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Resumo 
 

 
 
 
 

O presente trabalho procura propor uma metodologia simplificada para o 

gerenciamento de projetos sustentáveis brasileiros de pequeno e médio porte (custo total 

menor ou igual a 75mil reais). A metodologia foi desenvolvida para ser utilizada por 

empreendedores com pouca experiência para implantação de mudanças organizacionais no 

ramo de sustentabilidade corporativa. Com ela, objetiva-se aumentar as chances de um 

empreendedor com pouca experiência competir com maiores empresas que já possuem os 

recursos necessários para tal implantação. Almeja-se também aumentar as chances de sucesso 

do projeto em questão e reduzir as principais dificuldades dos empreendedores durante o 

gerenciamento de um projeto sustentável e favorecer assim a obtenção de certificados 

relevantes nas áreas de gestão ambiental como o certificado ISSO 14001. 

 
 

Palavras Chave: Gerenciamento de Projetos. Sustentabilidade Corporativa. Plano 

de Projeto. Metodologia Simplificada. 



Abstract 
 

 
 
 
 

The present work seeks to propose a simplified methodology for the management of 

small and medium-sized sustainable Brazilian projects (total cost less or equal to 75 thousand 

Reais). The methodology was developed to be used by entrepreneurs with little experience to 

implement organizational changes in the field of corporate sustainability. It aims to increase 

the chances of an entrepreneur with little experience competing with larger companies that 

already have the resources needed for such an implementation. It is also hoped to increase the 

chances of success of the project in question and reduce the main difficulties of the 

entrepreneurs during the management of a sustainable project and thus favor the achievement 

of relevant certificates in the area of environmental management as the ISO 14001 certificate. 

 
 
 
 

Key Words: Project Management. Corporate Sustainability. Project Plan. 

Simplified Methodology. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
1.1 PROBLEMA 

 
 

É possível com uma metodologia simplificada de Gerenciamento de Projetos integrar 

Sustentabilidade Corporativa para auxiliar na elaboração de um Plano de Projeto para 

empreendimentos sustentáveis no Brasil? 

 
 
1.2 JUSTIFICATIVA 

 
 

Atualmente, muito se tem falado em sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. 

Isso está acarretando uma nova visão de muitas organizações, que passam a fazer da 

sustentabilidade uma nova forma de alavancar suas estratégias. As grandes organizações têm 

percebido que o mercado está começando a descartar empresas que não têm implantado o 

desenvolvimento sustentável em sua cultura. As empresas que passam a ter maior consciência 

ambiental estão colhendo melhores resultados, e estão também se tornando melhor aos olhos 

de toda sociedade como organizações modelo para outras. 

Com a evolução do mercado, que está a cada dia mais globalizado e hostil, muitas 

incertezas são impostas às organizações de pequeno ou médio porte que desejam sobreviver 

nesse ambiente de competição acirrada. Os tradicionais métodos de gestão já não surtem mais 

o efeito esperado pelos gestores. Estes precisam se atualizar e reciclar a cada período que muda 

com frequência. Diante deste cenário, surge uma ferramenta administrativa denominada 

Gerenciamento de Projetos, que, uma vez aplicada de maneira correta, provoca uma total 

transformação nas empresas. Pode-se dizer que os conceitos dessa ferramenta são de grande 

auxílio no do planejamento estratégico organizacional. 

Colocar alinhadas as estratégias das necessidades da organização relacionadas à 

preservação do meio ambiente é uma meta que a maioria das empresas deve alcançar para 

permanecer em um ambiente de mercado cada vez mais concorrido. Nota-se que a 

sustentabilidade, apoiada ao Gerenciamento de Projetos, motiva a empresa a se preocupar com 

a sociedade ao seu redor e com o meio ambiente, tornando-a em uma empresa modelo, que 

certamente obterá resultados mais expressivos. 
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Os princípios da sustentabilidade devem estar incorporados durante o momento de 

execução de cada área de um projeto. 

Com a criação de uma metodologia simplificada de Gerenciamento de Projetos e 

específica para o desenvolvimento sustentável em projetos de pequeno e médio porte (custo 

total não deverá ultrapassar 75 mil reais), pretende-se nivelar as chances de acesso a tais 

recursos entre empreendedores com pouca e com muita experiência de mercado, melhorar as 

chances de sucesso de um projeto sustentável com a obtenção de certificados relevantes e, como 

consequência, diversificar o portfólio de produtos e serviços sustentáveis à sociedade. 

 
 
1.3 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 
 

Neste trabalho, objetiva-se propor uma metodologia simplificada para o Gerenciamento 

de Projetos sustentáveis brasileiros de pequeno e médio porte (custo total não deverá ultrapassar 

75 mil reais) a ser utilizada por empreendedores com pouca experiência de mercado, que 

buscam empreendimentos com maior responsabilidade sustentável. 

 
 
1.4 HIPÓTESE 

 
 

Com a criação de uma metodologia simplificada de gerenciamento de projetos para o 

desenvolvimento de Sustentabilidade Corporativas brasileiras de pequeno e médio porte (custo 

total não deverá ultrapassar 75 mil reais), empreendedores com pouca experiência de mercado 

teriam as mesmas chances de ter um empreendimento sustentável que empreendedores com 

grande experiência, e que figuram, em grande parte, dentre os contemplados com tais 

incentivos. Ademais, ao utilizar ferramentas de Gerenciamento de Projetos, o empreendedor 

aumentaria a chance de sucesso da obtenção de certificados relevantes e como consequência do 

seu empreendimento sustentável. 
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1.5 DELIMITAÇÃO DO TEMA 
 
 

O presente trabalho se propõem a desenvolver e apresentar uma metodologia 

simplificada destinada especificamente a ser utilizada na parte organizacional das empresas 

sustentáveis de pequeno e médio porte (custo total não ultrapasse 75 mil reais) no Brasil que 

busquem certificações e integração de Sustentabilidade Corporativa na sua empresa para 

executar suas propostas. Como base para o desenvolvimento do tema, será levado em 

consideração o formato de metodologia simplificada, já existente na literatura. 

A metodologia utilizada é focada no Gerenciamento de um Projeto e não discutindo os 

critérios para priorização e seleção entre vários projetos. 

 
 
1.6 METODOLOGIA 

 
 

Trabalho de análise teórico-empírica com a organização coerente de ideias originadas 

dos autores consagrados sobre o tema sustentabilidade. Será utilizado o formato de pesquisa 

bibliográfica (referencial teórico) a partir de um modelo para o desenvolvimento deste trabalho 

de forma descritiva. 

 
 
1.7 FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 
 

Primeiramente será apresentado um entendimento do que se compreende por 

Sustentabilidade Corporativa, e então, um panorama da área de empreendimentos sustentáveis 

brasileiros. Em seguida, serão explicados o que é gerenciamento de projetos e o motivo da 

escolha desta área da administração como solução para a situação proposta, para então fornecer 

uma visão geral das práticas atualmente utilizadas para gerenciamento de projetos. Por fim, será 

apresentada uma metodologia simplificada destinada especificamente aos projetos sustentáveis 

de pequeno e médio porte (custo total não deverá ultrapassar 75 mil reais) no Brasil, que buscam 

uma integração da Sustentabilidade Corporativa dentro da empresa. 
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2. DESENVOLVIMENTO 
 
 
 
2.1 CONCEITO DA SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA 

 
 

Muitos investimentos estão sendo feitos para negócios sustentáveis sejam eles públicas 

ou privadas. 

“O empreendedorismo tem seu foco ganho econômico, enquanto o empreendedorismo 

sustentável amplia este objetivo, abrangendo também o desenvolvimento sustentável e seus 

benefícios sociais e ambientais“ (BOSZCZOWSKI; TEXEIRA, 2012, p. 2). 

Segundo Hawken (1993, p. 112) a Sustentabilidade Corporativa significa que seu 

produto ou serviço não compete no mercado apenas em termos de imagem superior, potência, 

velocidade, embalagem, etc. Além disso, a sua empresa deve entregar produtos ou serviços ao 

cliente de uma forma que reduz o consumo, uso de energia, custos de distribuição, 

concentração econômica, erosão do solo, poluição atmosférica, e outras formas de danos 

ambientais. 

PricewaterhouseCoopers (2016) define Sustentabilidade Corporativa como o 

alinhamento de produtos e serviços de uma organização com as expectativas das partes 

interessadas, assim, agregar valor econômico, ambiental e social. 

De acordo com o Índice Dow Jones de Sustentabilidade “Sustentabilidade Empresarial 

é uma abordagem de negócios que cria valor para os acionistas a longo prazo, abraçando as 

oportunidades e gerenciar os riscos decorrentes da evolução económica, ambiental e social" 

(2016). 

Sustentabilidade Corporativa pode ser considerada como a contrapartida corporativa 

na sociedade, representada por estratégias e práticas que abordem as questões chaves para o 

desenvolvimento sustentável do mundo. 

O conceito de sustentabilidade na empresa se define na capacidade de criar condições 

para uma melhor qualidade de vida para todos, agora e no futuro, com base em eco eficiência 

e soluções inovadoras para envolver todos e particularmente os de países em 

desenvolvimento. 
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Sendo que isso é uma tendência mundial que não necessitam grandes investimentos 

em recursos, mas que pode ser aplicado através de uma mudança organizacional visando à 

integrar a sustentabilidade na empresa. 

