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Resumo 
 

Atualmente, o cenário competitivo exige que o plano estratégico da empresa seja 
acompanhado pela execução e sucesso de seus projetos, no mesmo ritmo das exigências do 
mercado. O sucesso dos projetos depende, não exclusivamente, mas principalmente de um 
bom planejamento, uma boa orientação e uma equipe preparada para executá-lo, um 
monitoramento constante, comunicação entre as partes interessadas, ajuste rápido e eficiente 
às necessidades do projeto e uma boa integração de todas as áreas do projeto. A maioria dos 
projetos no mercado atual requer um cronograma monitorado ativamente, uma vez que este é 
um dos principais pontos críticos para o sucesso global do projeto. Quando usado 
corretamente, o cronograma e suas ferramentas podem ser o melhor amigo de um gerente de 
projetos. É neste contexto de desenvolver projetos sempre lutando contra o tempo que este 
trabalho buscou analisar o cenário atual em algumas empresas pesquisadas e compará-lo com 
os últimos dados coletados pelo PMSurvey de 2013. É notável que com a crescente inserção 
das práticas de gerenciamento de projetos nas empresas, surgem também as falhas e 
oportunidades de aprimoramento para a melhoria dos projetos, à medida que as boas práticas 
são realmente implantadas e seguidas por todos. A comparação dos dados mostra que o 
cenário na população pesquisada é muito similar com os dados coletados pelo PMSurvey que 
tem maior abrangência. 
 
 
Palavras Chave: Planejamento. Cronograma. Gerenciamento de prazos em projetos. Boas 
Práticas em projetos. 
 



Abstract 
 

Currently, the competitive scenario requires that the company strategic plan must be 
followed by the execution and success of its projects, in the same rhythm of the demands of 
the market. The projects success depends, not only, but mainly on good planning, good 
guidance and a well- prepared team to execute it, constant monitoring, communication with 
the stakeholders, rapid and efficient adjustment to project needs and good integration of all 
areas of the project. Most projects in the current market require an actively monitored 
schedule, as this is one of the key critical points to the overall success of the project. When 
properly used, the schedule and its tools can be the best friend to a project manager. In this 
critical situation, developing projects always struggling against the time, which this work 
sought to analyze the current scenario in some companies surveyed and compare it with the 
latest data collected by PMSurvey in 2013. It is notable that with the increasing insertion of 
project management practices in the companies, failures and opportunities to improve projects 
are also emerging, as good practices are actually implemented and followed by all. The 
comparison of the data shows that the scenario in the researched population is very similar to 
the data collected by the PMSurvey that has more comprehensiveness. 
 
 
Key Words:. Planning. Schedule. Project deadline management. Good Practices in projects. 
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1. Introdução 

 

1.1. Delimitação do tema 

 

A pesquisa do presente trabalho visa coletar informações referente ao tema de 

gerenciamento de tempo em projetos, através de questionários, e analisa-las comparado com 

dados recentes do PMSurvey. Este trabalho servirá de referência para visualização de um 

panorama geral da situação do gerenciamento de tempo nas empresas pesquisadas. 

 

1.2. Problema 

 

Como a ausência de Boas Práticas de gerenciamento de prazos pode comprometer o 

cronograma do projeto, seja por falhas de planejamento, modificações no escopo ou 

intervenções internas e externas? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

Verificar se as falhas nos cronogramas dos projetos são ausência da aplicação das Boas 

Práticas de Gerenciamento de tempo em projetos. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

a) Abordar as Boas Práticas de gerenciamento de projetos para a gestão do tempo; 

b) Identificar por meio de questionário quais práticas interferem no Gerenciamento de 

Cronograma dos projetos dos entrevistados; 

c) Coletar informações por meio de questionários;  

d) Interpretar os resultados coletados e analisar as principais falhas relatadas;  

e) Comparar com dados da última pesquisa do PMSurvey.org (2013) 

f) Correlacionar as Boas Práticas de gerenciamento de tempo com as principais falhas 

relatadas e com o intuito de reverter essas falhas para o sucesso do cronograma do 

projeto. 
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1.4. Justificativa/Relevância. 

