos, a Federação Paranaense de Voleibol não realiza o Circuito 

Estadual de Vôlei de Praia em virtude da dificuldade de obtenção de patrocínios para esta 

modalidade esportiva.  
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Hoje, os atletas que se identificam com esta modalidade e se sentem desafiados para a 

prática formal, esta inserida no sistema trazido pela Lei Pelé que estrutura a representação 

nacional para os campeonatos internacionais, no estado do Paraná não possuem um circuito 

estadual para inserção neste sistema formal, dependendo de competições em outros estados, 

seja para disputar, seja para se desenvolverem como atletas, encarecendo a prática formal 

desta modalidade e, de certa forma, desestimulando a prática desta modalidade esportiva no 

estado do Paraná.  

Atualmente, a Confederação Brasileira de Voleibol, responsável pelos campeonatos a 

nível nacional, traz ao Estado do Paraná algumas competições de grande porte por ela 

patrocinadas, mas os atletas paranaenses não conseguem se apresentar de forma competitiva, 

tendo destaques os atletas que foram treinar e competir fora de nosso Estado. 

Por isto, meu desafio neste trabalho é aliar as boas práticas trazidas no PMBOK à 

estruturação básica de uma etapa de vôlei de praia, para ter, ao final, um plano de projeto 

esportivo na modalidade de vôlei de praia. 

Inicialmente, a etapa será idealizada apenas com itens necessários para a realização do 

evento, gerando ao final, um produto único, com viabilidade para o investidor e 

proporcionando novamente a prática desta modalidade aos atletas paranaenses. 

É muito interessante que este evento seja estruturado como um projeto, pois deve ser 

planejado anualmente, gerando ao final de cada ano de sua realização, produtos diferentes 

para a Federação. De outro lado, a sua estruturação como projeto permite sua revisão, ajuste e 

planejamento administrativo e orçamentário, contribuindo e influenciando o campo esportivo. 

Assim, esta organização dá segurança e solidez ao investidor/patrocinador, que não mais 

investe seu capital em ideias, mas em projetos estruturados que darão retorno à sua marca. 

Penso que o desafio de unir conceitos gerenciais tradicionalmente utilizados em 

projetos internos de empresas no campo esportivo trará desenvolvimento para o esporte fora 

das quadras, fator hoje pouco explorado e, que muitas vezes é deixado de lado pelos 

profissionais da área que se preocupam, em sua maioria, no desenvolvimento dentro das 

quatro linhas, se esquecendo de fomentar e desenvolver o esporte fora das quadras esportivas. 



3 

 

1. 2 Objetivo geral 

Desenvolver/estruturar um plano de projeto para uma etapa de vôlei de praia, nos 

moldes das práticas gerenciais trazidas no PMBOK, utilizando 9 áreas de conhecimento do 

guia. Intencionalmente, pela simplicidade do projeto, não utilizarei a área de conhecimento 

integração. 

1. 3 Objetivos específicos 

 Identificar como são atualmente estruturadas as competições de vôlei de praia no 

estado do Paraná;  

 Identificar os pontos críticos para a realização de etapas de vôlei de praia, que no 

passado foram responsáveis pela não realização ou insucesso deste circuito;   

 Demonstrar à Federação Paranaense de Voleibol a possibilidade de ela planejar, e 

desenvolver projetos esportivos na modalidade de vôlei de praia – não apenas realizar;  

 Diminuir a distância existente entre prática de organização de competições esportivas 

dos conceitos de gerenciamento de projetos;  

 Melhorar a apresentação do projeto de vôlei de praia, tornando possível sua 

apresentação a bons investidores/patrocinadores;  

1. 4 Hipóteses  

 É possível aplicar os conceitos do PMBOK em projetos esportivos; 

 Não foi possível a estruturação deste projeto contemplando todas as áreas de 

conhecimento do PMBOK; 

 A estruturação do projeto esportivo nos moldes trazidos no PMBOK dificultou ou 

burocratizou a estruturação deste projeto esportivo;  

 O projeto esportivo completo quando apresentado na Federação de Voleibol do Paraná 

foi de fácil entendimento; 

 Houve desinteresse dos profissionais de educação física envolvidos, pela formalidade 

de apresentação do projeto e dos conceitos gerenciais introduzidos; 
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1. 5 Questão de estudo 

 Quais as vantagens e desvantagens da estruturação desta competição em um projeto, 

pautado nas práticas gerenciais do PMBOK?  

1.6 Metodologia 

Trabalho teórico-empírico que visa o desenvolvimento de um plano de projeto 

esportivo a partir da revisão da literatura publicada sobre o tema gerenciamento de projetos e, 

de forma a direcionar e complementar este estudo, oferecer à Federação algumas ferramentas 

para planejar uma etapa de vôlei de praia, utilizando conceitos do Project Management 

Institute, PMI. 

Quanto aos fins, esta pesquisa se apresenta em dois víeis: (i)descritiva, pois se 

pretendeu captar a realidade da Federação Paranaense de Voleibol na forma como elabora e 

apresenta um projeto esportivo, tentando buscar evidências que pudessem demonstrar a 

capacidade organizacional e gerencial desta federação nas competições de vôlei de praia por 

ela promovidas; (ii) aplicado, no qual se tentará transformar a realidade existente, propondo 

uma solução concreta a um problema latente nesta Federação: a não realização de um 

campeonato estadual de vôlei de praia pela falta de viabilidade financeira.  

Optou-se por uma pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e entrevistas com 

representantes da Federação Paranaense de Voleibol. A pesquisa bibliográfica pretende dar ao 

leitor uma visão objetiva dos procedimentos apresentados pelo PMI através de seu guia 

PMBOK, aliando as experiências anteriores para a formatação de uma etapa de vôlei de praia, 

utilizando o mínimo possível de material e estrutura para a realização deste evento. 