O movimento de sustentabilidade empresarial é sobre empresas que contribuem de 

forma eficaz para uma parceria global em prol deste objetivo em comum. Trata-se de 

empresas que oferecem um amplo valor social as suas ações, incluindo suporte a saúde, a 

manutenção e promoção dos direitos humanos, o desenvolvimento regional, a globalização 

justa e o respeito ao meio ambiente. Através de ações para difusão de tecnologias para reduzir 

a emissão de gases do efeito estufa e com a implementação de sistemas eficazes de gestão de 

risco ambiental é possível reduzir os impactos na natureza, unindo isso a estratégias 

corporativas que busquem o desempenho e a estabilidade. 

“Dentre as premissas de um negócio sustentável, estão a 
ética e a postura transparente perante todo o seu público estratégico 
e partes interessadas, que inclui clientes, consumidores e 
funcionários. Ao informar de forma clara como as atividades são 
desenvolvidas, por meio de relatórios anuais de sustentabilidade ou 
balanço social, as empresas conseguem demonstrar a todos os 
públicos as suas ações e se destacar no mercado, adquirindo 
confiança” (REDAÇÃO, 2013). 

 
 
 
 
2.2 PANORAMA DO SETOR SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA NO BRASIL 

 
 
 
2.2.1 DIMENSÃO NO SETOR 

 
 

De acordo com GIFE, a maior rede brasileira dos investidores sociais, o valor do 

investimento empresarial em projetos sociais e ambientais superou R$ 2,5 bilhões em 2012, um 

número que rivaliza com o investimento do Estado na inclusão social, desenvolvimento da 

comunidade e proteção ambiental. Em uma pesquisa com 400 empresas, mais da metade deles 

já têm um departamento de supervisão de políticas sustentáveis e, em média, 3% de suas receitas 

são atribuídos aos programas sócio-ambientais. (ECHEGARAY, 2013). 

Em outras palavras, as questões de sustentabilidade entraram na linguagem cotidiana no 

Brasil e, ao contrário de outros países da América Latina, aqui se pode encontrar num contexto 

tremendamente estimulante para trazer sustentabilidade na agenda pública. (ECHEGARAY, 

2013). 
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Reciclagem é prejudicada pelo fato de que menos de um terço dos 5.565 municípios 

fornecem coleta seletiva. Greenwashing já forçou o Conselho Nacional para a propaganda auto 

regulação (CONAR) a criação de um código específico que proíbe alegações falsas por marcas. 

Uma renda média per capita anual ligeiramente superior a R$ 30.000 torna muito difícil de 

suportar os preços Premium de escolhas mais sustentáveis e estilos de vida. E, por cima de tudo 

isso, o consumo reprimido sentido por quase 42 milhões de brasileiros que se mudaram para a 

nova classe média nos últimos anos não pode formar uma base para o consumismo responsável. 

(ECHEGARAY, 2013). 

Quando perguntado sobre quem é responsável pela degradação socioambiental, os 

brasileiros culpam o governo; quando perguntado sobre quem deve liderar, eles apontam para 

o governo mais uma vez. No entanto, é o governo que, desde o início de 2011, tem vindo a 

encorajar o desmatamento e a poluição através da construção de mega-barragens na bacia do 

Amazonas, uma corrida de gasolina nas pré-sal do oceano camadas prejudiciais aos esquemas 

da indústria de biocombustíveis e fiscal-break para indústria automóvel, sem compensações de 

emissões. É o mesmo governo que, ao longo dos últimos dois anos lançou uma avant-guarda 

regulação resíduos sólidos e feitos esforços concertados com o setor privado para reduzir o 

corte ilegal, assim como carne e soja comercial de áreas desmatadas. De alguma forma, a 

aparente falta de orientação por parte dos políticos, e a inação da maioria das pessoas, em última 

análise, condensa o dilema da sustentabilidade na sociedade brasileira. (ECHEGARAY, 2013). 

Brasil possui uma das taxas de divulgação mais altas de sustentabilidade empresarial de 

todos os países, não apenas economias emergentes. Das 185 empresas brasileiras incluídas no 

S&P Emerging BMI, 34% possuem um relatório de sustentabilidade verificado pela 

Global Reporting Initiative (GRI). Isso se compara a uma taxa de 44% para o Mundial S&P 

1200 (que compreende as maiores empresas do mundo em valor de mercado) e 25% para S&P 

500 (um Índice de empresas dos EUA). Dos oito mercados emergentes analisados pelo The 

Conference Board, o Brasil é o segundo onde 48% das empresas emitem um GRI relatório. A 

liderança do Brasil na divulgação da Sustentabilidade Corporativa foi impulsionada por um 

anúncio em 2012 pela bolsa de valores de São Paulo (BM&F Bovespa) que iria adoptar uma 

política de "relatar ou explicar", através do qual as empresas cotadas que não publicar um 

relatório de sustentabilidade regularmente deve divulgar aos seus stakeholders razões para a sua 

escolha. (SINGER, 2014). 
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Atualmente, tornar sua empresa mais sustentável é uma ação bastante importante para 

se manter competitivo no mercado e representa um dos maiores desafios especialmente para 

empresas de pequeno e médio porte. Tornar sua organização sustentável tem um valor de 

mercado mais alto do que antigamente. Além de contribuir com o meio ambiente, as práticas 

contribuem também na organização interna do empreendimento e isso se tornam diferenciadas. 

“De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

(Ibope), 70% da população brasileira tende a pagar mais caro para adquirir produtos 

sustentáveis.” (ARAÚJO, 2013). 

Segundo Enio Pinto, diretor nacional de Tecnologia e Inovação do Sebrae, “uma 

pequena empresa que passa a ter esse tipo de preocupação pode ampliar seu lucro, diminuir 

custos e se tornar mais competitiva no mercado”. (ARAÚJO, 2013). 

No Brasil já existem organizações sustentáveis que são na maioria das vezes 

representados pelas grandes empresas no Brasil. Assim a bolsa de valores do Brasil criou um 

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) em 2005. O objetivo do ISE é representar o 

retorno de uma carteira de ações de empresas que incluem em sua estratégia o desenvolvimento 

com eficiência e responsabilidade social. (BM&FBOVESPA, 2016). 

 
 
2.2.2 PERFIL DO EMPREENDEDOR SUSTENTÁVEL 

 
 

O conceito do empreendedorismo sustentável envolve, portanto, uma reconstrução 

sobre fundamentos sustentáveis: reflexão, construção, organização, planejamento, 

identificação, criação e exploração de novos negócios que viabilizem a obtenção de lucro e que 

gerem valor social e ambiental, concomitantemente. Tais bases tem como foco o atingimento 

de um comportamento inovador em um mercado no qual questões ambientais e sociais sejam 

protagonistas para a obtenção de vantagem competitiva. 

O relatório de Monitoramento de empreendedorismo global, realizado no ano de 2002 

por escolas de administração dos Estados Unidos da América e da Inglaterra, levantou dados 

interessantes acerca do empreendedorismo no Brasil. Aponta-se: dentre mil brasileiros que 

fazem parte da População Economicamente Ativa (PEA), 135 são empreendedores, números 

que colocam o maior país da América Latina em sétimo lugar no ranking mundial. Também se 

demonstra que 40% das brasileiras são empreendedoras e que a descentralização dos programas 
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no país incentiva o empreendedorismo sustentável, devido à diversidade cultural, de 

infraestrutura e de qualificação de mão-de-obra. Ademais, o gradativo aprimoramento do 

sistema educacional vem estimulando uma cultura empreendedora e sustentável entre jovens e 

adultos. 

Todavia, apesar dos números e indícios positivos acerca do crescimento do 

empreendedorismo sustentável no Brasil nos últimos 10 anos, o país ainda possui barreiras a 

serem ultrapassadas. O acesso a investimentos e a intervenção governamental (alta burocracia) 

dificultam a aplicação do conceito à prática principalmente por empresas de pequeno e médio 

porte. (REDAÇÃO, 2013). 

Muitas vezes soluções sustentáveis exigem fundamentalmente novas formas de pensar 

sobre sistemas e processos existentes. Grandes líderes de sustentabilidade vêm os desafios 

pensando em um problema do zero: O que é a necessidade que eu estou tentando resolver? 

Pode ser abordada de uma forma inovadora em vez de um compromisso? 
 

Capacidade de liderar a mudança. Isto requer alguém que é resistente à problemas pois 

mudar as práticas de uma empresa, seja convencer o departamento de operações para lidar 

com a compra de forma diferente ou empurrando novas métricas para os parceiros do Supply 

Chain requer persistência e criatividade. “Um profissional de Sustentabilidade Corporativa 

bem-sucedido precisa estar confortável em situações em que ele ou ela não é a pessoa mais 

popular, para realmente influenciar e mudar sistemas ou processos”, diz Lisa Shpritz, SVP, 

Environmental Operations Executive at Bank of America. (KROSS; KITAZUME, 2013). 

