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Resumo 

Empresas de pequeno porte possuem grande relevância na economia brasileira, sendo 

responsáveis por grande parcela do PIB dos empregos por carteira assinada no país. Mas 

quando o aspecto é projetos, as pequenas empresas tendem a apresentar dificuldades na 

condução dos mesmos, não alcançando sucesso esperado, face a não utilizar metodologias de 

gerenciamento de projetos. Com a implementação e utilização de boas práticas de 

gerenciamento de projetos, estas tendem a padronizar os seus processos, melhorando seus 

procedimentos internos e resultados. Neste trabalho, através de pesquisa bibliográfica, foi 

possível identificar as dificuldades enfrentadas por este tipo de empresa, dentre as quais se 

destacam: falhas na comunicação, baixo nível de recursos, baixa capacitação dos 

funcionários, falta de padronização e a não utilização de processos mais simplificados e 

menos burocráticos. Neste trabalho foi demonstrada a existência de diversas práticas e 

metodologias no mercado, sendo as práticas do PMI, demonstradas no guia PMBOK uma boa 

opção para empresas que busquem uma maior padronização de seus processos e uma 

documentação que auxilie a equipe de projeto, podendo facilmente ser adaptadas para as 

necessidades, capacidade e expectativas das pequenas empresas. Com uma estratégia de 

implementação que estabeleça metas, treinamento de pessoal, aliado a uma implantação 

gradual dos novos métodos, é plenamente possível a adaptação da documentação proposta 

pelo PMI para o uso de maneira eficiente nas pequenas empresas. 

 

 Palavras Chave: Pequenas empresas, Gerenciamento de Projetos, PMI, 

implementação. 

    



 

 

Abstract 

Small sizes companies have great relevance in brazilian economy, being responsible for a 

great share o the GDP and for the formal Jobs in the country. But when the issue is projets, 

the small sized companies tend to have difficulties conducting the same, ,not reaching the 

expected success, by not using Project management methodologies. With the implementation 

and use of good Project management practices, they tend to standartize their processes, 

improving their internal procedures and results. In this paper, through literature research, it 

was possible to identify the difficulties faced by this type of company, among which are: 

miscommunication, low resources, low employee training, lack of standardization and non 

use of simplified and less bureaucratic processes. This work demonstrated the existence of 

various practices and methodologies in the Market, with the PMI practices, demonstrated in 

the PMBOK being a good option for companies that seek greater standardization of processes 

and documentation to assist the project team and can easily be adapted to their needs, capacity 

and expectations. With an implementation strategy that sets goals, staff training, combined 

with a gradual implementation of new methods, it is fully possible to adapt the documentation 

proposed by PMI for efficient use in small businesses. 

 Key Words: Small-sized companies, Project Management, PMI, Implementation. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. PROBLEMA 

 Como adotar o gerenciamento de Projetos em empresas de Pequeno Porte seguindo as 

práticas do PMI? 

 

1.2.  RELEVÃNCIA/ JUSTIFICATIVA 

 A competição entre empresas está cada vez mais acirrada e, em um mercado 

globalizado, com acesso muito rápido a informações, surgimento de novos produtos e 

serviços, os projetos desempenham um papel cada vez mais importante no sentido de garantir 

a continuidade e o sucesso das empresas.  

 Ao adotar as práticas de gerenciamento de projetos, como as propostas pelo PMI 

(Project Management Institute), as empresas podem ter um maior controle no gerenciamento 

das atividades envolvidas em um projeto, aumentando as chances de serem bem-sucedidos. 

 Implementar as práticas de gerenciamento de projetos em empresas não é uma tarefa 

simples, isto requer mudanças nos hábitos de trabalho dos funcionários e exige um período de 

adaptação.  

 Empresas de pequeno porte, normalmente, tendem a possuir maior nível de 

dificuldades na implementação das boas práticas em gestão de projetos. Dificuldades estas, 

geralmente, em função de possuírem estruturas mais simples de organização e/ou pessoal com 

menor qualificação. Dificultando ou reduzindo o nível de sucesso na implementação de novos 

projetos. Com a implementação de um método eficiente no gerenciamento de projetos, a 

probabilidade de sucesso dos mesmos é muito maior. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo Geral 

 Este estudo tem como objetivo propor métodos para a adoção do gerenciamento de 

projetos em empresas de pequeno porte. Garantindo, que a estas possuam as mesmas 
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oportunidades que as empresas de grande porte e com mais recursos, no gerenciamento e 

implantação de projetos. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Levantar e apresentar em literatura especializada no estudo das dificuldades que 

empresas de pequeno porte tem na adoção das práticas do gerenciamento de projetos; 

 Identificar modelos existentes na literatura especializada;  

 Propor soluções viáveis para adoção das práticas de gerenciamento de projetos do PMI 

em pequenas empresas; 

 Identificar potenciais melhorias que a adoção das práticas do PMI que podem trazer às 

pequenas empresas; 

 

1.4. QUESTÃO DE ESTUDO 

 Quais os benefícios que as adoções das práticas do PMI em gerenciamento de projetos 

poderão trazer às pequenas empresas. 

 

1.5. METODOLOGIA 

 Este trabalho será desenvolvido com base em uma abordagem qualitativa, buscando 

identificar formas de implementação das práticas do PMI utilizando análise de dados 

interpretativos nas pequenas empresas possuindo tipologia quanto aos meios na forma de 

pesquisa bibliográfica, identificando e definindo as metodologias mais utilizadas no mercado, 

bem como definindo a situação das pequenas empresas no Brasil e suas dificuldades na 

implementação das práticas de gerenciamento de projetos.  

‘ No aspecto da tipologia quanto aos fins, será descritiva, relatando como será a proposta 

de aplicação dos métodos de forma explicativa, justificando os motivos da adoção das práticas 

do PMI e, aplicando-as, a fim de resolver problemas enfrentados pelas pequenas empresas no 

gerenciamento de seus projetos. 
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2. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 Pode-se observar que a prática de gerenciamento de projetos existe há milhares de 

anos, onde as civilizações antigas já se aproveitavam de sistemáticas e habilidades inatas de 

gerenciamento para a construção de grandes obras na antiguidade como: as pirâmides do 

Egito, a muralha da China, Coliseu, dentre outras grandes obras. 

 Com o passar do tempo, as práticas de gerenciamento destes projetos foram evoluindo 

e se consolidando, devido a diversos fatores, como guerras, revolução industrial, novas 

tecnologias e outros acontecimentos. Estes fatos ampliaram a complexidade dos projetos, 

exigindo uma melhoria nas práticas e técnicas exercidas pelas companhias para executá-los. 

 Diante desta necessidade, novos estudos foram realizados, entre eles merecem 

destaque os estudos feitos por Frederick Taylor e Henry Gannt, de extrema importância na 

definição dos conceitos e da caracterização do gerenciamento de projetos.  

 Segundo o PMI (Project Management Institute) em seu livro PMBoK ( Project 

Management Body of Knowledge), um projeto pode ser definido como: 

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

exclusivo.” 

                PMI - (2013) 

Outras definições de projeto também podem ser encontradas na literatura: 

“Processo único, consistido em um grupo de atividades coordenadas e 

controladas com datas para inicio e termino, empreendido para alcance de 

um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo limitações de 

tempo, custo e recursos.” 

ABNT - (2000) 

“Um empreendimento com objetivo identificável, que consome recursos e 

opera sob pressões de prazos, custos e qualidade.” 

Kerzner - (2009) 

 Observando as definições encontradas na literatura, podemos chegar à conclusão de 

que projetos são trabalhos temporários, ou seja, possuem uma data específica para seu início 

término. Trabalhando, na maioria dos casos, sob pressão deste fator. Outra conclusão que 

pode ser extraída das definições de projetos é a que cada projeto é único. Ou seja, mesmo que 
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algumas das entregas previstas para um projeto sejam as mesmas de projetos anteriores, 

algumas características e entregas permanecem únicas para cada um. 

 Conhecida a definição de projetos, é possível definir o conceito de gestão de projetos: 

“A  aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas para a execução 

de projetos de forma efetiva e eficaz. Trata-se de uma competência 

estratégica para organizações, permitindo com que elas unam os 

resultados dos projetos com os objetivos do negócio – e, assim, melhor 

competir em seus mercados.” 