 

1.7 Universo e amostra – pesquisa qualitativa  

Estudo da Federação Paranaense de Voleibol, mais precisamente as competições de 

vôlei de praia, a nível estadual, por ela realizadas entre os anos de 2010 e 2014.  

Os dados foram coletados através de entrevistas informais na sede da Federação 

Paranaense de Voleibol. A busca de informações se pautou em entrevistas feitas com o 

responsável na área de eventos da Federação e contatou-se ausência de material documental, 

seja de planejamento, seja de realização dos campeonatos anteriores. 
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A estrutura que se seguirá para análise será a trazida neste manual e a utilizada no 

PMBOK 2013, apresentando ao final da revisão bibliográfica uma proposta de material, um 

plano de projeto simplificado que será entregue à Federação Paranaense de Voleibol, para 

servir de ponto de partida para a realização e documentação de novas etapas de vôlei de praia 
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2. DESENVOLVIMENTO - PROJETO 

O conceito de projeto, atualmente discutido por vários autores, nos trazem 

características de singularidade, entregas ímpares, pois se constituem únicos, e 

temporariedade, pois se desenvolvem ao longo do tempo, de forma progressiva. Para 

KERZNER (2002, p.17), projeto é um empreendimento com objetivo identificável, que 

consome recursos e opera sob pressões de prazos, custos e qualidade. Já para Cleland e 

Ireland (2002, p.10) projeto consiste em uma combinação de recursos organizacionais para se 

criar algo que não existia anteriormente e que irá fornecer uma melhora na capacidade de 

desempenho, tanto no desenho quanto na execução de estratégias organizacionais. Segundo o 

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

resultado exclusivo”. 

Mas afinal, o que é PMBOK? É um guia, manual de boas práticas, editado pelo PMI, 

que trata especificamente sobre processos gerencias de projetos. Nele temos cinco processos 

gerenciais, 10 áreas de conhecimento ou 47 processos descritos, mais ferramentas e 

documentos para a gerência de projetos, que são resultados da experiência de diversos 

profissionais atuantes na área de gerenciamento de projetos. Não se trata de um manual de 

como fazer, apenas sugestões de boas práticas gerenciais para aumentar as chances de sucesso 

do projeto. 

O guia PMBOK, em sua quinta edição, ao trazer o tema gerenciamento de projetos, 

afirma ser este a aplicação de conceitos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do 

projeto objetivando atender aos requisitos estabelecidos. Divide os processos gerenciais, ou 

“grupo de processos de gerenciamento de projetos” em cinco categorias, assim denominadas: 

(i) grupos de processos de iniciação; (ii) grupos de processos de planejamento; (iii) grupos de 

processos de execução; (iv) grupos de processos de monitoramento e controle; (v) grupos de 

processos de encerramento. 

Na sequência passarei a explicitar cada grupo de processos e áreas de gerenciamento 

de projetos nos moldes apresentados pelo PMI no PMBOK 2013, objetivando fornecer ao 

leitor uma visão breve destes processos e suas áreas de conhecimento. 
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2.1 GRUPOS DE PROCESSOS 

2.1.1 Processos de iniciação: são os processos que geram os documentos necessários 

para a formalização do projeto e autorizam e formalizam sua iniciação. Definem seus 

objetivos e escopo inicial do projeto, nomeia-se o gerente de projetos e a composição da 

equipe de projetos com os recursos da organização ou patrocinador. Como documentos temos 

o termo de abertura, documentos dos requisitos iniciais e uma breve descrição narrativa dos 

produtos, serviços ou resultados que serão fornecidos mediante as contratações futuras. 

2.1.2 Processos de planejamento: nesta fase se define o que será feito e como será 

feito no projeto. Os documentos desta fase são a declaração de escopo e o plano de 

gerenciamento do projeto, que ao longo da execução do projeto serão progressivamente 

detalhados e irão interferir nas áreas de conhecimento integração, escopo, tempo, custos, 

qualidade, comunicação, riscos, aquisições, recursos humanos e partes interessadas. Nesta 

fase o gerente de projetos e sua equipe deverão selecionar as áreas de conhecimento chaves ao 

projeto a fim de garantir um gerenciamento satisfatório. 

2.1.3 Processos de Execução: viabilizam as entregas do projeto ao executar, por meio 

da integração de pessoas, organizações e recursos, o trabalho definido no plano de 

gerenciamento do projeto, em especial o plano de gerenciamento de escopo. 

2.1.4 Processos de monitoramento e controle: nesta fase é feito o acompanhamento e 

revisão periódica do projeto, bem como de seu desempenho, através da análise da linha da 

linha de base definida no planejamento, identificando ou não a necessidade de revisão e 

ajustes no plano de gerenciamento do projeto. Ocorrendo a necessidade de alteração do 

projeto para correções, esta será feita de forma integrada e com análise e autorização formal 

do patrocinador do projeto, visando sempre, a melhor execução do escopo do projeto.  

2.1.5 Processos de encerramento: nesta fase se finalizam todas as atividades de todos 

os grupos de processos e formaliza-se o encerramento do projeto, o aceite dos resultados e ou 

produtos obtidos, compila-se as lições aprendidas e se formaliza o encerramento de contratos 

e desmobilização das equipes. 

 



8 

 

Abaixo, figura que ilustra a interação destes processos de gerenciamento ao longo do 

projeto.  

Figura 1 – Nível de interação entre processos. 

 

Fonte:  Disponível em http://www.diegomacedo.com.br/grupos-de-processos-de-gerenciamento-de-projetos/. 