Mudanças sistemáticas muitas vezes se torna um engajamento multilateral com 

stakeholders, requerendo a colaboração com parceiros do supply chain, ONG´s, o governo e 

as vezes também com a concorrência. (KROSS; KITAZUME, 2013). Isso resulta em que 

muitos emprendedores nesse ramo ainda falta uma estrutura para seguir e implementar uma 

mudanca organizacional na empresa, pois são novas tendências a serem aplicadas num 

negócio. 
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2.3 CERTIFICAÇÃO ISO 14001 - SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 
 
 

A certificação ISO 14001 é de imenso valor e internacionalmente reconhecido como 

uma das certificações de gestão ambiental mais importantes. A implementação deste sistema de 

gestão ambiental tem demonstrado conduzir diretamente a uma utilização mais eficiente dos 

recursos e menos desperdício. Esta é uma maneira extremamente fácil de aumentar a 

rentabilidade. Também foi comprovado para reduzir o risco de acusação e reivindicações de 

seguros decorrentes de questões ambientais. Finalmente, os clientes são tranquilizados pela base 

ética da norma. (ANTARIS CONSULTING, 2016). 

A implementação da ISO 14001 é auto gerenciada, e seu sucesso depende 

principalmente do entusiasmo da gerência da organização. Muitas falhas de certificação ISO 

14001 são devido à falta de conhecimento da administração sobre os recursos necessários. 

Garantir que as informações corretas são compartilhadas com todos os funcionários é outro 

grande desafio da implementação da ISO 14001. Frequentemente, as informações sobre o 

processo de implementação não são divulgadas aos níveis exigidos para o retorno máximo 

possível. Os clientes também são conhecidos por tomarem decisões de compra com base na 

certificação ISO 14001, portanto também devem ser informados. (ANTARIS CONSULTING, 

2016). 

Apesar desses riscos, a ISO 14001 vale a pena a ser implementado e já ajudou milhares 

de organizações a reduzir seu impacto ambiental. É óbvio que pode haver alguns desafios na 

obtenção de certificação, e erros podem ser feitos que reduzem o valor da certificação. No 

entanto, com uma preparação suficiente, estes podem ser evitados e a obtenção da ISO 14001 

pode ser uma experiência muito gratificante. (ANTARIS CONSULTING, 2016). 

 
 
2.4 DEFINIÇÃO E PRÁTICAS AUTUAIS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 
 

Como Gerenciamento de Projetos é chamado a iniciação, o planejamento, o controle, a 

verificação e a finalização de Projetos. Muitos conceitos e práticas em gerenciamento de 

projetos são estabelecidos e padronizados. 

Project Management Institute (PMI) define o conceito de gerenciamento de projeto da 

seguinte  maneira:  “O  Gerenciamento  de  Projetos  [...]  é  a  aplicação  de    conhecimentos, 
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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, 

2016). 

Conforme o PMI, um projeto é um conjunto de atividades temporárias, visto que 

possuem início e fim definidos no tempo, com escopo e recursos também estabelecidos. Sua 

realização está sob responsabilidade de um grupo composto por pessoas que normalmente não 

trabalham juntas, mas que se reúnem para, através de um conjunto específico de operações, 

produzir um produto, serviço ou resultado único, algo não caracterizável como uma operação 

de rotina. 

De acordo com a norma da ABNT NBR ISSO 21500 (Orientação sobre Gerenciamento 

de Projetos) citada por Xavier (2011, p. 1), “um projeto é um conjunto único de processos que 

consiste em atividades coordenadas e controladas, com datas de início e fim, empreendidas para 

atingir os objetivos do projeto”. 

Com o intuito de padronizar e organizar as práticas de gerenciamento de projetos e 

visando disponibilizar guias para os principais aspectos abordados em um projeto genérico, 

surgem diversas metodologias simplificadas, guias de boas práticas, metodologias e padrões de 

gerenciamentos de projetos, dentre eles o PMBOK, ISO, PRINCE2™, IPMA. 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) é um guia de melhores 

práticas para o gerenciamento de projetos amplamente utilizado e referência central do Project 

Management Institute dos EUA, da qual ele também é editado e entreter. 

PMBOK é visto como uma das principais bibliografias de Gerenciamento de Projetos 

da atualidade internacionalmente. O American National Standards Institute (ANSI) e do 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) reconheceram o Guia PMBOK como 

padrão (ANSI / PMI 99-001, IEEE Std 1490-2003). 

O Guia PMBOK é orientado aos processos, isso significa que é usado um modelo que 

vai ser feito depois de trabalhar por meio de processos. Um projeto é levado a cabo pela 

interação de diversos processos. Com os processos estruturados o Guia PMBOK, o 

conhecimento coletado de métodos. Para cada processo, entradas, saídas e ferramentas e 

métodos são descritos. 

O PMBOK divide as áreas de gerenciamento de projetos em dez disciplinas, que 
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também são referidos como as 10 áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos: 

Gerenciamento de Integração, Gerenciamento do Escopo, Gerenciamento do Tempo, 

Gerenciamento de Custos, Gerenciamento da Qualidade, Gerenciamento de Recursos 

Humanos, Gerenciamento de Comunicações, Gerenciamento de Riscos, Gerenciamento das 

Aquisições e Stakeholders. 

A Basic Methodware é uma abordagem de uma metodologia simplificada de 

Gerenciamento de Projetos desenvolvida por Carlos Magno da Silva Xavier e Luiz Fernando 

da Silva Xavier e surgiu com o intuito de ser “uma abordagem prática e simplificada de como 

iniciar, planejar, executar, monitorar, controlar e encerrar projetos” (XAVIER, 2011, p. 1). 

Considerando projetos menos complexos, é esperado que a metodologia da Basic 

Methodware pode gerenciar projetos sem engessamento ou burocracia que podem decorrer da 

implementação de guias ou metodologias de gerenciamento. 

Adaptar o gerenciamento à complexidade de cada projeto é um fator crítico de sucesso 

e sustentabilidade das organizações. Com a intenção de evitar a burocratização de uma área 

onde os profissionais, em sua maioria, não possuem o perfil de gestor, o presente trabalho se 

apoiará na Basic Methodware como guia de estrutura para o desenvolvimento de uma 

metodologia simplificada específica para o gerenciamento de projetos sustentáveis. 

 
 
2.5 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA ÁREA DE GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS 

 
Pode-se perceber claramente que empresas de pequeno e médio porte ainda não tenham 

a maturidade de implementar uma mudança organizacional integrando uma Sustentabilidade 

Corporativa seguindo as melhores práticas. Empresas de pequeno e médio porte tendem ter 

mais dificuldades de obter certificações específicas como a ISSO 14001 para o reconhecimento 

de uma organização sustentável e dessa maneira aplicar Sustentabilidade Corporativa na 

empresa de forma integral. 

Foram identificadas quatro barreiras principais para uma empresa de pequeno a médio 

porte implementar Sustentabilidade Corporativa segundo Samantha Putt del Pino. 

Sustentabilidade ambiental não é valorizado nas decisões de alocação de capital 

internos. 
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As empresas muitas vezes não têm os mecanismos internos para avaliar adequadamente 

os benefícios da gestão de sustentabilidade ambiental, como a redução da exposição à 

volatilidade do preço da energia, os riscos de água e outros impactos ambientais das operações 

e cadeias de fornecimento. 

Os objetivos das equipes de Sustentabilidade Corporativa e equipes financeiras não são 

bem alinhados. Prioridades divergentes significam que as equipes de sustentabilidade e equipes 

financeiras muitas vezes não efetivamente envolvem um ao outro. Como consequência, as 

equipes de sustentabilidade são trazidas para o planejamento do projeto tarde demais para 

influenciar a concepção do projeto e não podem fazer um caso eficaz para os tomadores de 

decisões financeiras. 

As empresas carecem de métricas para ter em conta os custos ambientais externos. 
 

Sem um método claro para precificar os custos externos, tais como o risco de mudanças 

climáticas para a sociedade, as empresas não podem integrar estas despesas em sua tomada de 

decisão tradicional. As empresas podem achar que eles não são totalmente conscientes dos 

custos reais e os riscos associados com os seus investimentos ao longo do tempo. 

Fatores ambientais, como as alterações climáticas e a escassez de água, não estão a ser 

totalmente integrada nas estratégias organizacionais de longo prazo. Como resultado, as 

empresas muitas vezes perdem oportunidades para melhorar o desempenho financeiro através 

de melhorias ambientais em processos e linhas de produtos. (PINO, 2013). 

Além disso, a falta de profissionalização dos profissionais da área com relação a 

conhecimentos ligados a gestão de sustentabilidade, pode ser o fato gerador das principais 

dificuldades encontradas. 

As pequenas empresas enfrentam um ambiente de negócios dinâmico e complexo e 

exigência muitas vezes mudam a meio caminho e demandas aumentam abruptamente. 

Infelizmente, as pequenas empresas são geralmente armadas com menos recursos e orçamentos 

apertados. Eles, portanto, precisam de uma solução que lhes permite otimizar todos os aspectos 

do negócio e gerenciamento ágil de projetos ajuda a fazê-lo. 