 

O presente estudo se justifica pela análise dos impactos da falta de melhores práticas de 

gerenciamento de prazos em projetos como fator crítico de sucesso dos projetos e sendo o 

causador de atrasos no cronograma. Esta análise busca identificar quais as principais falhas no 

gerenciamento de prazos em projetos  

 

1.5. Metodologia da pesquisa 

 

1.5.1. Abordagem  

 

Este trabalho foi elaborado baseado no paradigma qualitativo, cujos dados foram 

analisados de forma interpretativa a partir da coleta de informações por meio de questionários 

de perguntas diretas com opção única e/ou múltipla. 

 

1.5.2. Tipologia quanto aos meios e fins 

 

Quanto aos fins, este trabalho classifica-se como descritivo sendo o foco principal a 

análise de dados através da coleta de informações com os participantes do questionário. E 

quanto aos meios, foi realizada uma pesquisa de campo, em ambiente definido e com análise 

do perfil dos entrevistados e uma pesquisa bibliográfica baseada em relatos da literatura da 

área. 

 

1.5.3. Universo e Amostra 

 

O universo deste trabalho abrange profissionais da área de gerenciamento de projetos 

em áreas diversas, em Curitiba e região, incluindo o litoral, que possuem ou não formação em 

curso de especialização da área e que já tiveram ou não contato com as ferramentas de 

gerenciamento de projetos, como por exemplo, o Guia do PMI (2013). 

Como amostragem, foram selecionados alunos do curso de Gerenciamento de Projetos 

do ISAE/FGV de Curitiba e profissionais relacionados aos alunos pesquisados que auxiliaram 

na divulgação e aplicação do questionário. 
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1.5.4. Procedimento de coleta de dados 

 

Neste trabalho, foram abordados os principais problemas referentes ao cumprimento dos 

prazos nos projetos, bem como a análise do gerenciamento do tempo como um fator crítico de 

sucesso e o tratamento e grau de tolerância às mudanças no decorrer do projeto. 

Para a obtenção dos resultados foram realizadas as seguintes ações: 

a) identificação do grupo de entrevistados; 

b) elaboração do questionário, elaborado através do Google Formulários; 

c) validação do questionário por professora do curso; 

d) aplicação do questionário eletronicamente aos entrevistados por meio de ferramenta 

digital; 

e) apresentação gráfica dos resultados; 

f) análise dos resultados e considerações. 

 

Os dados aqui apresentados foram obtidos com a colaboração voluntária dos 

entrevistados (n= 27), cujas empresas em que trabalham estão localizadas em Curitiba e 

região metropolitana (89%) e Paraná – litoral ou interior (11%). 

O questionário contendo perguntas fechadas e abertas, em linguagem simples e direta 

tem o objetivo de conhecer o perfil profissional do entrevistado, o perfil geral da empresa e 

por fim, as características do cenário da empresa diante de questões de gerenciamento de 

projetos com foco em cronogramas, atendimento a prazos e tolerância às mudanças. 

 

1.6. Forma de desenvolvimento do trabalho 

 

Neste trabalho, trataremos do panorama geral referente aos impactos dos atrasos e 

mudanças que interferem no cronograma dos projetos, sendo que a estrutura do trabalho está 

dividida em seis partes: na seção 2 serão apresentados em linhas gerais conceitos sobre 

projetos, gerenciamento de projetos e gerenciamento de tempo de acordo com as boas práticas 

de sugeridas pelo PMI por meio do seu Guia PMBoK® (2013) e os principais conceitos e 

aplicações para o melhor controle e monitoramento do cronograma. Na seção 3 são 

apresentados os dados da coleta quanto ao perfil dos entrevistados, perfil das empresas em 

que trabalham e o cenário e o desenvolvimento de projetos nestas empresas, com análise e 

discussão dos dados correlacionando-os com dados do mercado de período anterior, de acordo 

com PMSurvey (2013). A seção 4 traz as considerações finais do estudo, e finalmente na 
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seção 5, as referências bibliográficas deste estudo. Na seção 6 encontra-se o questionário 

aplicado aos entrevistados para a coleta dos dados deste estudo. 
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2. Desenvolvimento 

 