PMI - (2013) 

 Portanto, a prática do gerenciamento de projetos consiste basicamente em aplicar 

ferramentas e práticas desenvolvidas por empresas e instituições como o PMI, para o 

desenvolvimento de projetos que estejam alinhados com os objetivos da empresa e com a 

situação atual do mercado. 

 

2.1. PMI 

 O PMI (Project Management Institute) é uma organização profissional de 

gerenciamento de projetos, programas e portfólios sem fins lucrativos fundado em 1969, com 

o objetivo de divulgar as práticas de gerenciamento de projetos desenvolvidos por seus 

membros e também certificar profissionais de gerenciamento de projetos e tornar a profissão 

mais madura. 

 A associação conta com mais de 700.000 associados, profissionais certificados e 

voluntários distribuídos em, praticamente, todos os países do globo. 

 O PMI, através do PMBOK, reúne conjuntos de boas práticas na área de 

gerenciamento do projeto, utilizando como base os conhecimentos dos profissionais filiados 

ao instituto. 

 As boas práticas descritas pelo PMI não são uma metodologia, e nem aplicadas 

uniformemente em todos os projetos, servindo meramente como um guia para empresas que 

desejam aumentar a probabilidade de sucesso de seus projetos. 

 Ademais, um projeto é considerado de sucesso quando atinge suas metas e objetivos, 

alinhando-se às expectativas dos Stakeholders, sendo entregue no tempo, escopo e custos 

acordados entre as partes. 
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2.2. PROCESSOS E ÁREAS DE CONHECIMENTO DO PMBOK 

 A 5ª. edição do PMBOK, lançada em 2013, descreve cinco grupos de processos de 

gerenciamento de projetos. 

 Início; 

 Planejamento; 

 Execução; 

 Monitoramento e Controle; 

 Encerramento; 

 Nestes grupos estão incluídos os 47 processos previstos na guia distribuída em 10 áreas 

distintas de conhecimento. Cada processo é descrito e separado em 3 etapas: 

 Entradas (documentos, informações); 

 Ferramentas (ações, atividades); 

 Saídas (documentos, informações); 

As áreas de conhecimento do PMI são: 

 Gerenciamento do escopo de projetos; 

 Gerenciamento de tempo de projetos; 

 Gerenciamento de custos de projetos; 

 Gerenciamento da qualidade de projetos; 

 Gerenciamento de recursos humanos de projetos; 

 Gerenciamento das comunicações de projetos; 

 Gerenciamento de riscos de projetos; 

 Gerenciamento de aquisições de projetos; 

 Gerenciamento de stakeholders ou gerenciamento das partes interessadas de projetos; 

 Gerenciamento da comunicação de projetos; 
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2.2.1. Grupos de Processos em Gerenciamento de Projetos 

 Os processos de gerenciamento de projetos podem ser definidos como um meio onde 

as atividades previstas são executadas. Cada processo possui entradas, ferramentas e saídas.  

 Na entrada, os documentos, informações, requisitos e estimativas oriundos de outros 

processos e atividades são reunidos para serem utilizados pelas ferramentas.  Tais ferramentas 

são ações e atividades que utilizam as informações da entrada em técnicas e ferramentas de 

gerenciamento aliadas às habilidades e técnicas para obterem as saídas, que são documentos 

que podem ser utilizados em outros processos, na entrega resultados e serviços previstos em 

um projeto. 

 A aplicação de processos no gerenciamento de projetos favorece a obtenção de 

melhores resultados nos projetos, facilitando o entendimento da equipe e permitindo uma 

padronização maior dos processos, além agrupar suas atividades em cinco grupos de processo, 

de acordo com as especificidades e objetivos das ações desenvolvidas. 

 

2.2.1.1. Processos de Iniciação 

 São responsáveis por obter a autorização para iniciar a fase ou projeto. Definem o 

objetivo do projeto e formalizam sua existência para a organização, além de nomear o Gerente 

de Projeto e a mobilização de outros recursos para as atividades, e definindo o escopo inicial. 

(VALE et Al.,2014) 

 

2.2.1.2. Processos de Planejamento 

 Responsáveis pela definição das ações a serem desenvolvidas, são processos que 

mostram ao projeto o melhor caminho a ser seguido para se chegar aos objetivos propostos, 

definindo o escopo total do projeto, resultando no Plano de Gerenciamento do Projeto. 

Documento que é a principal fonte de informações de como será planejado, executado, 

monitorado, controlado e encerrado. 

 Nos processos de Planejamento, cada área de conhecimento tem o seu plano de 

gerenciamento definido e também temos a criação da EAP (Estrutura Analítica do Projeto), 
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um documento da área de conhecimento de gerenciamento de escopo que divide as entregas e 

o trabalho do projeto em áreas que permitem facilitar o gerenciamento e organização destas 

atividades, mostrando o esforço total a ser realizado pelo projeto. (VALE et Al, 2014.) 

 

2.2.1.3. Processos de Execução 

 São processos que executam o que está descrito no Plano de Gerenciamento do 

Projeto, através da mobilização de pessoas, organizações e recursos. 

 

2.2.1.4. Processos de Monitoramento e Controle 

 Processos que acompanham e avaliam constantemente o progresso e desempenho do 

Projeto, através da comparação dos resultados obtidos com os esperados/planejados nos 

processos de planejamento. 

 Percebendo-se discrepâncias na comparação, têm início as mudanças necessárias e as 

formas de controle, definindo ações corretivas e preventivas, garantindo que apenas as 

mudanças aprovadas sejam executadas. 

 

2.2.1.5. Processos de Encerramento 

 Encerram todas as atividades dos grupos de processos e formalizam o encerramento do 

projeto em sua totalidade, incluindo contratos, desmobilização da equipe, aceite formal de 

todas as entregas e resultados finais. 

 No guia PMBOK são descritos 47 processos, subdivididos entre os 5 grupos descritos, 

inclusos nas 10 áreas de conhecimento. Na figura abaixo podemos observar todos os 

processos em seus respectivos grupos. 
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Figura 1: Fluxo Resumido de Processos do PMBOK 

Fonte: CASTRO, 2015, p.22. 

 

 

2.2.2. Áreas de Conhecimento do PMBOK 

 Cada área de conhecimento descrita no PMBOK, representa um conjunto de conceitos 

que constituem um campo profissional ou área de especialização. Todos os processos de cada 

área de conhecimento conversam entre si durante o projeto, esta divisão ocorre apenas de 

maneira virtual, para facilitar o gerenciamento e a execução das atividades do projeto. (VALE 

et Al, 2014) 

O número de áreas de conhecimento pode ser alterado em novas edições do PMBoK, 

observando novas tendências que vêm sendo utilizadas e identificadas pelo PMI. 

 

2.2.2.1. Gerenciamento do Escopo 

 Na área de gerenciamento do escopo são definidas todas as atividades que serão 

executadas no projeto, obtendo requisitos desejados, obedecendo às premissas e restrições. 

Desta forma, cria-se um plano de gerenciamento de escopo e a EAP. (Estrutura Analítica do 

Projeto). Após o planejamento, as solicitações de mudanças do escopo são controladas e 

validadas de forma a mantê-lo de acordo com o planejado. 
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2.2.2.2. Gerenciamento do Tempo 

 No gerenciamento do tempo as atividades são definidas e sequenciadas. Suas durações 

são estimadas e também seus recursos são previstos e alocados de maneira que não haja 

conflitos de atividades utilizando um mesmo recurso.  

 Define-se também o caminho crítico do projeto, uma rede de atividades a serem 

executadas, que, quando sofrem atrasos, impactam diretamente no prazo do projeto. Este 

caminho crítico pode ser alterado durante o projeto, de acordo com o que foi realizado e o que 

foi identificado no monitoramento e controle das atividades, determinando mudanças no 

cronograma. 

 

2.2.2.3.  Gerenciamento dos Custos 

  Nos processos de gerenciamento de custos, os custos de cada atividade são estimados e 

planejados. Entre estes custos estão materiais, mão-de-obra, ativos e serviços junto com 

reservas financeiras.  Ao final deste planejamento temos o orçamento do projeto. 