Atualmente não há uma metodologia de gerenciamento de projetos que seja específica 

para a proposta de elaborar projetos sustentáveis. 
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A dificuldade de lidar com a falta de profissionalismo das equipes envolvidas em um 

projeto sustentável, principal desafio pode ser administrado com a liderança de um bom Gerente 

de Projetos, que possua um escopo bem definido, um cronograma bem administrado, noções 

claras da qualidade necessária e esperada para aquele projeto, um bom e organizado 

gerenciamento de recursos humanos, comunicações claras e eficientes, riscos mapeados e uma 

atenção especial aos envolvidos (stakeholders) do projeto. 

 
 
2.6 PROPOSTA DA METODOLOGIA SIMPLIFICADA 

 
 
2.6.1 ALINHAMENTO 

 
 

Quem já possui um negócio e quer remodelar suas atividades para entrar nesse novo 

nicho, poderá utilizar a proposta descrita baseada no Basic Methodware para uma versão 

simplificada. A Metodologia Simplificada proposta visa facilitar o gerenciamento de projetos 

brasileiros de implementar uma mudança organizacional para empresas de pequeno e médio 

porte visando a Sustentabilidade Corporativa. 

Alguns pressupostos sobre a organização sustentável que se procura atender com a 

presente metodologia serão determinados a seguir, a fim de aumentar a precisão da mesma à 

realidade. 

a) A empresa a ser implementado a Sustentabilidade Corporativa é de pequeno ou médio porte 

e possui um custo máximo de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais); 

b) Cada membro da equipe que participará do projeto terá funções definidas e monitoradas pelo 

proponente do projeto; 

c) O proponente do projeto sempre será o responsável por acompanhar e autorizar cada passo, 

fase documentos e mudanças do projeto, mesmo que ele não atue como Gerente do Projeto; 

d) A presente metodologia pretende guiar projetos desde seu início (logo após a criação da 

ideia) até o momento de concluir a integração da Sustentabilidade Corporativa dentro da 

empresa. Não será contemplada a venda ou oferta de serviço da empresa, nem a seleção de uma 

ação entre outras ações disponíveis em um portfólio de produtos; 

e) Uma vez que cada projeto possui suas peculiaridades, cabe ao responsável pelo projeto a 
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obrigação de acompanhar as exigências da legislação, bem como verificar a documentação 

exigida e os detalhes apresentados pelo edital específico de sua área de atuação. O modelo 

proposto deve ser utilizado como uma base para o gerenciamento e pode ser adaptado para a 

elaboração de projetos de diferentes naturezas. 

A metodologia simplificada da Basic Methodware será apresentada em formato de 

passo-a-passo, descrevendo a integração entre os processos de gerenciamento de projetos, das 

interações dentro deles e dos objetivos a que atendem, com o intuito de facilitar a utilização da 

mesma. Os processos são agregados em cinco grupos, identificado como iniciar o projeto, 

planejar o projeto, executar o projeto, monitorar e controlar o projeto e encerrar o projeto. 

 
 
2.6.1.1 ETAPA 1: AUTORIZAÇÃO DO INÍCIO DO PROJETO 

 
 

O Grupo de Processo de Iniciação é um passo essencial para completar seu processo. 

Esta é a fase em que você define seu projeto e obtém autorização para completar suas metas. 

Um projeto ou uma nova fase do projeto precisa de alguma autorização para iniciá-lo. 

O Grupo de Processo de Iniciação fornece atividades críticas que precisam ser executadas antes 

de planejar e executar o projeto. 

Um importante, e muitas vezes negligenciado, passo para o início de uma mudança 

organizacional sustentável é a formalização do início do projeto e a comunicação dessa decisão 

pelo patrocinador do projeto. 

O objetivo da formalização do início do projeto é a estruturação e apresentação inicial 

da ideia e alinhamento das expectativas da equipe do projeto estabelecendo parâmetros que 

servirão de base para o desenvolvimento. Segue em Apêndice A um modelo a poder ser 

utilizado. 

 
 
Utilizando a metodologia: 

 
a) Introdução ao projeto e sua justificativa: Descrever em linhas gerais a necessidade do projeto 

ou do problema se referindo eventualmente ao histórico. Podem ser utilizados imagens e vídeos 

de referência. Apresentar o motivo, em qual período ocorrerá, quem participará e qual será o 

público alvo. 
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b) Objetivo e metas do projeto: explicar para que o projeto será feito, ou o que se busca atingir 

(objetivo geral e fases do projeto). Este passo poderá servir de base para uma posterior 

construção de avaliação do projeto. 

c) Escopo do projeto: descrever o que será realizado no projeto como um todo e em cada fase. 

Determinar onde acontecerá cada fase. 

d) Autoridade: deixar pública qual a função de cada membro da equipe, níveis de autoridade e 

fornecer opções de contato para dúvidas. 

 
 
Formalização: 

 
Esta formalização pode ocorrer em reunião presencial ou através de um termo de 

abertura de forma de um meio de comunicação comum a todos os membros. Caso seja 

presencial, é importante que todos recebam uma cópia do que foi compartilhado. O 

armazenamento pode ocorrer digitalmente em uma pasta de arquivos digitais compartilhada ou 

em local de fácil acesso ou até ser enviado por e-mail. 

Público alvo da comunicação será a equipe do projeto e a formalização deve ocorrer 

logo após a criação da ideia e a decisão de colocá-la em prática. 

 
 
Questões-chave a serem respondidas: 

 
a) Por quê quero implementar Sustentabilidade Corporativa na minha empresa? 

 
b) O que deve meu projeto ter para cumprir os requisitos de sustentabilidade? 

 
c) Como ele se diferencia entre os outros projetos sustentáveis? 

 
d) Quem será o Gerente do Projeto e quais são suas limitações? 

 
e) Como chegarei lá? Quais os recursos que possuo e o que preciso buscar para poder 

implementar Sustentabilidade Corporativa e melhorar as chances para a obtenção de 

certificados relevantes como ISSO 14001? (Não há a necessidade de comunicar as limitações 

de custos para este público alvo, mas é importante ter este detalhe delimitado para que se possa 

determinar os demais pontos.) 

f) Quem participará durante toda implementação? 
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g) O que não desejo incluir (Restrições)? 
 
 
 
2.6.1.2 ETAPA 2: INICIAÇÃO DO PLANEJAMENTO 

 
 

O Grupo do Processo de Planejamento consiste nos processos realizados para 

estabelecer o escopo total do esforço, definir e aperfeiçoar os objetivos e desenvolver o curso 

de ação necessário para atingir esses objetivos. Ao contrário dos outros grupos de processos, o 

Grupo de Processos de Planejamento possui processos de cada área de conhecimento. 

A metodologia consolida o planejamento dentro de um “Plano de Projeto”. 
 
 
 
A) Identificar os envolvidos (Stakeholders) 

 
O comprometimento dos principais envolvidos, também chamados como stakeholders, 

é um dos fatores críticos do sucesso de um projeto. É necessário criar condições para que os 

stakeholders se sintam comprometidos. Para isso é de grande importância entender suas 

necessidades e expectativas no intuito de gerenciá-las. 

Por isso o objetivo é construir um projeto que administre da melhor forma possível cada 

uma das necessidades e expectativas dos envolvidos. Isso envolve comunicações que os 

mantenha alinhados e façam com que queiram participar do projeto ou respeitar o projeto. 

Primeiramente é necessário identificar quais são os envolvidos do projeto. Envolvidos 

são todos aqueles que podem ser afetados ou afetar, de forma positiva ou negativa, a execução 

ou resultado do projeto. Também é possível eles exercerem influência sobre o projeto e seus 

resultados. 

 
 
Utilizando a metodologia: 

 
a) Identificar os envolvidos e listar em uma tabela que facilite a identificação de cada um e que 

contenha a informação de como se comunicar com os mesmos que os mantenham alinhados 

durante o projeto. 

Os envolvidos principais para a implementação de uma mudança organizacional visando 

a Sustentabilidade Corporativa são: 
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Gerente do Projeto Pessoa responsável pelo gerenciamento do projeto sustentável 

Cliente Pessoa ou organização que solicitou um projeto sustentável a 

ser implementado dentro da sua organização 

Membros da equipe Pessoas que compõem a equipe do projeto 

Representantes de áreas 

da organização executora 

Pessoas de todas as áreas da empresa em que o projeto 

sustentável está sendo executado 

Patrocinador (Sponsor) Pessoa ou grupo, dentro ou fora da organização executora, que 

provê recursos financeiros e/ou apoio institucional para a 

execução do projeto sustentável 

Usuário Pessoa ou organização que irá utilizar o produto ou serviço do 

projeto 

Fornecedores Organizações que irão fornecer produtos ou serviços para o 

projeto sustentável 

 
Tabela 1: Principais envolvidos no Projeto 

Fonte: Autor 

 
 
b) Baseado na tabela acima será possível mapear as necessidades e expectativas de cada um. A 

tabela deve ser alimentada com as informações da atuação e nível de influência no projeto de 

cada envolvido. 

c) Determinar o que é esperado de cada stakeholder deve considerar o estado atual e o estado 

desejado de cada um dos envolvidos, para que se possa planejar as ações para se atingir o estado 

desejado. 

d) Criar uma lista de todos envolvidos contendo a ferramenta de comunicação a ser utilizada 

junto com o contato de cada um. 