O gerenciamento de projetos é um tema complexo que envolve o planejamento, a 

execução e o controle de uma série de atividades integradas de forma a atingir os objetivos 

com sucesso e para o benefício de todas as partes envolvidas (PMI, 2013). Existem muitas 

abordagens para gerenciar projetos, sendo que uma das que mais se destaca é o Guia 

PMBoK®® (Project Management Body of Knowlegment),desenvolvido pelo PMI (Project 

management Institute), que está atualmente na quinta edição, lançado em 2013, e traduzido 

oficialmente para diversos idiomas, inclusive o português do Brasil. As edições anteriores 

foram publicadas nos anos de 1996, 2000, 2004 e 2008. Existem outras organizações 

profissionais como o IPMA (de origem europeia), mas neste trabalho são seguidas as 

diretrizes do PMI, através do Guia PMBoK®®. 

O PMI Brasil estabeleceu-se na década de 80, mas apesar disso, atualmente percebe-se 

que mesmo com a propagação dos conceitos e práticas de planejamento e controle no 

gerenciamento de projetos, ainda há falhas e dificuldades no decorrer do projeto como um 

todo e muitos deles estão relacionados a uma das variáveis mais incontrolável de todas: o 

tempo. Barcaui et. al. (2010) reconhecem como um fator crítico dos tempos atuais o fato de 

que os projetos atrasam, sendo difícil mensurar esses custos que certamente geram 

insatisfações. 

 

2.1. Terminologia aplicada 

 

De acordo com o PMBoK® (PMI, 2013, p. 3) “projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Cada projeto cria um 

produto, serviço ou resultado único.” Diz-se que um projeto é exclusivo porque sempre cria 

entregas exclusivas, ou seja, para cada projeto, a entrega é única e direcionada para aquele 

projeto. (KERZNER, 2004). 

A maioria dos projetos no mercado atual requer um cronograma monitorado ativamente. 

O cronograma, documento que consiste na distribuição planejada e organizada das fases de 

execução de um projeto em determinado período de tempo, é uma ferramenta imprescindível 

aos gerentes de projetos, pois asseguram o compromisso com os objetivos estabelecidos, além 

de definir o curso de ações apropriadamente e apontar rapidamente os problemas para as 

partes interessadas.  
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2.2. PMBoK® e Gerenciamento de projetos 

 

O Guia PMBoK® - Project Management Body of Knowledge (PMI, 2013) ou conhecido 

como “Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos” publicado pelo Project 

Management Institute (PMI) identifica o conjunto de conhecimentos em gerenciamento de 

projetos amplamente reconhecido como “Boa Prática”, mas apesar disso, não é considerado 

uma metodologia, pois relata processos de alto nível sem explicar especificamente como 

devem ser implantados. Contudo, é considerada uma estrutura de referência para que o 

método específico de gerenciamento de uma organização se baseie (VALLE, 2010). A Boa 

Prática não é regra, mas reúne ações em consenso que quando aplicadas podem aumentar as 

chances de sucesso dos projetos. 

O PMBoK® (PMI,2013) considera cinco grupos de processos de gerenciamento de 

projetos: 

• Processos de iniciação: são executados para definir um novo projeto ou uma nova 

fase de um projeto existente através da obtenção de autorização para iniciar o projeto 

ou fase. 

• Processos de planejamento: tem finalidade de definir o escopo do projeto, elucidar os 

objetivos e alinhar as medidas necessárias para alcançar os objetivos definidos para 

o projeto. 

• Processos de execução: são os processos realizados para executar o trabalho definido 

no plano de gerenciamento do projeto para atender aos requisitos projeto. 

• Processos de monitoramento e controle: são ações de acompanhamento, análise e 

controle do desempenho do projeto, permitem identificar as atividades e áreas que 

necessitarão mudanças no plano, e iniciar as mudanças correspondentes. 

• Processos de encerramento: são medidas executadas para finalizar todas as atividades 

de todos os grupos de processos, visando encerrar formalmente o projeto ou fase.  