Data de acesso 25/09/2016 

 

Para complementar, abaixo figura que nos mostra o relacionamento entre os grupos 

de processo e os principais documentos gerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diegomacedo.com.br/grupos-de-processos-de-gerenciamento-de-projetos/
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Figura 2: Grupos de processos de gerenciamento de projetos. 

 

Fonte: Disponível em http://www.diegomacedo.com.br/grupos-de-processos-de-gerenciamento-de-projetos/. 

Data acesso 27/09/2016. 

http://www.diegomacedo.com.br/grupos-de-processos-de-gerenciamento-de-projetos/
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2. 2 AREAS DE CONHECIMENTO DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS  

2.2.1 GERENCIAMENTO DE ESCOPO – a equipe do projeto deve entender e 

registrar a demanda do cliente sobre o produto/serviço, visualizando as entregas tangíveis e as 

condições nas quais estas entregas devem ser aceitas, padrões mínimos de aceitação para 

realização do escopo. Ao final do planejamento e consolidação da linha base do escopo, todos 

os pedidos de alterações devem ser controlados e registrados à medida da realização das 

entregas e desenvolvimento do projeto.  

Para o PMI, o gerenciamento de escopo do projeto contempla os processos necessários 

para garantir que o projeto contenha todas as etapas necessárias para a execução do escopo, 

como declarado. Traz em seu texto os processos para coletar requisitos em relação a 

expectativa das partes interessadas com definição precisa do escopo. Em resumo, a criação de 

uma estrutura analítica do projeto, a famosa EAP, que se apresenta como a subdivisão dos 

entregáveis no projeto, sempre revisando e controlando o escopo.  

O PMI ainda nos apresenta, em relação ao escopo, uma subdivisão: (i) escopo do 

produto (características e funcionalidades do produto, serviço ou resultado) e, (ii) escopo do 

projeto, que se resume no gerenciamento do projeto para a entrega do produto, serviço ou 

resultado. 

Carvalho e Rabechini (2011) apresentam como precedentes ao processo de 

gerenciamento do escopo o termo de abertura do projeto, seguido pela coleta de requisitos e a 

clara definição do escopo. Aqui, o primeiro item a ser pensado é a declaração de escopo, que 

nos traz o motivo da elaboração do projeto, que produto ou serviço que será gerado ao final e 

os critérios que este produto ou serviço deverá apresentar para ser considerado entregue.  

Para os autores citados, o próximo passo é a criação da EAP, Estrutura Analítica do 

Projeto, também conhecida por WBS (Work Breakdown Structure), que nada mais é do que a 

divisão do escopo em partes entregáveis, partes menores denominadas pacotes, que por sua 

vez são divididas em atividades, sempre vinculadas ao escopo do projeto. O que não está na 

EAP do projeto, não pode ser por ele ou para ele realizado. 

Abaixo, sugestão de EAP simplificada para uma etapa de vôlei de praia: 
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Tabela 1: Planilha contendo EAP. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

2.2.2 GERENCIAMENTO DE TEMPO – aqui as entregas são esmiuçadas em 

atividades e sequenciadas no tempo, conforme necessidade de cada tarefa, estimando pela 

primeira vez a duração completa do projeto. Nesta etapa também são alocados os recursos, 

gerando um diagrama de rede de atividades que nos permite sequenciar e verificar a 

existência de caminhos críticos que devem ser acompanhados pelo gerente de projeto. 

Conforme se executa o projeto, são ajustadas as datas previstas à realidade do projeto, 

segundo progresso de cada atividade. O principal objetivo desta área de conhecimento é a 

execução do projeto no prazo determinado. 

Abaixo, exemplo de lista de tarefas e cronograma para evento etapa vôlei de praia, 

conforme EAP acima sugerida. Os campos de custo e pagamento devem ser completados 

conforme disponibilidade e realidade no momento do preenchimento do projeto. 

 

 

 

 

 

 

2. Recursos Humanos 3. Local competição 4. Materiais / equipamentos 5. Regulamento

1.1 Gerenciamento 1.2 Monitoramento 2.1 Arbitragem 3.1 Escolha do local 4.1 Material quadra 5.1 Elaborar

2.2 Coordenação Tecnica 3.2 Vistoria 4.2 Material Coordenação 5.2 Publicar

1.1.1 Escopo 1.2.1 Acompanhar 2.3 Boleiros 4.3 Material arbitragem

1.1.2 Tempo 1.2.2 Propor mudanças 2.4 Assistência Médica 4.4 Água

1.1.3 Custos 1.2.3 Aprovar alterações

1.1.4 Riscos

1.1.5 Aquisições

6. Inscrições 7. Tabela 8. Jogos 9. Premiação 10. Encerramento

6.1 Publicar abertura 7.1 Elaborar 8.1 Montar quadras 9.1 Comprar 

6.2 Receber inscrições 7.2 Publicar 8.2 Receber boleiros 9.2 Entregar 

6.3 Elaborar lista de inscritos 7.3 Atualizar 8.3 Receber árbitros

8.4 Ajustar súmulas

8.5 Realizar jogos 

1. Gerenciamento do projeto

Estrutura analíta do projeto -- ETAPA DE VOLEI DE PRAIA
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Tabela 2: Planilha lista de tarefas e cronograma. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

2.2.3 GERENCIAMENTO DE CUSTOS – planejamento dos gastos de cada pacote, 

divididas de acordo com a especificidade da atividade, como materiais, mão de obra, ativos e 

serviços, formando a base line de custos, consolidando o custo total do projeto. Se necessária 

reserva financeira, esta deve ser devidamente designada e projetado, ao final, o fluxo de 

desembolso financeiro do projeto até seu encerramento. Ainda, conforme se executa o projeto, 

deve-se fazer a medição nas entregas das atividades e confrontadas com o planejado, 

verificando-se a necessidade de ajustes ou correções do plano de projeto. Note-se que, 

conforme se executa o projeto, valores são agregados e o projeto passa de planejamento para 

realidade, com produtos ou serviços já executados. O principal objetivo desta área de 

conhecimento é a execução do projeto no orçamento aprovado. Os processos desta área são: 

estimar custos; determinar o orçamento e controlar os custos. 