 Controla-se o custo comparando o planejado com o realizado, além do fato que ações 

corretivas são tomadas para manter a viabilidade do projeto. 

 

2.2.2.4. Gerenciamento da Qualidade 

  Levanta-se as necessidades dos clientes e com base nestes dados, as exigências são 

transformadas em requisitos do projeto. Com isso, criam-se índices para controlar a qualidade 

de acordo com o desejo do cliente e produzem artifícios para garantir a qualidade das entregas 

do projeto. 

 

2.2.2.5.  Gerenciamento de Recursos Humanos 

 Nos processos envolvidos no gerenciamento de recursos humanos, são definidos os 

papéis de cada membro da equipe, assim como a elaboração de um plano gerencial e de 

desenvolvimento de equipe. 



19 

 

 Nesta área de conhecimento também são previstas as necessidades de contratações ou 

de realocação de recursos de outros setores da empresa. Uma matriz de responsabilidade é 

criada, facilitando a identificação dos responsáveis por cada tarefa/trabalho realizado. 

 

2.2.2.6.  Gerenciamento dos Riscos. 

 No gerenciamento dos riscos, são levantados e identificadas as ameaças e 

oportunidades que poderão ocorrer durante o projeto, com objetivo de criar ações e 

procedimentos para mitigar, transferir ou eliminar as ameaças. Alavancando, garantindo ou 

compartilhando no caso de oportunidades. 

 Os valores esperados destes riscos são estimados com base no seu impacto e 

probabilidade de ocorrência, determinando a relevância de cada um no projeto, criando planos 

de contingência e contenção dos mesmos. 

 

2.2.2.7.  Gerenciamento da Comunicação 

 Avalia-se a necessidade de comunicação de cada Stakeholder envolvido no projeto e 

planeja-se como deverá ser realizada a comunicação com cada membro, incluindo a 

frequência, meio de comunicação e conteúdo de cada comunicação e reunião. 

 

2.2.2.8. Gerenciamento de Aquisições  

 No gerenciamento de aquisições, objetiva-se através de análises qual seria a melhor 

alternativa entre realizar ou contratar algum serviço ou produto de um projeto. Assim, no 

plano de gerenciamento de Aquisições definem-se as os tipos de contratos a serem assinados, 

bem como as obrigações das partes e o controle de qualidade e aspectos jurídico das mesmas. 

 Os riscos de cada contratação também são levantados bem como a qualidade desejada 

dos produtos e serviços contratados. 

 

2.2.2.9.  Gerenciamento da Integração 

 A área de conhecimento de integração é a responsável por desenvolver o plano de 

gerenciamento do projeto, integrando todas as documentações e planos de gerenciamento de 
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outras áreas de conhecimento. A integração também desenvolve o termo de abertura do 

projeto, o controle integrado de mudanças e o encerramento do projeto. 

 

2.2.2.10.  Gerenciamento de Stakeholders 

 Stakeholders são as partes interessadas do projeto, pessoas e organizações que são 

afetadas ou afetam direta ou indiretamente os projetos. Conhecer o interesse de cada 

stakeholder e o seu papel no projeto é fundamental para garantir que o mesmo aconteça com 

apoio e comprometimento dos membros da organização, agregando valor à sociedade. 

 Como pode ser observado o PMI separa todos os seus processos de práticas de 

gerenciamento de projetos em grupos de processo e áreas de conhecimento, a fim de melhorar 

e facilitar a compreensão dos trabalhos exigidos. Porém, as empresas, muitas vezes, não 

implementam todos os processos em seu dia-a-dia. Cada uma foca no segmento em que 

observa a necessidade de melhoria de processos e modo de atuação. 

 

2.3.  MODELOS DE MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 Segundo Kerzner (2009), o conceito de maturidade em gerenciamento de projetos pode 

ser definido como a medida do estágio evolutivo das práticas em projetos, constituída de 

processos que são por natureza repetitivos. 

 Estes modelos avaliam o estágio em que se encontra a empresa em seu nível de 

maturidade, como os seus processos e ferramentas de gerenciamento são utilizados no dia-a-

dia, bem como estes processos estão inseridos na cultura da empresa, indicando os pontos de 

melhoria na organização. 

  Dentre os modelos mais utilizados pelas empresas estão o Kerzner Project 

Management Maturity Model e o OPM3 (Organizational Project Management Maturity 

Model). 
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3. EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 A classificação das empresas é realizada utilizando-se características específicas, tendo 

sua dimensão definida por números de empregados e dados financeiros, variando o critério de 

classificações entre os órgãos. 

 Segundo o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), a 

classificação do porte das empresas é definida pela Receita Bruta Operacional (ROB) anual da 

empresa. A tabela a seguir demonstra os valores de ROB para a classificação das empresas. 

 

Tabela 1: Classificação de Pequenas empresas segundo o BNDES 

Fonte: BNDES, disponível em: 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/porte.html>. Acesso em: 

27 mai. 2016. 

 

 Portanto, com base na tabela acima, uma empresa é considerada micro ou pequena 

empresa, quando a sua ROB é menor ou igual a R$ 16 milhões. 

 Segundo o SEBRAE (2016), utilizando os conceitos da Lei Geral também por sua 

Receita Operacional Bruta, a microempresa será a sociedade empresária, a sociedade simples, 

a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário que esteja devidamente 

registrado nos órgãos competentes, e que aufira em cada ano calendário, a receita bruta igual 

ou inferior a R$ 360.000,00. 

 Se a receita bruta anual for superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 

3.600.000,00, a empresa é considerada de pequeno porte. Estes valores referem-se a receitas 

obtidas apenas no mercado interno. Ademais, a empresa de pequeno porte não perderá o seu 

enquadramento se obter receitas adicionais de exportação, até o limite de R$ 3.600.000,00. 
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 Comparando com a classificação do BNDES, observamos uma diferença sensível entre 

os valores de enquadramento de cada órgão.  

 O SEBRAE (2016) também indica por números de empregados com bases em dados 

do IBGE, para determinação do porte das empresas de acordo com o seu ramo de atuação: 

Classificação Indústria Comércio e Serviços

Microempresa até 19 empregados até 9 empregados

Pequena de 20 a 99 empregados de 10 a 49 empregados

Média de 100 a 499 empregados de 50 a 99 empregados

Grande mais de 600 empregados mais de 100 empregados

Ramo de Atuação

 

Tabela 2: Classificação de Empresas segundo o SEBRAE 

Fonte: SEBRAE, disponível em: <http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal Sebrae/Estudos e 

Pesquisas/Participacao das micro e pequenas empresas.pdf>. Acesso em: 27mai. 2016.   

 

 Ainda segundo dados do SEBRAE (2016), as pequenas empresas possuem grande 

importância e participação na economia do país, totalizando em 2014 8,9 Milhões de 

empresas, que representam 27% do PIB do Brasil, com 52% das carteiras assinadas e 

responsável por 40% dos salários. 

 O PMSurvey.org é uma pesquisa anual, realizada desde 2003 em 5 países e em mais de 

500 organizações de 17 setores da economia, organizada por diversos Capítulos do PMI. 

 Nesta pesquisa, as empresas respondem a questionários a respeito das práticas de 

gerenciamento de projetos que realizam e também apontam as maiores dificuldades e os 

problemas que enfrentam no dia-a-dia. A pesquisa serve como um benchmarking de 

gerenciamento de projetos nas práticas do PMI, auxiliando o entendimento da situação das 

pequenas empresas em relação ao gerenciamento de projetos. 
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Figura 2: Perfil das Organizações por Quantidade De Funcionários 

Fonte: PM SURVEY , disponível em: <www.pmsurvey.org>. Acesso em: 02 jun. 2016. 

 Na Figura 2 podemos observar o perfil das organizações que participaram do PM 

Survey, em relação ao seu número de funcionários e seu faturamento anual. Empresas que são 

consideradas pelo SEBRAE como de micro e pequeno porte, abaixo de 10 até 100 

funcionários, possuem faturamentos de até 1 bilhão de dólares, se provando muito 

importantes em sua participação na economia. 
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Figura 3: Nível de Resistência das Organizações a Gerenciamento de Projetos 

Fonte: PM SURVEY, disponível em: <www.pmsurvey.org>. Acesso em: 02 jun. 2016. 