Apesar de os processos de gerenciamento de projetos serem apresentados como 

independentes cada processo está conectado um ao outro para facilitar a integração. E durante 

o desenvolvimento do projeto, muitos dos processos são aplicados repetidas vezes, e 

interagem com os processos de monitoramento e controle constantemente, algumas vezes 

inclusive simultaneamente à ocorrência de outros processos. 

O Guia PMBoK® (2013), na sua quinta edição, define 47 processos de gerenciamento 

de projetos agrupados por requisitos de conhecimento, ou seja, levando em conta as 
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características de cada processo. Todos estes processos estão agrupados no guia em 10 áreas 

de conhecimento de Gerenciamento de Projetos que são:  

1) Gerenciamento da Integração do Projeto;  

2) Gerenciamento do Escopo do Projeto;  

3) Gerenciamento de Tempo do Projeto;  

4) Gerenciamento dos Custos do Projeto;  

5) Gerenciamento da Qualidade do Projeto;  

6) Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto;  

7) Gerenciamento das Comunicações do Projeto;  

8) Gerenciamento dos Riscos do Projeto;  

9) Gerenciamento das Aquisições do Projeto; 

10) Gerenciamento das partes interessadas do Projeto.  

 

As 10 áreas de conhecimento propostas pelo guia e mais o conhecimento e experiência 

da equipe se somam para o sucesso dos projetos. A integração dos 47 processos é a base para 

um eficiente gerenciamento de projetos, que consiste em aplicar conhecimentos, habilidades, 

ferramentas e técnicas nas atividades do projeto que está se trabalhando com a intenção de 

cumprir com os requisitos estabelecidos e atingir seu resultado final (PMI, 2013). Segundo 

Menezes (2009), o objetivo do gerenciamento de projetos é o equilíbrio do controle adequado 

do projeto, garantindo a sua conclusão no prazo e no orçamento estipulados, obtendo a 

qualidade determinada.  

De acordo com o PMBoK® (PMI, 2013), o gerenciamento de um projeto geralmente 

inclui, mas não se limita a:  

• Identificar os requisitos para o projeto solicitados pelo patrocinador; 

• Analisar as diferentes necessidades, preocupações e expectativas das partes 

interessadas no planejamento e execução do projeto; 

• Estabelecer, manter e executar uma comunicação ativa, eficazes e colaborativas entre 

as partes interessadas com frequências determinada; 

• Gerenciar as partes interessadas para atender os requisitos do projeto e as entregas; 

• Equilibrar as restrições conflitantes do projeto que incluem, mas não se limitam ao 

escopo, a qualidade, ao cronograma, ao orçamento, aos recursos, e aos riscos. 

É importante considerar também os recursos disponíveis para a execução do projeto, 

pois se o projeto tiver mais recursos, o tempo para realização diminui, mas se o projeto tem 

pouco recurso o tempo de realização aumenta, por esse motivo entende-se que tempo e 
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recursos/ custos estão diretamente interligados. E é desta maneira e dentre outras dinâmicas 

durante o desenvolvimento do projeto que as áreas e processos se correlacionam e interagem. 

 

2.3. Gerenciamento de tempo em projetos 

 

O Gerenciamento de Tempo engloba a definição das atividades, seu sequenciamento, 

estipula os recursos por atividade, estima a duração de cada atividade e elabora o controle do 

cronograma (Barcaui et. al., 2010), ou seja, reúne os processos necessários para assegurar que 

o projeto seja implantado no prazo previsto. Então são definidas as atividades para a 

realização dos subprodutos do projeto, de forma a serem realizadas em uma sequência lógica 

e interdependente das demais atividades previstas, estimando-se o tempo e os recursos 

disponibilizados para a sua execução. A partir daí, constrói-se um cronograma físico-

financeiro, que permitirá um controle das tarefas e possíveis mudanças no projeto (HOZUMI, 

2006). O controle faz com que os eventos aproximem-se da sequência desejada e inicia a 

reprogramação quando a sequência não for viável ou desejável (CARVALHO; AZEVEDO, 

2013). 

Para garantir a conclusão dentro do prazo do projeto, os sete processos para o 

gerenciamento de tempo são apresentados de maneira simplificada por Almeida (2014, figura 

1) e mais detalhadamente no PMBoK® (PMI, 2013, figura 2), que recomenda que os 

processos a serem seguidos sejam: 

• Planejar o gerenciamento do cronograma: nesta fase inicial devem-se definir as 

políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, 

desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto. 