Abaixo, exemplo de decomposição da EAP sugerida com os orçamentos do projeto. 

 

 

 

TAREFA DURAÇÃO RESPONSAVEL CUSTO PAGAMENTO -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 1

2. RECURSOS HUMANOS

2.1 Arbitragem

2.1.1 Contratar ábitros 1 dia Equipe

2.2 Coordenação Tecnica

2.2.1 Contratar coordenador 1 dia Equipe

2.3 Boleiros

2.3.1 indicar boleiros 1 dia Clube Sede

2.4 Assistência Médica

2.4.1 Firmar convênio 5 dias Equipe

3.1 Escolher o local 1 dia Clube Sede

3.2 Vistoriar quadra 1 dia Equipe

4.1 Material quadra

4.1.1 Separar materiais técnicos 3 dias Equipe

4.2 Material Coordenação

4.2.1 Providenciar material papelaria  1 dia Equipe

4.3 Material arbitragem

4.3.1 Providenciar súmulas 1 dia Equipe

4.4 Água

4.4.1 Fazer Orçamento 3 dias FPV

4.4.2 Comprar água 1 dia FPV

5.1 Elaborar regulamento 5 dias Equipe

5.2 Publicar regulamento 1 dia Equipe

6.1 Publicar abertura inscrições 1 dia Equipe

6.2 Receber inscrições 12 dias Equipe

6.3 Elaborar lista de inscritos 1 dia Equipe

7.1 Elaborar tabela de jogos 1 dia Equipe

7.2 Publicar tabela de jogos 1 dia Equipe

7.3 Atualizar tabela de jogos 2 dias Equipe

8.1 Montar quadras jogo 2 dias Clube Sede

8.2 Receber boleiros 2 dias Clube Sede

8.3 Receber árbitros 2 dias Clube Sede

8.4 Ajustar súmulas dos jogos 1 dia Equipe

8.5 Realizar jogos 2 dias Arbitros

9.1 Comprar premiação 3 dias FPV

9.2 Entregar premiação 1 dia Equipe

10. Encerramento Equipe

CRONOGRAMA EM DIAS
EVENTO

LISTA DE TAREFAS DO PROJETO
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Tabela 3: Planilha EAP e orçamento. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Exemplo de lista de tarefas com orçamento e programação de desembolso financeiro 

junto ao cronograma do projeto etapa de vôlei de praia. 

Tabela 4: Planilha lista de tarefas, cronograma e orçamento. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

2. Recursos Humanos 3. Local competição 4. Materiais / equipamentos 5. Regulamento

1.1 Gerenciamento 1.2 Monitoramento 2.1 Arbitragem 3.1 Escolha do local 4.1 Material quadra 5.1 Elaborar

R$ 2.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2 Coordenação Tecnica 3.2 Vistoria 4.2 Material Coordenação 5.2 Publicar

R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 0,00

1.1.1 Escopo 1.2.1 Acompanhar 2.3 Boleiros 4.3 Material arbitragem

R$ 0,00 R$ 100,00

1.1.2 Tempo 1.2.2 Propor mudanças 2.4 Assistência Médica 4.4 Água

R$ 0,00 R$ 300,00

1.1.3 Custos 1.2.3 Aprovar alterações

1.1.4 Riscos

1.1.5 Aquisições

6. Inscrições 7. Tabela 8. Jogos 9. Premiação 10. Encerramento

6.1 Publicar abertura 7.1 Elaborar 8.1 Montar quadras 9.1 Comprar 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00

6.2 Receber inscrições 7.2 Publicar 8.2 Receber boleiros 9.2 Entregar 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.3 Elaborar lista de inscritos 7.3 Atualizar 8.3 Receber árbitros