 
 
Formalização: 

 
Podem existir várias reuniões de partida ao longo do projeto, porém a primeira relacione 

o primeiro passo com o segundo passo através de uma reunião de partida do projeto  (kick-off 
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meeting). Devem ser convocados os principais envolvidos do projeto e a abertura deve partir 

do patrocinador do projeto. 

Arquivo pode ser armazenado de forma digital e de fácil acesso. Local que permita 

consulta por todos que possuem relacionamento com os envolvidos. 

 
 
Atualização: 

 
Leitura e revisão do conteúdo deve ser realizada no início de cada fase. Alterações 

podem ser feitas quando necessário e toda vez que for identificado um novo envolvido, uma 

nova necessidade de um envolvido já identificado ou uma alteração de status de um envolvido 

já identificado, sempre após discussão com o Gerente do Projeto ou pessoa designada pelo 

mesmo. 

 
 
Questões-chave a serem respondidas: 

 
a) Quem são os envolvidos afetados diretamente e indiretamente pelas mudanças? 

 
b) Quais são suas necessidades e expectativas de cada um deles? Elas estão alinhadas com as 

necessidade e expectativas do projeto sustentável e as mudanças a seguirem? 

c) Como devo fazer para gerenciar cada um desses envolvidos de forma adequada? 
 
 
 

Ao listar e selecionar um ou mais patrocinadores é importante que se tenha em mente 

qual o benefício que o projeto sustentável trará para a organização. Questionar se o público do 

patrocinador é o mesmo público do projeto, se as mensagens a serem passadas estão de acordo 

com o discurso da empresa ou pessoa física patrocinadora e detalhes como a maneira com que 

a marca do patrocinador será divulgada, podem ser elementos facilitadores na fase de captação 

de recursos financeiros, que ocorrerá após a aprovação do projeto. 
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B) Planejar o escopo 
 

O escopo define o trabalho que precisa ser realizado para entregar um produto, serviço 

ou resultado com os recursos e funções especificados. 

Determinar o escopo do projeto é um processo muito desafiador. Muitos fatores afetam 

como o escopo é determinado e quanto esse processo será fácil ou difícil. Por exemplo, se um 

projeto está implementando uma nova tecnologia ou um tipo de serviço relativamente novo, o 

processo de coleta de requisitos pode levar mais tempo para ser concluído. Além disso, 

dependendo de como as partes envolvidas comunicam e planejam dentro do seu ambiente de 

trabalho, o processo de coleta de fatos para definir escopo pode ser muito bom ou pode levar 

muitas rodadas de negociação para chegar a uma visão compartilhada e detalhada. 

O objetivo é construir um documento escrito sobre o que será feito, o que está fora do 

escopo e como isto será alcançado. Buscar delimitar o trabalho que será realizado e produzir 

documentos de apoio à execução e ao gerenciamento da qualidade, custo e tempo. 

 
 
Utilizando a metodologia: 

 
a) Definir e elaborar uma descrição do escopo com todos os detalhes para limitar o trabalho que 

será realizado. Então além do que inclua o projeto também listar o que não fará parte deste 

projeto, para que as expectativas dos envolvidos estejam alinhadas. 

b) Definir e descrever a estratégia de condução que será utilizada pela equipe de planejamento 

de projetos para a sua geração durante o ciclo de vida do projeto. 

Para a implantação de uma mudança organizacional sustentável dentro da empresa é definido 

seguinte ciclo de vida como referência segundo XAVIER (2011, p. 28). 

- Diagnóstico do problema ou mapeamento do processo atual 
 
- Proposta do novo processo 

 
- Infraestrutura 

 
- Piloto 

 
- Implantação 

 
- Acompanhamento inicial da operação 
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c) Criar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP): 
 

A EAP define os objetivos de um projeto em todos os níveis de detalhe. Todos os níveis 

contêm os componentes mensuráveis que devem ser produzidos ou alcançados para alcançar o 

objetivo geral, a conclusão e a entrega do produto. A estrutura de divisão analítica do projeto é 

hierárquica, pois o objetivo principal (Nível 0) representa todo o projeto, enquanto os níveis 

mais baixos dividem o projeto em componentes ou componentes de componentes cada vez mais 

detalhados. 

 
 
Composição Inicial 

 
Defina seu objetivo de nível superior. Por exemplo, descreva o tipo de mudança 

organizacional que é desejada implementar. Atender a esse objetivo significa que o projeto foi 

bem-sucedido. 
 
 

 
Projeto 

"Implantação de 
Sustentabilidade 

Corporativa" 

 

 Nível 0  

 

Figura 1: Nível zero da Estrutura Analítica do Projeto 

Fonte: Autor 

 
 

Em seguida, o objetivo deve ser dividido de nível superior em suas fases que 

estabelecem o ciclo de vida do projeto. Estas tarefas são chamadas de nível médio. 

 
 
Detalhamento 

 
Divida as tarefas de nível médio em suas tarefas constitutivas, também chamado de nível 

1 ou primeiro nível de decomposição. Por exemplo, uma fase de projeto pode consistir em 

reuniões de pesquisa com seu cliente para determinar o foco preferido da Sustentabilidade 

Corporativa na empresa, planejar sessões com sua para elaborar estratégias para sua abordagem 

e uma reunião de acompanhamento com o cliente para obter aprovação final de implementar o 
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projeto. As tarefas continuem a ser divididas até chegar a um nível de simplificação que permite 

que um único trabalhador ou equipe dedicada de trabalhadores poderá lidar com cada tarefa 

para que seja alcançado o sucesso do projeto em cada fase. 
 
 

 
 

Figura 2: Continuação da Estrutura Analítica do Projeto 

Fonte: Autor 

 
 
d) A descrição das entregas se refere aos pacotes de trabalho, que são entregues pelo projeto e 

devem ser especificados nos níveis mais baixo da EAP como serviços ou produtos. 

e) Criar o dicionário da EAP adicionando uma coluna na tabela anterior para descrever em mais 

detalhes o que será realizado em cada um dos menores níveis de cada grupo (pacotes de 

trabalho). Segue um exemplo. 
 
 
 

Projeto Exemplo 

Descrição das entregas (produtos e serviços) 

Código EAP Entrega Dicionário EAP 

1 Implantação de Sustentabilidade 

Corporativa 

Descrição 

1.1 .... Descrição 

1.1.1 .... Descrição 

1.1.2 .... Descrição 

Nível 0 

Nível 1 Nível 1 Nível 1 Nível 1 

Projeto 
"Implantação de 
Sustentabilidade 

Corporativa" 

Gerenciamento 
do Projeto Infraestrutura Implantação Fechamento do 

Projeto 
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1.2 .... Descrição 

1.2.1 .... Descrição 

1.2.2 .... Descrição 

1.2.2.1 .... Descrição 

.... .... Descrição 

..... .... Descrição 

 
Tabela 2: Exemplo de uma Estrutura Analítica do Projeto 

Fonte: Autor 

 
 

Implementação 
 

Precisa ser determinado quanto tempo deve levar cada tarefa. Os tempos podem ser 

adicionados a cada tarefa para ter uma ideia aproximada de quanto tempo o projeto vai demorar. 

Atribuir as tarefas de nível inferior aos seus funcionários e definir um cronograma para eles 

para concluir cada tarefa em ordem cronológica. Por exemplo, depois que um funcionário 

termina a reunião com o cliente para escolher um foco para a campanha, esse funcionário ou 

outro pode agendar a reunião de estratégia. 

 
 
Formalização: 

 
Um arquivo digital e de fácil acesso. Para a criação da Estrutura Analítica do Projeto 

recomenda-se o uso de planilha Excel ou Software próprio para gerenciamento de projetos 

como MS-Project. Deve ser armazenado em um local que permita consulta por todos os afetados 

pelo projeto. 

 
 
Atualização: 

 
Alterações são provável ao longo dos próximos processos e podem ser feitas apenas 

pelo Gerente do Projeto, após alinhamento com os envolvidos em tal alteração. Leitura e revisão 

do conteúdo deve ser realizada no início de cada fase. 
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Questões-chave a serem respondidas: 
 
a) Quais é o objetivo principal do projeto sustentável e qual valor agrega? 

 
b) Quais são os objetivos específicos do projeto sustentável? 

 
c) Como o projeto sustentável será realizado? 

 
d) Quais são os pontos que compõe cada fase (entregas a serem feitas)? 

 
e) Quais são os pacotes de trabalho? Esta divisão é necessária (torna o projeto mais fácil de 

gerenciar, monitorar e controlar)? 

 
 

Quando o escopo está bem planejado, o Gerente do Projeto aumenta a probabilidade de 

moral positiva da equipe e qualidade do projeto. No entanto, isso não significa que o escopo do 

projeto atuará como um alvo estático e imutável. O escopo sofre alterações à medida que novos 

requisitos são descobertos durante a fase de execução. Tal situação geralmente é identificada 

no momento em que os produtos são distribuídos para as partes interessadas pela maior 

tangibilidade acerca dos recursos do produto/ serviço. 