• Definir as atividades: deve ser realizada a identificação e documentação das ações 

específicas para produzir as entregas do projeto, devendo considerar a execução 

propriamente dita do projeto, possíveis atrasos ou antecipações e as medidas de 

acompanhamento gerencial do projeto. Dependendo do tamanho do projeto e suas 

entregas, as atividades podem ser subdivididas em pacotes de trabalhos para facilitar 

e viabilizar a conclusão de tal atividade. Esta subdivisão deve envolver todos da 

equipe que trabalharão nestas atividades inter-relacionadas. É importante estabelecer 

um marco no cronograma para que todas as entregas relacionadas sejam concluídas 

para a finalização da atividade como um todo. 

• Sequenciar as atividades: consiste em identificar e documentar os relacionamentos 

entre as atividades do projeto. Por considerar a inter-dependência entre as atividades, 
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é este sequenciamento que determina o ritmo do projeto e é a base de cálculo do 

cronograma que resultará na real lógica de execução do projeto. 

• Estimar os recursos das atividades: visa estimar os recursos e suas respectivas 

quantidades, seja a quantidades de material, recursos humanos, equipamentos ou 

suprimentos que serão necessários para realizar cada atividade e quando estarão 

disponíveis. O custo destes recursos é que definirá o custo do projeto. 

 

Figura 1- Fluxo dos processos de gerenciamento de tempo. 

 

Fonte: Adaptado de Almeida, 2014, pág. 4. 

 

• Estimar as durações das atividades: tem como objetivo estimar o período de tempo 

necessário para concluir cada atividade específica com os recursos estimados, 

levando em consideração os riscos e histórico de lições aprendidas de projetos 

similares executados anteriormente. 

• Desenvolver o cronograma: consiste em analisar as sequências das atividades, suas 

durações, recursos necessários e restrições visando criar um modelo de cronograma 

base para o projeto. 

• Controlar o cronograma: visa monitorar o andamento das atividades do projeto 

através das atualizações no decorrer do projeto e controle através de ações gerenciais 



10 

de correção feitas na linha de base do cronograma para realizar o planejado dentro 

dos limites do escopo. 

 

Figura 2- Visão do gerenciamento do tempo do projeto. 

 

Fonte: PMBoK®, 2013, pág. 143. 

 

A preparação e elaboração do cronograma de um projeto consiste em definir as 

atividades que o compõem, e, para cada uma delas, devem-se conhecer os requisitos, qual a 

necessidade de recursos, estimar a execução, as premissas, as restrições, e também a ligação 
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que há com outras atividades relacionadas. Quando se pensa em dezenas de atividades, isto 

pode parecer simples, mas, quando se avança para projetos com centenas e milhares de 

atividades, a elaboração e atualização periódica do cronograma passam a ser fundamental para 

o sucesso do projeto (TERRIBILI FILHO, 2009). Porém, o gerenciamento do tempo 

unicamente não garante o sucesso no cumprimento do prazo do projeto (ALMEIDA, 2015), e 

por isso estabelece-se um plano de gerenciamento do cronograma que está relacionado e dá 

suporte para o plano de gerenciamento do projeto. Através do plano de gerenciamento do 

cronograma é possível identificar um método e uma ferramenta para definir o melhor formato 

e critérios para o desenvolvimento e monitoramento e controle do cronograma (PMI, 2013) 

Muitos erros de cronograma acontecem no planejamento e são resultados de falhas nas 

estimativas, que muitas vezes são subestimadas na previsão de prazo para a execução. Estas 

falhas acontecem por ausência de documentação efetiva e registros e por dificuldade de 

acesso às lições aprendidas (learned lessons) de outros projetos já realizados. Algumas vezes 

as falhas são causadas com a intenção de viabilizar o projeto e vendê-lo, e consequentemente, 

subavaliando a complexidade de seu desenvolvimento e execução (TERRIBILI FILHO, 

2009). Da maneira mais apropriada para o projeto em questão, deve-se avaliar as saídas dos 

processos para a definição e sequenciamento das atividades, sua estimativa de recursos e 

assim prever uma agenda para o projeto e criar um cronograma inicial. Com o aval de 

especialistas, ou não, o cronograma quando finalizado é aprovado e será mantido como a 

linha de base para o controle do cronograma do projeto. O PMBoK® (PMI, 2013) propõe as 

maneiras de gerar e apresentar um cronograma para o projeto (Figura 3). 