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.4 Ajustar súmulas

R$ 0,00

8.5 Realizar jogos 

R$ 0,00

Decomposição do orçamento na EAP -- ETAPA DE VOLEI DE PRAIA

1. Gerenciamento do projeto

TAREFA DURAÇÃO RESPONSAVEL CUSTO PAGAMENTO -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 1

2. RECURSOS HUMANOS

2.1 Arbitragem 2.400,00 FPV 2400

2.1.1 Contratar ábitros 1 dia Equipe

2.2 Coordenação Tecnica

2.2.1 Contratar coordenador 1 dia Equipe 300,00 FPV 300

2.3 Boleiros

2.3.1 indicar boleiros 1 dia Clube Sede

2.4 Assistência Médica

2.4.1 Firmar convênio 5 dias Equipe

3.1 Escolher o local 1 dia Clube Sede

3.2 Vistoriar quadra 1 dia Equipe

4.1 Material quadra

4.1.1 Separar materiais técnicos 3 dias Equipe

4.2 Material Coordenação 150,00 FPV

4.2.1 Providenciar material papelaria  1 dia Equipe 150

4.3 Material arbitragem 100,00 FPV

4.3.1 Providenciar súmulas 1 dia Equipe 100

4.4 Água

4.4.1 Fazer Orçamento 3 dias FPV

4.4.2 Comprar água 1 dia FPV 300,00 FPV 300

5.1 Elaborar regulamento 5 dias Equipe

5.2 Publicar regulamento 1 dia Equipe

6.1 Publicar abertura inscrições 1 dia Equipe

6.2 Receber inscrições 12 dias Equipe

6.3 Elaborar lista de inscritos 1 dia Equipe

7.1 Elaborar tabela de jogos 1 dia Equipe

7.2 Publicar tabela de jogos 1 dia Equipe

7.3 Atualizar tabela de jogos 2 dias Equipe

8.1 Montar quadras jogo 2 dias Clube Sede

8.2 Receber boleiros 2 dias Clube Sede

8.3 Receber árbitros 2 dias Clube Sede

8.4 Ajustar súmulas dos jogos 1 dia Equipe

8.5 Realizar jogos 2 dias Arbitros

9.1 Comprar premiação 3 dias FPV 300,00 FPV 300

9.2 Entregar premiação 1 dia Equipe

10. Encerramento Equipe

LISTA DE TAREFAS DO PROJETO COM ORÇAMENTO CRONOGRAMA EM DIAS E DESEMBOLSO FINANCIERO CONFORME ORÇAMENTO
EVENTO
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2.2.4 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE – aqui, a coleta de requisitos iniciais 

do projeto toma forma! Lá os padrões de qualidade que serão percebidos pelo cliente foram 

colhidos e, à medida com que se desenvolve o projeto, eles são constantemente verificados 

para que se consiga chegar ao final do projeto com a exata realização do escopo, tudo 

conforme se planejou no início do projeto. 

O guia PMBOK ao abordar o tema qualidade a referência a três itens indispensáveis, 

quais sejam a satisfação do cliente, a responsabilidade da gerencia e a melhoria continua. 

ROCHA (2014) nos traz as três premissas destacadas no PMBOK 2013: (i) a abordagem 

trazida no guia PMBOK é compatível com padrões internacionais de gestão da qualidade – 

supõe a qualidade pelo nivelamento mínimo e adequado à s expectativas explícitas e 

implícitas do cliente; (ii) o gerenciamento da qualidade do projeto deve abordar o 

gerenciamento do projeto e o gerenciamento do produto do projeto; (iii) a qualidade implicar 

buscar um nível de produto que atenda às necessidades dos clientes a ponto de torná-los 

satisfeitos. 

Para Slack e colaboradores (1999) qualidade é fazer a coisa certa, indo na mesma 

direção do conceito do PMBOK 2013, pois ao satisfazermos o cliente entregando a ele 

exatamente o que pediu, estamos fazendo “a coisa certa”.  

Rocha (2014, p. 22) ao citar Slack assim se manifesta:  

““qualidade é a consistente conformidade com as expectativas dos consumidores”, eles 

reforçam que só é possível entender e praticar qualidade de forma adequada quando o gestor, 

além de gerenciar os procedimentos do projeto, tiver uma constante preocupação em atingir 

as expectativas negociadas dos clientes”.  

Rocha e colaboradores (2014) definem os três processos de qualidade, iniciando pelo 

processo de planejamento do gerenciamento da qualidade, no qual são identificadas e 

selecionados os padrões de qualidade que irão nortear a execução do escopo. Segue pelo 

processo de realizar a garantia da qualidade, no qual são garantidos que as atividades estão 

sendo realizadas exatamente da forma como foram planejadas, a fim de que se atendam aos 

requisitos iniciais do projeto. E último processo da qualidade é o controle, o momento de 

análise do que foi feito, como foi feito ou como deverá ser refeito, em termos de qualidade. 

Ainda, importante destacar no item qualidade a relação deste com a maturidade do 

grupo envolvido no projeto. Melhoria continua, continua Rocha (2014), significa 
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“crescimento das habilidades, competências e relacionamento humano dos envolvidos. Não 

faz sentido pensar em melhoria continua dos procedimentos se as pessoas envolvidas no 

projeto estão estacionadas em sua perspectiva de crescimento individual”. 

E finaliza: “Precisa significar melhoria na participação do integrante do projeto, não só 

no contexto profissional como também no contexto social, ampliando seu papel de cidadão”. 

Uma importante ferramenta utilizada no controle da qualidade, desenvolvida por 

Shewhart sugere uma sequência desde a identificação de um problema organizacional até sua 

solução, mantendo-se no pilar da melhoria contínua. Este modelo, conhecido atualmente 

como PDCA, amplamente divulgado por Deming, faz parte do conjunto de padrões 

internacionais de qualidade, afirma Rocha (2014, p.52). 

 

Figura 3: modelo PDCA. 

 

Fonte: Disponível em: http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/1986. Data de acesso 

25/09/2016. 

  

Podemos aplicar esta ferramenta em diferentes momentos no projeto e em diferentes 

necessidades, o que a torna versátil, podendo ajudar tanto na estruturação de um longo e 

sofisticado projeto para toda a organização quanto na montagem de um projeto pontual para 

atender um cliente específico. 

 

http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/1986
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2.2.5 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS – aqui se organiza e 

gerencia a equipe do projeto. Monta-se o organograma do projeto com a definição das linhas 

reporte. É essencial que as habilidades e competências de cada membro da equipe sejam 

corretamente alocadas e se desenhe um plano de desenvolvimento para equipe de trabalho. 

Importante neste ponto é que o gerente de projetos, ao final de cada atividade ou entrega do 

projeto, bem como ao seu final, reporte a cada membro de sua equipe de trabalho um 

feedback a respeito de seu desempenho no projeto. 

O guia PMBOK 2013 define o planejamento dos recursos humanos do projeto como 

um processo para identificar e documentar papéis, responsabilidades necessárias e relações 

hierárquicas do projeto, e criar, um plano de gerenciamento de recursos humanos. 

Normalmente se utiliza o plano de gerenciamento do projeto e sua EAP como documentos 

iniciais para a elaboração do plano de gerenciamento de recursos humanos, documento chave 

desta área de conhecimento.  