 

Figura 4: Existência do Cargo de Gerente de Projetos nas Organizações 

Fonte: PM SURVEY, disponível em: <www.pmsurvey.org>. Acesso em: 02 jun. 2016.  

 As figuras 3 e 4 mostram como as empresas pesquisadas encaram o gerenciamento de 

projetos, tendo metade delas apresentado uma resistência baixa ao gerenciamento, e outros 
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40% possuindo resistência média, de forma que ainda possuem alguns setores da empresa que 

apresentam resistência ao tema. 

‘ Mas ao analisar a figura 4, vemos que o cargo de gerente de projeto ainda não se 

encontra estabelecido na maioria destas organizações, Em 39% das organizações este cargo 

não existe oficialmente. 

 Na pesquisa mundial realizada em 2014 pelo PM Survey, as empresas levantaram 

dados onde seus maiores problemas se encontravam em seus projetos. 

 

Figura 5: Problemas comuns em projetos 

Fonte: PM SURVEY, disponível em: <www.pmsurvey.org>. Acesso em: 02 jun. 2016. 

 

Percebe-se que a falta de comunicação entre a empresa, as partes interessadas e a equipe 

de de projeto é o problema mais comum encontrado nos projetos das empresas, seguido de 

problemas com prazo, escopo, insuficiência de recursos humanos e a precária identificação de 

riscos. 
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Figura 6: Aspectos considerados nas metodologias de gerenciamento de projetos 

Fonte: PM SURVEY, disponível em: <www.pmsurvey.org>. Acesso em: 02 jun. 2016. 

 

 A figura 6 mostra os aspectos que são mais relevantes na comparação das 

metodologias de gerenciamento de projetos das empresas. Nota-se que a comunicação, apesar 

de ser o maior problema declarado pelas empresas nos projetos, é apenas o sétimo aspecto 

considerado em relação a metodologia. 

3.1. PESQUISAS COM PEQUENAS EMPRESAS 

 Os autores Turner, Ledwith e Kelly (2009), levantaram o perfil de pequenas empresas 

em relação as práticas de projetos na Europa. Segundo os autores, empresas tendem a gastar a 

mesma porcentagem de sua receita em projetos, independentemente de seu porte. Outra 

descoberta dos autores é que quanto menor for a empresa, de mais simples são os seus 

projetos e menos utilizadas são as ferramentas e práticas de gerenciamento de projetos. 

 Uma característica inesperada que foi encontrada foi que empresas que possuem maior 

tecnologia gastam menos em projetos do que empresas de serviços ou de baixa tecnologia. 

Porém gastam mais em ferramentas e processos de gerenciamento de projetos. 

 As conclusões das pesquisas realizadas pelos autores, são que empresas de pequeno 

porte necessitam de práticas e ferramentas de gerenciamento de projetos menos burocráticas e 

diferenciadas em relação a empresas de médio e maior porte. Os autores também levantaram 
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fatores críticos de sucesso para os projetos das empresas, tais como: consulta ao cliente, 

planejamento, monitoramento e controle e alocação de recursos humanos. 

 Em um desdobramento dos resultados de seu trabalho de 2009, os autores Turner, 

Ledwith e Kelly (2012), buscaram identificar através de um questionário online, com que 

extensão as PME`s utilizam o gerenciamento de projetos e quais são os componentes-chave 

utilizados. 

 A conclusão que os autores chegaram é que as empresas utilizam cerca de 40% de sua 

receita em projetos, e que nos dois primeiros anos de funcionamento, este número sobe para 

60% da receita. Na pesquisa também foi observado que nas pequenas empresas os 

empregados tendem a ser multitarefa, ou seja, muitos destes empregados não possuem o 

gerenciamento de projetos como formação principal, resultando que grande parte de seus 

projetos são gerenciados por “amadores”. 

 Diante deste fato fica clara a necessidade de utilizar um gerenciamento de projetos 

mais simplificado, devendo possuir em seu núcleo a definição de requisitos, práticas para 

gerenciar o trabalho, prazo e utilização de recursos. 

 A nível nacional, a pesquisa dos autores Junior, Conforto e Amaral (2010) realizam 

uma análise da maturidade de gerenciamento de projetos em empresas de base tecnológica de 

desenvolvimento de softwares, onde seus resultados mostram estágios iniciais de maturidade 

em gestão de projetos, baixos níveis de formalização das atividades, ausência de gestão de 

riscos e comunicação informal na equipe de projeto. 
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4. OUTRAS METODOLOGIAS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 Além do PMI e as suas práticas descritas no guia PMBOK, existem diversas outras 

metodologias e práticas utilizadas no mercado, algumas sendo até mais utilizadas que o 

PMBOK. Entre estas práticas estão o PRINCE2, o manifesto ágil, as Normas ISO, e a 

metodologia do IPMA. 

 O PRINCE2 surgiu como um método de gerenciamento de projetos para o governo 

britânico na década de 1990, sendo derivado do PROMPTII. Hoje o método é considerado o 

mais utilizado do mundo, com mais de 250 mil profissionais certificados, sendo facilmente 

adaptável para qualquer tamanho de projeto e promovendo o seu controle do início ao fim. 

 As metodologias ágeis são utilizadas no desenvolvimento de softwares, com o 

propósito de acelerar o desenvolvimento dos mesmos, garantindo a melhoria contínua dos 

processos e minimizando os riscos, segmentando o projeto em diversas etapas de menor 

duração, valorizando a interação entre os indivíduos que fazem parte do projeto, com o intuito 

de promover o funcionamento do software, a comunicação “face to face”, e colaboração do 

cliente. Por sua vez, o ponto negativo desta metodologia é a menor quantidade de 

documentação quando comparada a outros guias de gerenciamento. 

 Outro padrão para o gerenciamento de projetos é o ISO 10006:2003: Quality 

management; Guidelines to quality in project management. Esta norma, elaborada pela ISO, é 

um padrão internacional para gerenciamento de projetos, com ênfase na qualidade de seus 

processos, focando para que as necessidades dos clientes e stakeholders sejam atendidas. 

 Outra prática muito utilizada no mercado é a metodologia IMPA, International Project 

Management Association, uma organização sem fins lucrativos com foco na capacitação 

profissional no gerenciamento de projetos e criação de normas e padrões para o 

gerenciamento de projetos. 

 

4.1. PRINCE2 

 Conforme comentado anteriormente, as práticas do PRINCE2, Projects In Controlled 

Environments, ou projetos em ambientes controlados. Possuem métodos são flexíveis, e 

adaptáveis para qualquer tamanho de projeto.  



29 

 

 Segundo Bentley (2010), este método oferece controle gerenciado de mudanças pelo 

negócio em termo de investimentos ou retorno financeiro, assim como envolvimento ativo de 

todos os membros no desenvolvimento do produto ou serviço final, garantindo que o mesmo 

atenda a todas as características e requisitos dos clientes proporcionando um controle mais 

eficiente dos recursos. 

 O PRINCE2 difere os projetos de outras operações de negócios através de cinco 

características: 

 Mudança: o projeto se inicia para provocar uma mudança na empresa ou no negócio; 

 Incertezas: como o projeto causa mudanças ou introdução de algo novo, por isso, nem 

tudo é conhecido pela equipe de projeto; 

 Temporário: como comentado na introdução, projetos são esforços temporários com 

definição de começo e fim; 

 Único: um projeto pode ter a mesma natureza, mas em sua essência, cada projeto 

possui características únicas; 

 Multidisciplinar: projetos necessitam de várias pessoas com diferentes funções e 

habilidades; 

 O método PRINCE2 é composto pela integração de 4 elementos: Princípios, Temas, 

Processos e Ambiente de projeto. Os mesmos podem ser observados conforme a Figura 8 

abaixo: 
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Figura 7: Estrutura do Prince2 

Fonte: AXELOS, disponível em: <https://www.axelos.com/best-practice-solutions/prince2/what-is-prince2>. 