É possível observar também que as políticas organizacionais se alteram durante o 

desenvolvimento do projeto, culminando no aumento ou diminuição dos recursos do 

produto/serviço final. Em outras palavras, não é suficiente que o Gerente do Projeto seja preciso 

durante o planejamento do escopo. Ainda é necessário o ativo monitoramento, controle para 

que o plano seja adaptado e ajustado de acordo com os acontecimentos na fase de execução. 

 
 
C) Planejar a qualidade 

 
Planejar qualidade determina quais são os requisitos e especificações de qualidade do 

projeto e como todos eles serão atendidos para garantir que o produto final do projeto tenha um 

nível de qualidade aceitável. Para garantir que a qualidade é planejada desde o início, este 

processo é realizado no início do projeto e em paralelo com todos os outros processos de 

planejamento. A razão pela qual isso é importante é que a qualidade exigida ditará outros 

aspectos de desempenho do projeto, como tempo, custo, escopo e risco. 
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Utilizando a metodologia: 
 
a) O escopo da linha de base é o principal insumo para planejar a qualidade, já que a linha de 

base do escopo define os requisitos do projeto juntamente com seus critérios de aceitação. A 

linha de base do escopo é vital para entender exatamente quais entregas devem ser incluídas. 

b) Conforme descrito acima, a qualidade e o escopo estão estreitamente alinhados, e isso como 

resultado de quaisquer mudanças no escopo, mas estes precisam ser avaliados em relação ao 

orçamento e ao cronograma. 

c) Pelas mesmas razões acima, a linha de base do cronograma precisará ser avaliada em relação 

a qualquer alteração no escopo. 

d) Portanto, o registro de partes interessadas ajudará a identificar aqueles com um interesse ou 

experiência nos requisitos de qualidade de produtos específicos, bem como aqueles com 

experiência em qualidade e, portanto, terá de colaborar com o processo de qualidade do plano. 

e) Cumprir requisitos de qualidade representa um risco para o projeto. Por este motivo, o 

registro de risco identificará os riscos relacionados com a qualidade e, em particular, os 

relacionados com a aceitação do cliente. 

f) O Plano de gestão da qualidade é a principal saída do processo de qualidade do plano, uma 

vez que descreve em detalhes como a política de qualidade de uma organização será atendida e 

faz parte do plano de gerenciamento do projeto. As métricas de qualidade devem ser 

mensuráveis de alguma forma. 

 
 
Formalização: 

 
Documento que será armazenado juntamente com a EAP desenvolvida anteriormente. 

 
 
 
Atualização: 

 
Como consequência da conclusão da qualidade do plano de processo, outros 

documentos podem precisar ser atualizados especialmente o plano de gestão da qualidade e o 

plano de melhoria do processo. 
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Questões-chave a serem respondidas: 
 
a) O que é importante que meu projeto sustentável entregue no final de sua execução? 

 
b) Quais são as exigências dos meus stakeholders durante o processo todo? 

 
c) Para que ao final de todas as entregas o projeto esteja completo e dentro das especificações, 

como cada pacote de trabalho deve ser entregue? 

 
 

As expectativas de qualidade das partes interessadas do projeto devem ser consideradas 

aqui, incluindo o ambiente no qual o produto final do projeto deve operar, lembrando que o 

objetivo principal é desenvolver um projeto sustentável e assim considerar todos fatores 

ambientais envolvidos. 

 
 
D) Planejar o gerenciamento de riscos 

 
O objetivo é aumentar o impacto e a probabilidade de riscos positivos e reduzi-los para 

riscos negativos. O ponto não é apenas evitar o fracasso, mas também criar oportunidades. 

Tempo e energia podem ser gastados evitando, transferindo para um terceiro, e mitigando falhas 

potenciais. Eles podem ser igualmente gastos em aceitar, compartilhar com terceiros e melhorar 

as oportunidades. É tarefa de planejar o gerenciamento de riscos é determinar quanto tempo e 

energia deve ser investido para evitar falhas e promover oportunidades. 

O nível de gestão de risco é decidido, uma vez que precisa estar em consonância com o 

risco e a importância do projeto como um todo. 

 
 
Utilizando a metodologia: 

 
a) Identificar os riscos e classifica-los em uma ordem de mais importante para o menos nocivo. 

Uma vez que os riscos foram classificados em ordem ascendente do mais alto para o mais baixo, 

os riscos devem então ser dada uma estratégia de tratamento ou de evasão. 

b) Analisar os riscos de modo a determinar a sua exposição ao risco. Isso pode depender da sua 

probabilidade de ocorrência e o impacto que ele pode causar ao projeto. Se recomenda utilizar 

uma análise qualitativa utilizando a tabela a seguir. 
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Probabilidade Impacto Exposição ao risco 

Baixa Baixo Baixa 

Média Baixo Baixa 

Alta Médio Alta 

 
Tabela 3: Tabela para a determinação do grau de exposição ao risco 

Fonte: XAVIER (2011, p. 40) 

 
 
c) Em seguida deve ser definida a resposta a cada risco. Precisam ser selecionados as ações a 

serem adotadas para potencializar as oportunidades e reduzir as ameaças que podiam influenciar 

o resultado do projeto. A estratégia possível de resposta depende do tipo de risco: 

a. Riscos Negativos (ameaças): Decidir entre eliminar o risco alterando o plano de 

projeto, transferir para terceiros o impacto dos riscos, mitigar com uma ação que reduz o 

impacto do risco ou aceitar o risco quando vale mais a pena aceitar do que tomar uma ação 

previa, nem mesmo reserva em caso de o risco ocorrer. 

b. Riscos positivos (oportunidades): Decidir entre explorar o risco por ações para 

garantir que o risco ocorra, compartilhar o risco visando o benefício do projeto, existem 

situações onde compartilhar a oportunidade é benéfico, melhorar a oportunidade modificando 

o tamanho da oportunidade, procurando aumentar a probabilidade e/ou os impactos positivos 

ou aceitar sem alterar o plano, nem identificar uma estratégia aplicável. 

c. Respostas contingenciais: Preparar a contingência planejando uma resposta a ser 

utilizado no caso de ocorrência de um evento específico ou calcular reserva de contingência 

programando de antemão uma reserva de fundos, orçamento ou tempo, com intuito de reduzir 

o risco de ultrapassar as estimativas feitas. 

d) Mapear todos os riscos e juntamente com a resposta aos riscos dentro de um Registro de 

Riscos. 
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Formalização: 
 

Uma planilha em forma de um registro de riscos que pode ser criado no Excel. Planilha 

com fácil acesso para consulta e de fácil processo de atualização. 

 
 
Atualização: 

 
Documento deve ser atualizado sempre que for identificado um novo risco ou uma nova 

maneira de responder ao risco. É importante que o Gerente do Projetos esteja sempre envolvido 

neste processo para a aprovação dessas mesmas. 

 
 
Questões-chave a serem respondidas: 

 
a) O que pode ocorrer de errado durante o projeto? 

 
b) O que pode ocorrer de positivo? 

 
c) E se ocorrer? 

 
d) Qual a gravidez deste risco? 

 
e) Quem ficará responsável pelo monitoramento deste risco? 

 
f) Quais as respostas/estratégias que serão criadas e adotadas para cada um desses riscos? 

 
 
 

O Gerente do Projeto reúne todos os riscos positivos e negativos. É importante notar que 

esta lista de riscos não é tudo o que poderia acontecer, mas sim a categoria de coisas que 

poderiam acontecer. Assim, quando um risco é realizado e se torna um problema a equipe sabe 

os passos para avaliar e responder. 

 
 
E) Planejar as comunicações 

 
O Planejamento da comunicação deve atingir todos os envolvidos no projeto e a 

comunicação também deve tornar-se uma forma de gerenciar as expectativas de cada um dos 

envolvidos e identificar as necessidades de comunicação com as partes interessadas 
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Utilizando a metodologia: 
 
a) É preciso desenvolver um mapa das Comunicações, que trará informações detalhadas sobre 

o que, como e quando cada envolvido deve ser comunicado. 

O quê será comunicado? 
 
Quando e qual será a frequência? 

 
Quem será o responsável e quem será envolvido? 

Por quê? Qual é o objetivo? 

Onde e quais necessidades tem a comunicação e as pessoas responsáveis. 
 
c) Decidir entre os diferentes métodos de Comunicação entre outros a interativa (comunicação 

multidirecional, mais eficaz), Push (ativo, mensagens enviadas sem validação de recibo) e Pull 

(passivo, acesso direto das partes interessadas) 

Uma comunicação eficaz considera o timing correto, formato correto e o meio de comunicação. 
 
Existem também diferentes tipos de Comunicações: Formal Escrita, Formal Verbal, Informação 

Escrita, Informal Verbal 

d) Pode ser necessário limitar quem pode se comunicar com quem e quem receberá quais 

informações. 

e) Criar um mapa de comunicações com todas informações acima consolidadas. 
 
 
 
Formalização: 

 
Em planilha com fácil acesso para consulta e de fácil processo de atualização como as 

planilhas em Excel. Os comentários das partes envolvidas também devem ser armazenados no 

documento como o log de problemas e devem ser documentados e monitorados as questões 

suas resoluções (com a pessoa responsável). 