 

Figura 4: Processo de gerenciamento de recursos humanos. 

 

Fonte: PMBOK 2012, p. 258. 

 

2.2.6 GERENCIAMENTO DE RISCOS – em um primeiro momento, os grandes 

riscos do projeto são visualizados pela equipe de trabalho que os divide em categorias. O 

gerente de projeto leva estas informações aos patrocinadores do projeto que decidem sobre as 

formas de trabalhar estes riscos, seja aceitando, seja mitigando os riscos ou criando situações 

para anulá-los. Ainda, em uma decisão mais radical pelos patrocinadores, estes optam pela 

desistência do projeto por sua inviabilidade em virtude da grande probabilidade da ocorrência 

do risco e dos impactos que ele traz no projeto. Ao longo da execução do projeto, outros 

riscos ainda podem ser identificados, bem como sua probabilidade de ocorrência e seu 
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impacto no projeto, determinando-se com isto a relevância destes riscos e respostas devem ser 

planejadas e implementadas.  

 

Figura 5: Processo de gerenciamento de riscos. 

 

Fonte: Disponível em http://www.euax.com.br/gerenciamento-de-riscos-em-projetos/. Data de acesso 

26/09/2016. 

 

No guia PMBOK 2013 gerenciar os riscos significa levar em consideração os 

processos de planejar a gerência de riscos, identificar, analisar, monitorar e controlar os riscos 

e planejar respostas levando em consideração suas probabilidades de ocorrência e seus 

impactos no projeto. 

Os processos da gerência de risco são (PMBOK, 2013):  

 Planejamento da gerência de riscos: planejar as atividades de gerência de risco a 

serem realizadas para o projeto.  

 Identificação dos riscos: identificar os riscos que podem afetar o projeto, 

documentando suas características. 

 Análise qualitativa dos riscos: analisar qualitativamente os riscos, priorizando 

seus efeitos no projeto.  

 Análise quantitativa dos riscos: mensurar a probabilidade de ocorrência dos 

riscos e suas consequências e estimar as implicações no projeto. 

 Planejamento da resposta aos riscos: gerar procedimentos e técnicas para 

avaliar oportunidades, objetivando mitigar as ameaças no projeto. 

http://www.euax.com.br/gerenciamento-de-riscos-em-projetos/
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 Monitoração e controle dos riscos: monitorar os riscos residuais, identificar 

novos riscos, executar os planos de mitigação de riscos e avaliar sua efetividade durante todo 

o ciclo de vida do projeto. 

 

Exemplo de uma planilha utilizada para a elaboração de um planejamento para 

gerenciar riscos, tendo como tema projeto de vôlei de praia. 

 

Tabela 5: Planilha gerenciamento de riscos. 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

2.2.7 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES – neste ponto se verifica a 

necessidade, a frequência e o formato da comunicação com cada stakeholder do projeto. 

Como resultados deste planejamento, implementamos a comunicação no projeto através de 

relatórios e reuniões, levando a cada interessado o status do projeto de que necessita. 

Para TRENTIM (2015), os processos de gerenciamento das comunicações asseguram 

que as informações, incluindo planos, relatórios, reuniões e outros, serão documentadas, 

distribuídas e arquivadas de modo adequado, permitindo transparência e alinhamento das 

expectativas.  

No guia PMBOK 2013, assim estão descritos os processos de gerenciamento das 

comunicações:  

 Planejar Gerenciamento das Comunicações – processo que determina as 

necessidades de informação das partes interessadas (quem precisa saber de quê?) e define os 

Cód.
Severida

de
Descrição do risco

Probabi-

lidade
Impacto Descrição do Impacto Categoria Ação Descrição da ação Responsável

Previs

ão
Comentários

1

3

Acidentes durante os jogos 3-Média 1-Muito 

baixo

Utilizar convênio com 

assitencia médica

Gestão do 

projeto

Assumir Fazer convênio com 

sistema de saúde do 

município

GP

2

20

Atrasos nos jogos 5-Muito Alta 4-Alto Possibilidade de não 

realização de todos os jogos 

conforme programado

Gestão do 

projeto

Assumir Solicitar agilidade para 

equipe de arbitragem - 

salvar tempo entre jogos.

Coordenador 

técnico

3

2

Desistência de duplas 2-Baixa 1-Muito 

baixo

Diminuição do número de 

jogos programados

Externo Assumir Manter jogos como 

programado

4

9

Ocorrência de chuva 3-Média 3-Médio Possibilidade de atraso na 

realização dos jogos

Externo Assumir Reprogramar jogos Coordenador 

técnico

5

1

Desgaste material 1-Muito baixa 1-Muito 

baixo

Troca do material 

desgastado

Organizacional Mitigar Ter material técnico para 

reposição

Coordenador 

técnico



19 

 

procedimentos e tecnologias de comunicação a serem utilizados no projeto (como e quando as 

informações são distribuídas?); 

 Gerenciar Comunicações – processo responsável por coletar e por disponibilizar 

as informações aos stakeholders, realizando as atividades de comunicação previstas conforme 

o plano de gerenciamento das comunicações; 

 Controlar Comunicações – processo responsável por controlar as comunicações 

do projeto a partir do Plano de Gerenciamento das Comunicações, identificando a necessidade 

de ações preventivas, corretivas e melhorias. Trata-se de um processo que exige pro atividade 

e atenção do gerente do projeto. 

 

2.2.8 GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES – durante a elaboração dos pacotes 

de trabalho ou atividades na descrição do escopo, detalhadas na estrutura analítica do projeto, 

verificamos a necessidade de produção interna pela equipe ou a compra de serviços / 

produtos, ou mesmo a celebração e gerenciamento de contratos. Verificada a necessidade de 

compra, seja de serviços ou produtos, são formalizados contratos com os fornecedores e o 

gerente de projeto passa a administrar estes contratos.   