Acesso em: 02 jun. 2016. 

 

4.1.1. Princípios do PRINCE2 

 Os princípios do PRINCE2 são 7 práticas obrigatórias para um projeto ser 

genuinamente considerado como um projeto PRINCE2, são eles (AXELOS, 2016): 

1. Justificativa contínua do negócio: identificada a existência de um motivo justificável 

para o início de um projeto, este tem que se manter verdadeiro durante todo o projeto; 

2. Aprendizados com a experiência: As equipes de projetos devem continuamente buscar 

e formalizar as lições aprendidas com seus projetos; 

3. Papéis e Responsabilidades definidas: As equipes de projeto devem possuir uma 

estrutura organizacional clara e definida, com as pessoas certas nas atividades 

corretas; 

4. Gerenciamento por estágios: os projetos devem ser planejados, monitorados e 

controlados em cada estágio; 

5. Gerenciamento por exceção: os projetos possuem tolerâncias para cada objetivo seu 

para estabelecer limites de autoridade; 
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6. Foco no produto: foco nos requisitos de qualidade, entrega e definição de produto; 

7. Adequação ao ambiente de projeto: o método PRINCE2 é adaptável para qualquer 

tipo, tamanho, capacidade e risco de projetos; 

 

4.1.2. Temas do PRINCE2 

 Descrevem aspectos de gerenciamento de projetos que devem ser tratados de maneira 

continua e paralela durante o projeto. Os sete temas descritos no PRINCE2 são os seguintes 

de acordo com (AXELOS, 2016): 

1. Business Case: define qual o valor que a entrega do projeto dará para a organização; 

2. Organização: Como serão definidas as responsabilidades e papéis dos membros das 

equipes para o gerenciamento do projeto; 

3. Qualidade: quais são os requisitos e métricas de qualidade e como serão entregues; 

4. Planos: quais são os passos necessários para desenvolver os planos e técnicas desejadas; 

5. Risco: Como o equipe irá lidar com as incertezas e problemas que podem ocorrer durante 

o projeto; 

6. Mudança: Como o projeto irá lidar com as necessidades de alterações ou problemas não 

previstos anteriormente; 

7. Progresso: A viabilidade atual do projeto e os índices de performances dos planos e como 

o projeto deverá prosseguir; 

 

4.1.3. Processos do PRINCE2 

 Descrevem os passos do ciclo de vida do projeto, desde o início até o seu encerramento 

formal. Insta frisar que, cada processo fornece um checklist das atividades a serem 

desenvolvidas, seus produtos e responsabilidades. Os sete processos são (AXELOS, 2016): 

1. Start-Up do projeto (SU); 

2. Direcionando um projeto (DP); 

3. Iniciando um projeto (IP); 
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4. Controlando um Estágio (CS) 

5. Gerenciando a entrega de um produto (MP); 

6. Gerenciando um Limite de Estágio (SB); 

7. Encerrando um projeto (CP); 

 O uso dos processos no ciclo de vida de um projeto utilizando a metodologia 

PRINCE2, durante os diferentes estágios se encontra na figura 8. 

 

Figura 8: Uso do PRINCE2 pelo ciclo de vida do projeto 

Fonte: AXELOS, disponível em: <https://www.axelos.com/best-practice-solutions/prince2/what-is-prince2>. 

Acesso em: 02 jun. 2016. 

 

4.1.4. Ambiente de Projeto no PRINCE2 

 Considerando a necessidade de adaptação dos projetos para a metodologia PRINCE2, 

deve-se modificar o projeto de acordo com as necessidades e seu tamanho, bem como os 

processos e documentos para as necessidades do mesmo, de tal forma que reduza a burocracia 

nos projetos mais simples, mas que assegure o nível de controle desejado. 

 

4.1.5. Comparação com o PMBOK 

 Considerando as práticas recomendadas do PMBOK e do PRINCE2, podemos 

observar algumas similaridades entre os processos e atividades como, por exemplo: os 

processos de iniciação, planejamento, monitoramento e controle e encerramento do 
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PMI/PMBOK se assemelham muito com os processos dos PRINCE2, diferenciando na 

divisão do projeto em estágios para o segundo método. 

 Porém, segundo Wildeman (2002), ambos os guias se diferenciam na apresentação de 

seu material, servindo para diferentes propósitos e portando, não sendo diretamente 

comparáveis. O guia PMBOK oferece abordagem mais efetiva para ensinar os componentes 

de cada área de conhecimento, enquanto o PRINCE2 oferece melhor apoio para gerenciar um 

projeto 

 Alguns autores, como Sunohara (2016), defendem que ambas as práticas podem ser 

utilizadas em conjunto, auxiliando o gerente de projeto em seu trabalho, alinhando os 

conhecimentos do PMBOK com a clareza dos processos do PRINCE2. 
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5. PROPOSTA APLICATIVA 

 Como observado nos capítulos anteriores, as empresas de pequeno porte possuem 

grande relevância no cenário econômico mundial e, principalmente, nacional, sendo 

responsáveis por grande parte dos empregos e parcela importante do PIB do país. 

 Também foi constado que as empresas de pequeno porte possuem dificuldades na 

implementação de técnicas de gerenciamento de projetos e não possuem a cultura de 

padronização e da carreira em gerenciamento de projetos. Neste caso, os autores pesquisados 

propõem a solução de utilizar ferramentas e técnicas mais simplificadas e documentação com 

menor burocracia, para garantir uma eficácia maior dos processos nestas empresas.  

 As práticas propostas pelo PMI através de seu guia PMBOK oferecem as empresas a 

oportunidade de padronizar os seus processos de gerenciamento, buscando facilitar o 

planejamento, a execução e o controle dos projetos, aumentando as chances de sucesso dos 

mesmos. 

 

5.1. IMPLEMENTAÇÃO 

 Talvez a maior barreira para implementação das práticas de gerenciamento de projetos 

nas empresas seja a falta de informação dos funcionários em relação aos benefícios que os 

métodos irão trazer. Trazendo grande resistência com à uma nova maneira de trabalhar. 

 Para a implementação das práticas em uma empresa de pequeno porte, podemos 

utilizar algo semelhante a EAP de implementação de um PMO sugerida por Fabra (2015), 

sequenciando as etapas e atividades necessárias para preparar a empresa e os funcionários na 

adoção das práticas. A EAP para implementação de projetos, adaptada se encontra na figura 

11 colacionada abaixo: 
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Figura 9: EAP de Implementação de um PMO 

Fonte: FABRA, 2015, p.54. 

 

5.1.1. Nível de Maturidade 

 O primeiro passo para a implantação, é avaliar o nível de maturidade da empresa em 

relação ao gerenciamento de projetos. Conforme comentado anteriormente, as avaliações de 

maturidade indicam as quão consolidadas e difundidas estão as práticas e processos nas 

empresas e, mostram os possíveis pontos de melhoria.  

 Ao avaliar a maturidade da empresa, o responsável pela implementação tem uma 

noção mais precisa dos pontos fortes e fracos da empresa em relação ao assunto e focando nas 

áreas de maior necessidade, criando planos de ação para aplicar as melhorias nas próximas 

etapas. 

 

5.1.2. Divulgação 

 Esta etapa é de vital importância para o sucesso da implementação, uma vez que os 

funcionários devem ser informados sobre a importância da utilização das técnicas e 

ferramentas de gerenciamento de projetos, assim como os seus benefícios e oportunidades de 

melhoria que a adoção trará para o dia a dia da empresa. Além disso, também é de suma 

importância que a alta gerência da empresa perceba o valor desta mudança, apoiando e 

incentivando os seus funcionários a utilizarem os novos padrões. 
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 Para o sucesso da divulgação, a empresa deve promover reuniões e eventos com seus 

funcionários, explicando as mudanças que estão sendo desejadas e os seus benefícios. Deve 

ter cuidado na escolha dos recursos que farão, diretamente parte da implementação. A 

apresentação deve ser feita de maneira simples e direta, evitando que dúvidas permaneçam 

sem resposta. 

 Caso esta etapa não seja executada adequadamente, o nível de engajamento dos 

colaboradores será baixo e a possibilidade de sucesso da implementação, bastante reduzida. 