 
 
Atualização: 

 
Sempre que for identificada uma possibilidade de melhoria das informações contidas no 

mapa de comunicações e quando for identificada uma nova necessidade de comunicação. O 

Gerente do Projeto deve sempre acompanhar e aprovar quaisquer mudanças. 
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Questões-chave a serem respondidas: 
 
a) Qual o nível de engajamento atual do envolvido e onde quero que ele esteja? 

 
b) O que eu espero e o que o envolvido espera? 

 
c) Como farei para atingir o estado por mim esperado? 

 
d) Esta comunicação é realmente necessária? (Cuidado para não saturar o envolvido com 

comunicações sem valor agregado.) 

e) Quem deve ficar responsável por cada comunicação? 
 
 
 
F) Planejar os tempo e recursos 

 
O cronograma a ser desenvolvido tem como base a EAP que foi criada anteriormente. 

 
No tempo será colocado “quando” e “por quem” os produtos e serviços (entregas) serão 

desenvolvidos e entregues ao longo do projeto. 

O objetivo é definir quando cada pacote de trabalho (nível mais baixo da EAP) será executado 

e entregue e quem participará de cada etapa. 

 
 
Utilizando a metodologia: 

 
a) Identificar as atividades a partir de cada pacote de trabalho e determinar se é necessário que 

se faça uma divisão destas atividades. Uma entrega dever ser quebrada caso isso melhore o 

planejamento e o controle da execução. 

b) Determinar os Marcos que representam pontos de controle definidos ao longo do projeto. 

Eles devem ser acrescentados no cronograma e apontam o termino de uma fase ou entrega 

importante para o projeto. 

c) Identificar as dependências nas entregas determinando quais atividades ou pacotes de 

trabalho dependem de quais outras atividades ou pacotes de trabalho, considerando quais são 

as tarefas predecessoras e quais são as tarefas sucessoras que podem iniciar somente após o 

termino de uma outra atividade. 

d) Levantamento de recursos necessários determinando quais recursos humanos serão 

necessários para cada atividade/pacote de trabalho, bem como quais outros tipos de recursos 
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(por exemplo equipamentos e materiais) serão necessários para esta atividade/pacote de 

trabalho. Devem ser considerados também quais habilidades os recursos humanos terão que 

possuir ou desenvolver para desempenhar as atividades de forma satisfatória. 

e) Estimativa de duração das atividades/pacotes de trabalho levando em consideração as 

dependências já mapeadas e os recursos necessários. Deve ser estimado a duração de cada 

atividade que podem ser em minutos, horas, número de dias, horas por dia, etc. 

f) Gerar o cronograma atribuindo as datas de início e término para cada atividade e entrega. A 

partir o cronograma, poderá ser realizado o acompanhamento do desempenho do projeto e gerar 

métricas de avaliação do mesmo. 

 
 
Formalização: 

 
Será armazenado em novas colunas e linhas no mesmo documento juntamente com a EAP. 

 
 
 
Atualização: 

 
Sempre com a aprovação do Gerente do Projeto após revisão do conteúdo realizado no 

início de cada fase. Alterações podem ser feitas apenas pelo Gerente do Projeto, após 

alinhamento com os envolvidos em tal alteração. 

 
 
Questões-chave a serem respondidas: 

 
a) O que especificamente deve ser feito para que uma entrega seja realizada? 

 
b) Quais são minhas limitações de tempo e recursos? 

 
c) Que treinamentos ou conhecimentos são necessários para que os recursos humanos possam 

desempenhar suas atividades de forma satisfatória? 

d) Quais são as dependências entre as tarefas? Que recursos são compartilhados? 
 
e) Quanto tempo levará cada atividade? 

 
f) Que riscos tenho que ter em mente durante a estimativa de duração e recursos? 

 
g) Que tarefas fazem parte do caminho mais longo do projeto? Como faço para que ele não 

sofra atrasos ou como faço para priorizar as atividades deste grupo? 
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G) Planejar as aquisições 
 

Aquisições são ações corporativas nas quais uma empresa decide do que, quanto, 

quando e como será a contratação no projeto. Isso inclui a administração e o encerramento dos 

contratos, compra da maior parte, se não de todas participações da empresa-alvo para assumir 

o controle da empresa-alvo. As aquisições são muitas vezes feitas como parte da estratégia de 

crescimento de uma empresa quando é mais benéfico assumir as operações de uma empresa 

existente e seu nicho comparado à expansão por conta própria. As aquisições são muitas vezes 

pagas em dinheiro, ações da empresa adquirente ou uma combinação de ambas. 

Fornece informações sobre os antecedentes da aquisição e apresenta os produtos e 

serviços necessários para realizar adequadamente o processo de aquisição. O plano de aquisição 

abrange todas as fases do processo de aquisição dentro do ciclo de vida do investimento. O 

plano de aquisição pode fazer referência a outros documentos de aquisição, quando aplicável. 

O objetivo é a criação do mapa de aquisições, o qual deverá demonstrar o que deve ser 

adquirido, como isto será feito, qual o prazo e orçamento. 

 
 
Utilizando a metodologia: 

 
a) Identificar as necessidades do projeto sustentável considerando sempre a obtenção de 

certificados relevantes. Geralmente não serão utilizados somente recursos internos, mas por 

exemplo por falta de conhecimento/experiência sobre o serviço ou por transferência de risco, 

pode ser decidido sobre a realização de um processo de aquisição para recursos externos. 

b) Determinar o que será contratado e o que será feito internamente e preencher um mapa das 

aquisições com tudo que deve ser adquirido para a execução do projeto. 

c) Determinar como será conduzido o processo de obtenção destes produtos ou serviços 

realizados externamente à equipe do projeto. 

d) Determinar o prazo e orçamento para cada aquisição. 
 
 
 
Formalização: 

 
Um documento que define a estratégia de aquisição, define os esforços necessários para 

implementá-la e assegura a coordenação de todos os recursos humanos e organizacionais 
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envolvidos no cumprimento das necessidades da organização em tempo hábil e a um custo 

razoável. Pode ser uma planilha Excel com fácil acesso para consulta e de fácil processo de 

atualização. 

 
 
Atualização: 

 
Quando for identificado a necessidade de incluir uma aquisição não mapeada 

previamente ou quando for necessário atualizar alguma informação já inserida. 

Embora visando a aquisição de produtos e serviços específicos, o plano de aquisição 

deve ser escrito com uma perspectiva maior em mente - ou seja, reutilizá-lo em aquisições 

subsequentes através da identificação e racionalização de atividades de aquisição que poderiam 

ser repetidas. 

Escrever um plano de aquisição é um procedimento referenciado e definido por várias 

normas (por exemplo, ISO 14001) que são implementadas por organizações como parte de sua 

iniciativa de melhoria do processo de aquisição. Deve sempre ser aprovado pelo Gerente do 

Projeto. 

 
 
Questões-chave a serem respondidas: 

 
a) Quais atividades, pacotes de trabalho ou entregas seriam mais bem atendidas se feitas 

externamente à equipe do projeto? 

b) Qual o custo e prazo para essas aquisições? 
 
c) Qual a probabilidade de mudança de preço das aquisições necessárias? 

 
d) Qual o processo para adquirir cada produto/serviço? 

 
 
 
H) Planejar os Custos 

 
Para a implementação de cada atividade são recursos necessários. Para esses recursos 

deve ser desenvolvida uma estimativa de custo. 
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A estimativa de custos é feita para cada atividade do projeto e devem ser definidos para 

atividades que serão desenvolvidas tanto externa quando internamente. A somatória destes 

custos resultará na estimativa de custo do projeto como um todo. 

Podem ocorrer variações entre os preços atuais e os que estarão vigentes quando o 

projeto for executado, que devem ser considerados decorrente do período de tramitação do 

projeto, aprovação e captação dos recursos financeiros. 

O objetivo é desenvolver o orçamento do projeto através do mapeamento de quantias e 

custo para cada pacote de trabalho ou atividade do projeto que se encontram na EAP. 

 
 
Utilizando a metodologia: 

 
a) A partir da estrutura existente de atividades e pacotes de trabalho do projeto, adicionar uma 

coluna de custos. Serão definidos os custos de cada atividade do projeto. A estrutura de custos 

deve ser definida para atividades que vão ser desenvolvidas tanto externa quando internamente. 

b) Identificar qual o número de recursos necessários e o custo total de cada um destes. 
 
c) Criar uma tabela de orçamento que pode ser adicionada à tabela montada a partir da EAP. 

Esta tabela poderá também ser utilizada posteriormente para controlar o progresso do projeto e 

também será uma forma de avaliar o desempenho do mesmo. 
 
 
 

Projeto Exemplo 

Código EAP Orçamento do Projeto Custo 

1 Implantação de Sustentabilidade Corporativa  

1.1 ....  

1.1.1 .... R$ ... 

1.1.2 .... R$ ... 

1.2 ....  

1.2.1 ....  

1.2.2 ....  

1.2.2.1 .... R$ ... 
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.... ....  

..... ....  