O guia PMBOK define que o gerenciamento de aquisições do projeto inclui os 

processos de contratar os produtos, serviços ou resultados, de fora da equipe do projeto, 

necessários para realizar o projeto, possuindo interdependência com todas as outras áreas de 

conhecimento do gerenciamento de projetos. 

Xavier e colaboradores (2014) ao citar Huston, definem objetivo do gerenciamento de 

aquisições é obter os materiais, equipamentos e serviços externos ao projeto, de acordo com 

os parâmetros técnicos de desempenho, de qualidade, de prazos e de custos definidos no plano 

de gerenciamento do projeto. 

Voltando ao guia PMBOK 2013, o gerenciamento de aquisições é composto de quatro 

processos distintos, quais sejam: 

 Planejar o Gerenciamento das Aquisições — O processo de documentação das 

decisões de compras do projeto, especificando a abordagem e identificando fornecedores em 

potencial. 

 Conduzir as Aquisições — O processo de obtenção de respostas de 

fornecedores, seleção de um fornecedor e adjudicação de um contrato. 
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 Controlar as Aquisições — O processo de gerenciamento das relações de 

aquisições, monitoramento do desempenho do contrato e realizações de mudanças e correções 

nos contratos, conforme necessário. 

 Encerrar as Aquisições — O processo de finalizar cada uma das aquisições do 

projeto. 

2.2.9 GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS –  Antes de falarmos sobre 

gerenciamento de stakeholders, trago algumas definições para orientar os leitores. Orth (2009) 

nos traz que stakeholders são pessoas, grupos de pessoas ou entidades que participam ou 

influenciam o projeto, de maneira direta ou indireta, com interesses em sua evolução ou 

quando são atingidas por seus resultados.  

No guia PMBOK, a palavra stakeholder é traduzida com a expressão “parte 

interessada” e define como pessoas, organizações, clientes, patrocinadores, organizações 

executoras e o público, que estejam ativamente envolvidas no processo ou cujos interesses 

possam ser afetados de forma positiva ou negativa pela execução e término do projeto. 

Valle e colaboradores (2014, p.19), nos trazem os conceitos de Kezner (2009), que 

define como indivíduos ou organizações que podem ser impactadas favoravelmente ou não 

pelo projeto, e Sternberg (1999) que define stakeholder como qualquer pessoa que tem 

participação em algo que é desenvolvido por outro – nos traz a noção de existência de um 

risco de ganho ou de perda de algo pelo stakeholder. 

Sobre gerenciamento de stakeholder ou das partes interessadas, Valle e colaboradores 

(2014, p.33) sintetizam a ideia trazida pelo PMBOK expondo a necessidade de gerenciamento 

do engajamento dos stakeholders, que é um processo de comunicação e interação com aqueles 

para atender suas expectativas ou necessidades, bem como solucionar questões suscitadas à 

medida que ocorram.  

Segundo PMBOK 2013 por uma leitura de Valle (2014), o gerenciamento do 

engajamento dos stakeholders envolve: 

 Gerenciar ativamente as expectativas dos stakeholders relacionados com o 

projeto, para aumentar sua probabilidade de aceitação; 

 Negociar e influenciar os desejos dos stakeholders, para alcançar e manter as 

metas do projeto; 

 Esclarecer e solucionar questões identificadas junto às partes interessadas. 



21 

 

 

Ainda, os processos de gerenciamento de stakeholders são: identificar, planejar o 

gerenciamento, gerenciar o engajamento e controlar o engajamento dos stakeholders no 

projeto, conforme figura abaixo. 

 

Figura 6: Gerenciamento das partes interessada no projeto. 

 

Fonte: PMBOK 2012, p. 405. 

 

O plano de gerenciamento de stakeholders, um dos documentos gerados por esta área 

de conhecimento, pode ser avaliado e alterado, através das solicitações de mudanças, à 

medida que as partes interessadas se comprometem com o projeto.  

Em resumo ilustrado, abaixo uma figura que une as áreas de conhecimento divididas 

pelos grupos de processos de gerenciamento de projetos. 
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Figura 7: Grupos de processos e áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. 

 

Fonte: Guia PMBOK 2012, p. 422. 
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3. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Minha pesquisa de campo restou prejudicada, pois não existe na Federação 

paranaense de Voleibol os registros e documentos das competições de vôlei de praia já 

realizadas por ela. Temos apenas as inscrições dos atletas que são feitas via Confederação 

Brasileira de Voleibol, que dá aos atletas a “condição de jogo” e os resultados que servem 

para a estruturação do ranking paranaense desta modalidade.  

Os colaboradores da Federação demonstram muito conhecimento prático sobre a 

realização dos eventos, pela experiência gerada ao longo dos anos, mas estas informações 

permanecem com eles. 

Como exemplo, para a estruturação das tabelas de jogos e verificação da quantidade 

de quadras, a experiência nos mostra que, com auxílio de boleiros conseguimos fazer uma 

média de 7 jogos de um set vencedor terminando em 21 pontos por quadra, a cada 2 horas, no 

naipe masculino. Sem o auxílio de boleiros, este número não chega a 6 partidas por quadra a 

cada 2 horas. Mas onde encontramos estas informações? Elas formalmente não existem! 

Eles até, informalmente, utilizam algumas ferramentas do gerenciamento de projeto, 

como os cronogramas, mas quando mostrei um cronograma, ligado com as atividades 

programando o desembolso das despesas, ficaram entusiasmados com a ideia.  