 

5.1.3. Estratégia de Implantação 

 A estratégia de implementação, consiste desde o planejamento da implantação das 

metodologias até a designação do gerente de projetos da empresa. 

 

5.1.3.1. Designação do Gerente de Projetos 

 Para uma empresa de pequeno porte que não utiliza a metodologia de gerenciamento 

de projetos, é fundamental a etapa de escolha do gerente de projetos. Um gerente de projetos 

(GP) deve reunir um conjunto de habilidades não só técnicas, mas também soft-skills, que são 

competências de relacionamento e comportamentais. 

 Para o GP algumas habilidades são essenciais, tais como: 

 Liderança; 

 Comunicação eficaz e assertiva; 

 Capacidade de Negociação e Solução de Problemas; 

 Influência e respeito na organização; 

 Conhecimento dos Negócios da empresa; 

 O PM SURVEY também indica as habilidades que as empresas mais necessitam em 

um gerente de projetos e também as maiores deficiências de seus GP’s, conforme pode se 

analisar abaixo: 
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Figura 10: Habilidade s necessárias para o cargo de Gerente de Projetos 

Fonte: PM SURVEY, disponível em: <www.pmsurvey.org>. Acesso em: 02 jun. 2016. 

 

Figura 11: Principais deficiências dos Gerentes de Projetos 

Fonte: PM SURVEY, disponível em: <www.pmsurvey.org>. Acesso em: 02 jun. 2016. 
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 Percebe-se que as habilidades pessoais são mais valorizadas que o próprio 

conhecimento em gestão de projetos. Além da comunicação, que mais uma vez se mostra 

como um aspecto de alta importância e ainda sim deficiente nos processos das empresas. 

Mostra também, que o conhecimento técnico não tem a importância que muitos acreditam ser 

necessária. 

 Portanto, para a pequena empresa, caso não haja funcionários com formação ou 

conhecimento na área de gerenciamento de projetos, é recomendada a capacitação do 

funcionário escolhido, mas também é igualmente importante que o mesmo tenha as 

habilidades interpessoais citadas. 

 

5.1.3.2. Plano de Implementação 

 A implantação das novas metodologias deve ser gradual, pois alterar toda a maneira de 

uma empresa trabalhar de uma só vez pode ser muito nocivo para os planos da empresa. O 

gestor da mudança deve realizar uma mudança gradual, aplicando as alterações passo a passo. 

 Muito importante para o sucesso da implementação é o treinamento de pessoal, ou 

seja, capacitar as pessoas que estarão envolvidas nos processos de gerenciamento de projeto 

da empresa de acordo com as funções que irão exercer no futuro, caso os funcionários não 

sejam treinados da maneira correta, conforme Reis (2015), os mesmos terão queda de 

rendimento nas suas tarefas diárias, podendo desmotiva-los 

 Outro aspecto importante para se planejar a implementação é a definição de metas e 

objetivos para os funcionários, segundo Reis (2015), a definição de metas tem como 

vantagem que. Independente do momento que a equipe esteja passando, estará sempre como o 

foco nos objetivos. Isto auxilia o gestor em manter a equipe focada em implementar os 

processos de maneira correta e eficaz, mantendo-os motivados 

 

5.2. CRIAÇÃO DE UMA METODOLOGIA 

 Conforme estudos realizados pelos os autores Turner, Ledwith e Kelly (2009), 

empresas de pequeno porte necessitam de processos, ferramentas e documentos de 

gerenciamento de projetos mais simples e menos burocráticos, devido a suas dificuldades 

organizacionais. 
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 Para iniciar a apresentação de um projeto e sua metodologia para a alta gerência da 

empresa e que não está familiarizada com o processo, uma boa opção para apresentações é o 

PMCanvas ou Project Model Canvas, este modelo resume as primeiras fases de um projeto 

com algumas primeiras noções de algumas áreas de conhecimento do PMI, como Escopo, 

Stakeholders, Riscos, Tempo, e Custos. É preenchido de forma colaborativa pela equipe de do 

projeto e serve para consolidar todas as informações. 

 A seguir, um exemplo de PMCanvas: 

 

Figura 12: Layout do PMCanvas 

Fonte: BIGÃO, disponível em: <http://www.accretio.com.br/#!pm-story-gerenciamento-de-projetos/k9wug>. 

Acesso em: 12 jul. 2016. 

 Após o uso do PMCanvas, o gerente e a equipe de projeto poderão  utilizar das 

ferramentas e processos do PMI para dar continuidade ao projeto e utilizar as práticas do 

PMBOK. 

 

5.2.1. Termo de Abertura do Projeto 

 O Termo de Abertura do Projeto (TAP) é um documento que autoriza de maneira 

formal o início das atividades, divulgando para a organização que um novo projeto está se 
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iniciando, definindo quais são os seus objetivos. Neste documento, segundo o PMBOK, deve 

conter as seguintes informações: 

 Objetivo e justificativa do projeto; 

 Descrição do projetos e/ou requisitos do produto gerado pelo projeto; 

 Requisitos do cliente e partes interessadas de modo inicial; 

 Designação do Gerente de Projetos e seu nível de autoridade; 

 Designação do sponsor; 

 Cronograma de marcos; 

 Influência das partes interessadas; 

 Organização funcional; 

 Premissas e restrições; 

 Estudo de viabilidade; 

 Orçamento resumido; 

 Outras informações também podem constar no documento, tais como: riscos iniciais 

identificados, ligações com outros projetos, necessidade de recursos, etc. 

 O TAP deve ser assinado por um gerente externo ao projeto, podendo ser um diretor 

ou até o vice-presidente da empresa dependendo do nível de importância do projeto. 

 

5.2.2. Matriz De Stakeholders 

 Para a identificação dos Stakeholders ou partes interessadas de um projeto, utiliza-se o 

TAP aliado com outros documentos da empresa e fatores ambientais corporativos, tendo 

como objetivo identificar cada pessoa ou organização influenciada pelo projeto. 

 Após a identificação, os Stakeholders são classificados conforme seus interesses, 

influência no projeto e sua posição quanto ao projeto, se é favorável ou contra. Também deve-

se levantar a forma de atuação desses stakeholders em processos de tomada de decisão e de 

administração de processos também sua disponibilidade para reuniões e contato é levantada. 
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 Ao se levantar e analisar todas as informações dos stakeholders, estas são reunidas em 

um documentos, onde estão dispostas as seguintes informações 

 Identificação; 

 Nome/Função/Cargo; 

 Fone e E-mail; 

 Grau de Interesse; 

 Influência/ Poder; 

 Forma de Atuação e Disponiblidade; 

 Comportamento esperado; 

 Estratégia de Engajamento; 

 A parte de Estratégia de engajamento dos stakeholders leva em conta as atitudes da 

equipe de projeto em relação a esta parte, mantendo o seu interesse e apoio ao projeto, ou em 

casos de ser um stakeholder do tipo bloqueador, gerenciar por perto e o manter isolado. 

 A seguir, na Figura 13, segue um exemplo de matriz de stakeholders, que pode ser 

utilizado pelas empresas. 

 

Figura 13: Matriz de Stakeholders 

Fonte: O Autor, 2016. 
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5.2.3. Declaração de Escopo do Projeto 

 É um documento que fornece a base para a compreensão comum do escopo entre os 

stakeholders, definindo o que está incluído ou não no escoto do projeto a ser executado, 

servindo como base para o planejamento do projeto. É considerado o projeto básico do 

escopo, contendo as seguintes informações: 

 Justificativa; 

 Principais entregas do projeto; 

 Escopo incluído e não incluído do projeto; 

 Estratégia de Condução; 

 Assinaturas do Sponsor de do Gerente de Projetos; 

 Com este documento estão formalizadas as entregas do projeto, o que realmente está 

incluso e que deverá ser realizado para o projeto contratado. 