 
 

Tabela 4: Exemplo de Orçamento de um Projeto 

Fonte: Autor 

 
Formalização: 

 
Em planilha com fácil acesso limitado aos envolvidos diretamente com a estrutura de 

custos. Podem ser utilizadas planilhas em Excel em local de fácil consulta e de fácil processo 

de atualização. 

 
 
Atualização: 

 
Quando houver necessidade de incluir algum custo ou de fazer algum replanejamento 

desta ou de outras áreas que afetem a estrutura de custos existente. Sempre devem ser aprovadas 

pelo Gerente do Projeto. 

 
 
Questões-chave a serem respondidas: 

 
a) Quanto é necessário captar de recursos financeiros para as implementações e mudanças a 

seguir? 

b) Quanto a empresa patrocinadora está disposta a contribuir para o objetivo definido? 
 
c) Quanto estou ultrapassando o meu orçamento? 

 
d) Quanto custa cada atividade definida? 

 
e) Quais outros passos podem mudar esta estrutura? 
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2.6.1.3 ETAPA 3: APROVAR O PLANO DE PROJETO 
 
 
 

Depois de ter seguido todos os passos descritos acima, será possível consolidar todas as 

informações e assim formar um Plano de Projeto para a aprovação. 

Ele deve ser analisado e garantir um alinhamento de todas as informações para que haja 

a garantia de que não há informações conflitantes no decorrer do plano. 

Em casos de informações desalinhadas é necessário analisá-las e/ou corrigi-las antes da 

aprovação. 

Uma vez que o Plano esteja pronto e revisado, ele pode ser aprovado pelo Gerente do 

Projeto e então encaminhado para participar do processo de obtenção de certificados 

sustentáveis. 

 
 
2.6.1.4 ETAPA 4: PRÓXIMOS PASSOS 

 
 
 

Devem ser anexadas as documentações requeridas e enviadas para análise. Uma vez 

aprovado, o projeto terá seu processo já facilitado para um planejamento de implantação de 

mudanças organizacionais visando a obtenção de certificados relevantes no ramo. 

Após a aprovação do plano do projeto por parte do Gerente de Projetos, o plano se torna 

a ser a base de referência (baseline) para o acompanhamento do progresso e controle do projeto. 

É importante ter em mente que o plano deve ser continuamente atualizado. 
 

A execução do plano de projeto deve ser gerenciado e tem como objetivo colocar as 

tarefas em prática, onde o Gerente do Projeto será responsável pelo desempenho das atividades 

planejadas e também por gerenciar as interfaces técnicas e organizacionais existentes no 

projeto. 

Para a realização das tarefas a equipe de projeto deve ser mobilizada ao longo do projeto 

de acordo com as necessidades de cada atividade. Cada membro deve ser formalmente 

comunicado da sua alocação com todas as informações necessárias pelo Gerente do Projeto. 

O início da execução de cada tarefa do projeto é autorizado pelo Gerente do Projeto que 

garante a realização destas no momento certo e na sequência correta. Ao longo disso   existem 
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as tarefas decorrentes de solicitações de mudanças e ações corretivas que não foram planejadas 

previamente. Essas precisam ser autorizadas pelo Gerente do Projeto e registradas para ter 

controle de mudanças. 

É de grande importância o Gerente do Projeto utilizar suas habilidades de comunicação 

com os principais envolvidos, pois a incapacidade dessa habilidade se tornou muitas vezes fonte 

de insucesso de projetos. 

Torna-se necessário a obtenção da aceitação do cliente em forma de um documento 

formalizando a aceitação das entregas realizadas, que ao mesmo tempo deve ser armazenado 

no acervo do projeto. 

O monitoramento do trabalho é feito em base do plano de projeto aprovado, onde devem 

ser observadas, coletadas, disseminadas e avaliadas todas as informações a respeito do 

desempenho a cada período de tempo. O resultado pode ser representado por um Relatório de 

Desempenho. 

Após isso, devem ser corrigidas as distorções detectadas e também ser controladas as 

mudanças aprovadas pelo Gerente do Projeto. 

Quando o escopo do projeto foi totalmente entregue e aceito, ou caso haja a solicitação 

de seu cancelamento, poder ser iniciado o encerramento do projeto. Os resultados devem ser 

documentados de maneira formal dentro de um documento. 

E finalmente fechar o projeto de acordo com as especificações administrativas. 
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3. CONCLUSÕES 
 
 
 
 
 

O objetivo deste trabalho foi propor uma metodologia simplificada para o 

Gerenciamento de Projetos sustentáveis brasileiros de pequeno e médio porte (cujo custo total 

não ultrapasse 75 mil reais) que auxilie empreendedores com pouca experiência de mercado na 

implantação de sustentabilidade corporativa nas empresas. 

Diante dos cenários apresentados, nota-se a necessidade da criação de ferramentas que 

reduzam a desigualdade entre empreendedores com mais experiência e maior acesso a recursos, 

ao mesmo tempo contribuam para a implantação de sustentabilidade corporativa nas empresas. 

Durante o desenvolvimento do presente trabalho, pôde-se notar também, que os 

profissionais brasileiros realizam gestão de projetos sustentáveis, porém sem uma base sólida 

de conhecimentos ou métodos ligados à área da gestão ambiental. Por esse motivo, surgem 

dificuldades ao exercer o gerenciamento de um projeto sustentável. 

Estas características mapeadas levam a crer na necessidade de uma maior 

profissionalização do atuante nesta área, principalmente quanto a conhecimentos de gestão. 

Portanto, para melhorar a probabilidade de bom desempenho, no decorrer deste trabalho, 

buscou-se, além do objetivo principal, indicar as áreas dentro do gerenciamento de projetos 

onde o foco deve acontecer para que as dificuldades apontadas sejam reduzidas. 

Para concluir, com uma metodologia simplificada específica para a área, associada a 

indicações de onde agir para enfrentar os desafios da prática apontados pelos empreendedores 

focados em sustentabilidade corporativa, almeja-se reduzir as principais dificuldades e 

aumentar as chances de sucesso dos projetos sustentáveis de pequeno e médio porte, 

gerenciados por empreendedores com pouca experiência de mercado, e assim favorecer a 

obtenção de certificados importantes que demonstram a sustentabilidade da organização para 

os clientes e demais envolvidos. 
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 
 
 
 
 
 

Existem ainda muitas possibilidades de desenvolvimento da pesquisa relacionada a área 

de Sustentabilidade Corporativa. Como o ramo torna-se um assunto bastante dinâmico nos 

tempos de hoje, surgem mapeamentos mais atualizados e frequentes que permitiriam uma 

análise mais precisas e atuais das necessidades deste setor. E com isso, novas ferramentas de 

desenvolvimento e democratização do mesmo poderiam ser propostas. 

Há também espaço para a disseminação de conhecimentos ligados à gestão, que é 

apontada como uma grande deficiência do setor de sustentabilidade corporativa em projetos e 

ao mesmo tempo é um grande requisito para exercer a atividade de forma eficiente e eficaz. 

Ainda mais, a aplicação prática da metodologia simplificada proposta no presente 

trabalho, buscando a confirmação ou não da hipótese proposta, torna-se também um possível 

desdobramento relacionado ao tema de projetos sustentáveis apresentado. 
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6. APÊNDICES 
 
 
 
 
 

Apêndice A: exemplo de mensagem de autorização de início do projeto 
 
 
 

Projeto: Implantação Sustentabilidade Corporativa 

De: Diretor Executivo 

Para: John Doe 

CC: Selma Cauca <Gerente do John Doe> 

Assunto: Autorização para início do projeto “Implantação Sustentabilidade 

Corporativa” 

 

1. Justificativa 

No momento atual, em que várias empresas de pequeno ou médio porte estão passando por 

dificuldades de competir com as grandes empresas, torna-se mais evidente a necessidade de 

uma mudança organizacional que traga a implantação de Sustentabilidade Corporativa, que 

conduzam ao sucesso ou que, pelo menos aumentem a probabilidade de atingir uma maior 

rentabilidade. Para tal, torna-se necessária a mudança organizacional para que se obtenha 

certificados relevantes como ISSO 14001. 

Uma pesquisa realizada em 2016 pelo Green Group mostra que as empresas que vêm 

investindo em processos sustentáveis têm registrado uma melhora contínua na eficiência de 

suas vendas, reduzindo seus custos em até 35%. 

 

2. Objetivos/Metas 

Objetivo qualitativo: Otimização dos recursos físicos e processos da empresa por meio de 

uma mudança organizacional sustentável. 

Meta: Aumentar a competividade e a obtenção do certificado ISO14001 no próximo ano. 
 
 

3. Escopo 

O projeto terá como escopo a realização da implantação de Sustentabilidade Corporativa, 

tendo como público alvo clientes e todos funcionários da empresa. 
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4. Gerente do Projeto e Nível de Autoridade 

A Sra. Selma Cauca do departamento de Administração será a gerente deste projeto. Sua 

escolha foi realizada em razão de sua experiência anterior em empresas sustentáveis. 

5. Limite de Prazo e Custo (Restrições) 

O projeto deverá estar concluído em até 90 dias. O orçamento para o projeto é de 

R$15.000. 