Por isto, o modelo de projeto gerado ao final deste trabalho, é uma proposta inicial, 

uma sugestão de trabalho, que resultou das entrevistas realizadas e de minha experiência 

profissional na arbitragem de vôlei de praia, que certamente servirá de suporte para o 

desenvolvimento interno da Federação Paranaense de Voleibol, não só no departamento de 

vôlei de praia, mas no departamento técnico como um todo. 

Outro ponto importante percebido, foi que pela característica e rapidez com que as 

decisões devem ser tomadas, pois o campeonato está acontecendo muitas vezes, se percebe 

que os gestores se utilizam, sem saber, de ferramentas auxiliares a gestão. O que temos que 

tornar rotina é o planejamento para que não sejam surpreendidos e para que se obtenha o 

melhor resultado com os recursos financeiros e humanos disponíveis. Assim conseguiremos 

melhorar! 
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4. CONCLUSÕES 

 

Ao final, felizmente consigo responder aos questionamentos elaborados no início 

deste projeto de pesquisa.  Ao contrário do acontecido, esperava encontrar na Federação de 

Vôlei algum documento, algo que tivesse restado de outras etapas realizadas, mas não obtive 

sucesso. Minha pesquisa de campo se limitou a conversas informais com colaboradores da 

Federação, que, gentilmente me explicaram como as competições eram, ou são, realizadas. 

Outro fator que me auxiliou muito foi minha experiência profissional de 16 anos atuando 

como árbitra de vôlei, sendo que os últimos 5 de forma mais exclusiva do vôlei de praia, 

estadual e nacional. 

Sim, é possível estruturar um projeto esportivo aliando conceitos gerenciais aos 

conceitos esportivos. Aliás, ouso afirmar que esta conciliação é o termo ótimo para projetos 

esportivos. Devemos aproveitar as ideias gerenciais, principalmente a ideia de planejar e 

documentar as atividades realizadas, pois não precisamos sempre partir do marco inicial ou 

depender de outras pessoas para nos repassar as informações.  

Também facilita a ordem de execução, pois ao planejarmos, em especial, ao 

elaborarmos uma EAP e abri-la em pacotes e atividades, conseguimos priorizar o que deve ser 

feito, conseguimos visualizar os caminhos críticos do projeto e nesta sequência, conseguimos 

planejar os desembolsos financeiros do projeto, organizando recursos humanos e financeiros. 

Não existem desvantagens quando aliamos os conceitos gerencias de projeto aos 

conceitos esportivos. Claro, gera mais trabalho e acumulamos papeis ou arquivos, mas são 

necessários e geram um histórico organizacional positivo e, certamente, atribuem valor à 

entidade de administração do esporte. 

Ao final anexei um breve modelo de projeto para uma etapa de vôlei de praia, 

parcialmente preenchido. As planilhas base retirei do livro de Ricardo Vargas, manual prático 

do plano de projeto e fiz algumas adaptações, mantendo os planos de gerenciamento que 

entendia importantes, mesclando com planilhas por mim elaboradas. 

Ainda, este modelo de projeto de gerenciamento pode ser repetido e formar ao final, 

um campeonato estadual de vôlei de praia, pois este é composto de várias etapas. Inicialmente 

trabalhando com a realidade da Federação Paranaense de Voleibol, que tem precariedade de 

materiais e recursos financeiros, mas em sendo estruturado e completado o modelo 

apresentado, facilitará a busca por patrocínios para o evento. 



25 

 

Por isto o objetivo geral deste estudo acadêmico foi atingido: deu-se um pontapé 

inicial para a documentação das competições de vôlei de praia promovidas pela Federação 

Paranaense de Voleibol. Sim é possível aplicar os conceitos do PMBOK nas competições 

esportivas de vôlei de praia, aumentando o trabalho inicial porem facilitando a sequência dos 

campeonatos e o registro das lições aprendidas, hoje inexistente. 

Com relação aos objetivos específicos, consegui visualizar como são estruturadas as 

competições atualmente realizadas – publica-se calendário, abre-se as inscrições, monta-se a 

tabela no dia com quem aparece e se joga! 

Os pontos críticos para a realização de uma etapa de vôlei de praia também foram 

identificados – prazo para inscrição que gera a lista de atletas, elaboração e publicidade da 

tabela de jogos e o principal, a correta estruturação do número de jogos a serem realizados por 

quadra dia, evitando a não realização de jogos por ausência de condições climáticas, como por 

exemplo falta de luminosidade ou chuva excessiva. Estes dois últimos riscos verificados são, 

de acordo com Pareto em sua proporção 20/80 – dois riscos que geram mais de 80 por cento 

dos problemas no evento. 

Certamente a apresentação do projeto foi melhorada, pois partia-se de listas e tabelas 

manuais. E a diminuição da distância entre a pratica e a teoria de gerenciamento certamente 

ocorrerá com o tempo, pois o primeiro projeto é mais trabalhoso e ousado, os demais tendem 

a ser melhoramentos dos antecessores. 

Por fim, termino este trabalho acadêmico certamente com mais confiança no futuro 

do esporte brasileiro. Eu, criada em meio a diversas atividades esportivas e tendo como uma 

das minhas formações a educação física, vejo que é possível, com pouco esforço, mudar o 

cenário de desorganização gerencial e descrédito que o esporte se encontra hoje. Nos falta 

literalmente arregaçar as mangas e correr atrás dos resultados! 
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6. APÊNDICE - Modelo de plano de projeto para etapa de vôlei de praia utilizando como 

base modelos elaboradas por Vargas (2009) em seu manual prático, com adaptações por mim 

realizadas. Estas planilhas foram mescladas por planilhas de Excel elaboradas por mim. 