 

5.2.3.1. Estrutura Analítica do Projeto 

 A estrutura analítica do projeto (EAP) subdivide as entregas do projeto em 

componentes menores, chamados de pacote de trabalho, facilitando o seu gerenciamento e 

controle para o gerente de projetos. O documento também fornece uma visão geral e 

estruturada do projeto, mostrando todos as atividades que serão realizadas, desde o 

gerenciamento de projetos em si até a entrega final e encerramento dos contratos. 
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Figura 14: Exemplo de EAP para projetos 

Fonte: CASTRO, 2015, p. 77. 

 Como pode-se observar na figura 14, as entregas e pacotes de trabalho são realocados 

de forma a facilitar a compreensão da equipe de projetos, porém ao ser feito a documentação 

da EAP esta deve ser realizada de forma escrita e de forma sequenciada. 

 Junto com a EAP, deve-se realizar o Dicionário da EAP, documento que descreve cada 

pacote de trabalho junto com as especificações para o mesmo e junto com eles vem os 

critérios de avaliação, que são critérios mensuráveis que definem o aceite de cada entrega e 

cada pacote de trabalho do escopo. 

 

5.2.4. Plano de Comunicações 

 Como visto em capítulos anteriores, a deficiência na comunicação da empresa em seus 

projetos é uma das principais queixas e pedidos de melhoria quanto a gestão de projetos, por 

isso, em uma empresa de pequeno porte é fundamental que a comunicação seja clara e 

objetiva. 

 O Plano de comunicações, tem como função definir quem receberá a mensagem e 

como essa comunicação deverá ser realizada, qual a mensagem e seu objetivo assim como o 
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momento que a mesma será enviada. Outra característica importante do documento é a 

definição de como sera arquivada a mensagem após a sua transmissão. 

 O Plano de comunicações deixa de maneira clara e direta as formas de comunicação 

entre os membros da equipe de projeto, clientes, stakeholders e empresas contratadas. 

 Aliado ao plano de comunicação há a criação da matriz de comunicação, que relaciona 

os principais stakeholders e as reuniões que serão realizadas com cada um, junto com os 

meios e objetivos de cada reunião, a forma de arquivamento e os responsáveis pelas 

atividades de cada reunião. 

 Na figura 15, encontra-se um exemplo de matriz de comunicação: 

 

Figura 15: Matriz de Comunicação de Projetos 

Fonte: BAHIA, 2015, p.36. 

5.2.5. Cronograma  

 O prazo é um fator determinante para projetos, muitas empresas falham em cumprir o 

cronograma de seus projetos, ocasionando um acréscimo de custos muito alto e correndo risco 

de perder em qualidade nos seus projetos. 
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 Deve-se utilizar a EAP para todas as atividades a serem realizadas no projeto, com 

estas informações, recomenda-se consultar com os responsáveis por cada pacote de trabalho e 

estipular através de experiências passadas, consultas com fornecedores e disponibilidade de 

recursos para as datas programadas para tais atividades. 

 Define-se a sequência lógica de cada atividade, pois alguns pacotes de trabalho  

possuem relação de dependência com outros, como por exemplo uma atividade só pode  ser 

iniciada após o término de outra ou após o início de um outro trabalho. 

 Com estas informações definem-se o caminho crítico do projeto, o caminho mais longo 

das atividades, determina o prazo para a conclusão do projeto. Este caminho indica as 

atividades mais críticas do projeto e as que possuem o maior risco de atrasar o cronograma 

como um todo. Este caminho pode mudar durante o projeto, e indica onde as técnicas de 

redução de duração de tempo das atividades serão aplicadas. 

 O cronograma do projeto deve incluir as datas de início e a data prevista para o fim do 

projeto, serve como uma proposta até que os recursos estejam alocados, podendo  apresentar 

marcos ou milestones, compromissos específicos dentro plano de projeto e que servem como 

medição para o avanço do mesmo.. 

 Nas figuras 16 e 17, temos um template de cronograma de um projeto, utilizando as 

sequencias lógicas de cada atividade de gerenciamento de projetos. 
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Figura 16: Exemplo de Cronograma Pt. 01 

Fonte: PMI, disponível em: <http://www.pmi.org >. Acesso em: 02 jun. 2016. 
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Figura 17: Exemplo de Cronograma Pt. 02 

Fonte: PMI, disponível em: <http://www.pmi.org >. Acesso em: 02 jun. 2016. 

5.2.6. Orçamento do Projeto 

 Para a pequena empresa determinar o orçamento de seu projeto segundo as práticas do 

PMI, ela deve utilizar como input, os custos estimados de cada atividade que compõe o 

projeto, em conjunto com o cronograma e o calendário de disponibilidade dos recursos. 

 Como resultado do orçamento, têm-se linha de base dos custos, com os custos 

previstos para cada parte do projeto e também um calendário de custos, permitindo ao GP 

monitorar o avanço físico do projeto. 

 Com o orçamento, a equipe de projeto também pode verificar a necessidade de 

financiamento do mesmo, a utilizando recursos de terceiros ou da própria empresa. 

 Na figura 18 temos um exemplo de orçamento que pode ser utilizado pelas pequenas 

empresas: 
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Figura 18:  Baselide de Custos 

Fonte: O AUTOR, 2016. 

 

5.2.7. Planilha de Verificação da Qualidade 

 Para a equipe de projeto garantir a qualidade desejada do projeto, ele deve 

primeiramente descobrir o que o cliente deseja para o produto ou serviço do projeto, deve-se 

ouvir as exigências e os itens mais valorizados pelo cliente, para obter-se os requisitos de cada 

entrega do projeto. 

 Deve-se também, criar métricas para cada requisito, objetivos tangíveis e calculáveis 

para permitir a avaliação de cada item. 

 Com a criação das métricas, vêm os critérios de aceitação, metas que devem ser 

atingidas pelas métricas de cada pacote de trabalho, sendo representadas por números 

absolutos, faixa de valores ou porcentagens. Com as métricas também temos os métodos de 

verificação, procedimentos que irão avaliar se as métricas estão atingindo as metas 

estabelecidas e a frequências que estas avaliações serão realizadas. 

 Na figura 19 a seguir, temos um exemplo de Planilha para verificação da qualidade: 
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Figura 19: Plano de Verificação da Qualidade 

Fonte: O AUTOR, 2016. 

 

5.2.8. Matriz de Riscos 

 Segundo o PMI, riscos são eventos incertos que, em caso de ocorrência, podem trazer s 

resultados positivos ou negativos aos objetivos de um projeto. Portanto. Identificar riscos é 

fundamental para o sucesso de um projeto. 

 Como comentado, riscos podem ter impactos positivos ou negativos no projeto, no 

caso de ameaças que podem trazer impactos negativos para o projeto, a equipe de projeto 

deve prever quais riscos são passíveis de ocorrer e quais as estratégias para mitigar, eliminar 

ou transferir seu impacto ou probabilidade de ocorrência no projeto. 

 No caso de oportunidades, a equipe de projeto deve buscar estratégias alavancar, 

provocar ou compartilhar seu impacto ou probabilidade de ocorrência no projeto. 

 Levantados os riscos, as suas probabilidades de ocorrência, são identificados os 

impactos que cada um dos riscos terá nos custos ou resultados esperados do projeto. 

 Também são criadas estratégias de contingência, no caso do risco ocorrer mesmo após 

as respostas. 

 Ao multiplicarmos a probabilidade com o impacto financeiro de cada risco temos o 

valor esperado de cada um. Somando-se os valores para todos os riscos identificados, 

chegamos ao valor esperado dos riscos do projeto, que serão incluídos no orçamento do 
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projeto. Esta reserva de valor, tem a função de proteger o orçamento e a continuidade do 

projeto. Em caso de ocorrência de riscos 

 A seguir, temos exemplos de matrizes de riscos tanto para ameaças quanto para 

oportunidades: 

 

Figura 20: Exemplo de Matriz de Riscos para Ameaças 

Fonte: O AUTOR, 2016. 
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Figura 21: Exemplo de Matriz de Riscos para Oportunidades 

Fonte: O AUTOR, 2016. 

 

5.2.9. Organograma e Matriz de Responsabilidade  

 A gestão de pessoas é parte fundamental no gerenciamento de projetos, em empresas 

de pequeno porte, onde o número de recursos humanos é limitado tendo importância ainda 

mais relevante.  

 O organograma é um documento que representa visualmente todos os membros da 

equipe de projeto e a relação entre eles para o projeto, indicando o nível de hierarquia do 

projeto. Em cada campo, o organograma indica o nome e sobrenome do membro da equipe e 

sua função, também podendo ser adicionado os seus contatos, como e-mail e telefone, 

auxiliando o plano de comunicação do projeto. 

COMPRADOR 2MARKETING 2

GERENTE MARKETING

ANALISTA DE TI 1

ANALISTA DE TI 2

MOTORISTA 2

MOTORISTA 3

projeto

matriz

GERENTE LOGISTICA 

(TERCEIRIZADO)

MOTORISTA 1

VENDEDOR 2

GERENTE DE LOJA

PROPRIETARIO

GERENTE DE PROJETO

DIRETOR

MARKETING 1

GERENTE DE COMPRAS 

DESENVOLVEDOR  DO 

APLICATIVO DE VENDAS 

(TERCEIRIZADO)

GERENTE FUNCIONAL

VENDEDOR 1

GERENTE VENDAS 

COMPRADOR 1

 

Figura 22: Exemplo de Organograma 

Fonte: O AUTOR, 2016. 

 

 Complementando o organograma, está a matriz de responsabilidades, que utiliza as 

principais ações, atividades do projeto, os principais stakeholders e membros do projeto, 

atribuindo responsabilidades e papeis para cada atividade 

 A seguir temos um template para se utilizar a matriz de responsabilidades 
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Figura 23: Matriz de Responsabilidades 

Fonte: PMI, disponível em: <http://www.pmi.org >. Acesso em: 02 jun. 2016. 

 

5.2.10. Mapa de Aquisições do Projeto 

 O primeiro item ao se planejar as aquisições de um projeto é a análise Make or Buy, 

que leva em conta se a empresa ou equipe de projeto deve realizar ou contratar pacotes de 

trabalho e/ou recursos. Leva-se em consideração nesta análise (XAVIER, 2015): 

 Capacidade da equipe (quantidade e qualidade); 

 Core business da empresa; 

 Necessidade de fornecimento especializado; 

 Compartilhamento de riscos; 

 Necessidade de absorção de tecnologia; 
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 Questões de custo e prazo; 

 Restrições de subcontratação; 

 Existência de fornecedores confiáveis; 

 Problemas legais ou de segurança de informação; 

 Feita a análise “Make or Buy” e verificando-se a necessidade de efetivar as 

contratações, realiza-se um mapa de aquisições, contendo todos os itens que serão 

contratados, a referência do pacote de trabalho na EAP, a Vendor List (lista de dos 

fornecedores que serão convidados a apresentar a proposta), o orçamento previsto e o prazo 

que o trabalho/ recurso contratado deve estar disponível para o projeto. 

 

Figura 24: Exemplo de Mapa de Aquisições do Projeto 

Fonte: XAVIER. 2015, p.69. 

 Uma ferramenta recomendada para auxiliar as contrações de projetos é o Procurement 

Model Canvas, proposto por Carlos Magno da Silva Xavier (2015) que, assim como o PM 

Canvas, resume todos as etapas e processos da contratação, facilitando a visualização da 

equipe de todo o processo de contratação. 
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Figura 25: Procurement Model Canvas 

Fonte: XAVIER, 2015, p.71. 

 Deve-se incluir o processo de contratação na EAP do projeto, e também incluir os 

riscos das aquisições na matriz de riscos e no orçamento dos mesmos. 

 A equipe de de projeto deve criar também critérios de medição para as entregas do 

projeto e possuir um escopo bem definido no contrato. Os desembolsos devem ser realizados 

conforme o avanço das entregas contratadas. 

 São estabelecidos critérios de seleção conforme as necessidades do projeto para a 

escolha da empresa a ser contratada, a equipe de projeto atribui notas e pesos a cada proposta 

apresentada. 

 

5.2.11. Monitoramento e Controle 

 Todas as etapas e grupos de processos do PMI devem passar por um ciclo de 

monitoramento e controle, que avaliam o desempenho do projeto, comparando o que foi 

planejado e o que foi realmente executado. Ao realizar a execução do projeto, a equipe de 

projeto deve coletar dados e entregas do que está sendo realizado no trabalho e comparar com 

as baselines gerando relatórios ao gerente de projeto, ao deparar com a necessidade de 
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mudanças, uma solicitação deve ser realizada e com isso temos a etapa de controle integrado 

de mudanças.  

 O controle integrado de mudanças avalia as solicitações de mudança no projeto e 

avalia o seu impacto nas demais áreas e análise estas mudanças são aprovadas ou reprovadas. 

Este controle também permite evitar que mudanças não autorizadas sejam realizadas e 

documenta o impacto das mudanças aprovadas no projeto. 

 

Figura 26: Fluxograma de Monitoramento e Controle 

Fonte: CASTRO, 2016, p.37. 

 

5.2.12. Encerramento do Projeto 

 Segundo CASTRO (2016), no encerramento do projeto verifica-se se os objetivos do 

projeto foram atingidos, observando o os critérios de final de projeto e arquivando a 

documentação corretamente. 

 Ao longo do projeto a equipe deve coletar e documentar todas as lições aprendidas, 

durante todas as etapas, estas são informações muito valiosas que auxiliarão as equipes e 

gestores de projetos futuros na empresa, evitando que os mesmos erros cometidos 

anteriormente voltem a acontecer. Na fase de encerramento estas lições aprendidas devem ser 

consolidadas e devidamente organizadas para futuras consultas. 

 Assim, como última etapa, têm-se o encerramento formal do projeto, com todas as 

entregas realizadas e aprovadas pela equipe e pelo cliente e o encerramento formal de todos os 

contratos. 
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5.3. IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA 

 Com a criação da metodologia de projetos acerta e com o planejamento da 

implementação das práticas na empresa de pequeno porte, pode-se dar início a implementação 

das práticas do PMI entre os funcionários, sendo feita de forma gradual e assistida, realizando 

treinamento de pessoal para capacitá-los e mantê-los motivados. 

 Deve também monitorar a implantação e avaliar as métricas estipuladas para verificar 

se as práticas estão sendo corretamente utilizadas conforme o planejado. 
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6. CONCLUSÕES  

 O objetivo deste trabalho foi propor métodos de adoção das práticas de gerenciamento 

de projetos em pequenas empresas. 

 No desenvolvimento deste trabalho observamos que as empresas de pequeno porte 

possuem grande relevância na economia do país, sendo responsáveis por grande parte do 

Produto Interno Bruto e empregos de carteira assinada do país. Mas quando analisamos a 

utilização das boas práticas de gerenciamento de projetos, na maioria dos casos, não possuem 

estrutura e procedimentos adequados, determinando alto grau de dificuldade na realização de 

projetos e processos. Dentre estas dificuldades se destacam: a falta de comunicação eficaz dos 

membros da equipe e na burocratização excessiva dos documentos e processos.  

 Com a existência de diversas práticas e metodologias de gerenciamento de projetos, as 

práticas recomendadas pelo PMI são uma boa alternativa para manter uma padronização de 

processos das empresas, melhorar a comunicação entre os membros de equipe, alinhar a 

qualidade e escopo do projeto corretamente e estipular prazos realistas e viáveis para, assim 

aumentar o sucesso de seus projetos. 

 Diante destes pontos, chegamos à conclusão que as boas práticas podem ser adaptadas 

para atender as necessidades das empresas de pequeno porte, mantendo as principais 

características dos processos e documentos do PMBOK, mas simplificando o uso diário das 

práticas pelos membros das instituições. 

 Outra conclusão encontrada foi que essa implantação exige uma adaptação gradual da 

empresa, treinando e capacitando seus funcionários, adotando as práticas por etapas e 

estabelecendo objetivos para manter todos focados e motivados. 
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7. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 Uma possibilidade de desdobramentos deste trabalho seria a implementação prática da 

metodologia proposta em uma empresa de pequeno porte que deseje a mudança e a adoção 

das práticas de gerenciamento de projetos, observando a necessidade de adaptações da 

metodologia e validando as teorias levantadas na pesquisa bibliográfica. 
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