Durante o planejamento do cronograma, o gerente do projeto e sua equipe devem focar 

em estabelecer as políticas, procedimentos e documentação necessários para o planejamento, 

desenvolvimento, execução e controle do cronograma do projeto, a fim de guiar o modo que o 

cronograma será gerenciado no decorrer do projeto (PMI, 2013) 

No decorrer do projeto, diversas variáveis podem impactar, positiva ou negativamente, 

o cronograma de execução tornando o gerenciamento de tempo um desafio para o gerente de 

projetos, que é o responsável para liderar a equipe e alcançar os objetivos do projeto (PMI, 

2013). É o gerente do projeto quem deve realizar ou delegar o planejamento do tempo do 

projeto, assim como definir e sequenciar as atividades e seus respectivos responsáveis, 

estimar os recursos necessários e a duração para cada atividade a ser desenvolvida e 

finalmente, elaborar o cronograma e controlá-lo. 
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Figura 3- Visão do desenvolvimento do cronograma. 

 

Fonte: PMBoK®, 2013, pág. 144. 

 

Em um projeto de pequeno porte, normalmente existe um responsável pelo cronograma 

do projeto, muitas vezes o gerente do projeto, no entanto, grandes projetos podem ter vários 

cronogramas separados, mas que fazem parte do mesmo projeto. Neste caso, pode haver um 

cronograma mestre, o qual tem a função de agregar o progresso dos planos setoriais e 

controlar o progresso geral do projeto em um nível alto. É importante identificar, desde o 

início, por qual cronograma cada um será responsável e se outros planos irão interagir com o 

seu ou impactar suas atividades (CIRIELO, 2011). O PMBoK® (PMI, 2013) sugere ainda que 

a decomposição das atividades do projeto em pacotes de trabalhos menores pode facilitar o 

controle e monitoramento do cronograma e também auxiliar nas estimativas, programação e 

execução de cada uma das atividades agrupadas. Dependendo da complexidade do projeto, o 

trabalho pode ser planejado em diferentes níveis de detalhes, porém no planejamento inicial, 

quando ainda não há muitas informações de definição completa do escopo do projeto, as 
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atividades podem ser detalhadas e decompostas até o nível de detalhamento possível para 

posterior decomposição, conforme o andamento do projeto. 

Após a definição macro das atividades e sua decomposição, as atividades precisam ser 

definidas em uma sequência lógica para execução. O método do diagrama de precedência, 

conhecido como MDP, é usado para construir um cronograma no qual as atividades são 

representadas por nós e conectadas de forma a demonstrar sua ordem de acontecimento (PMI, 

2013). O MDP apresenta quatro tipos de relações lógicas entre a atividade predecessora, que 

vem antes, e a atividade sucessora, que acontece depois de outra atividade (Figura 4): 

• Término para início (TI): sequenciamento em que a atividade sucessora só começa 

após a conclusão da atividade predecessora. 

• Término para término (TT): quando a atividade sucessora não pode terminar até que 

a predecessora também termine. 

• Início para início (II): relação em que a atividade sucessora não pode começar até a 

atividade predecessora tenha iniciado. 

• Início para término (IT): relação em que a atividade sucessora não pode ser 

terminada até que a predecessora comece. 

 

Figura 4- Tipos de relações pelo Método do diagrama de precedência (MDP). 

 

Fonte: PMBoK®, 2013, pág. 157. 

 

As relações de dependências podem ainda ser classificadas como (PMI, 2013): 

• Obrigatórias: determinadas por exigência legal ou contratual, podendo ser limitadas 

pela própria característica do trabalho, e são definidas pela equipe do projeto. 
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• Arbitradas: são baseadas nas boas práticas de área determinada ou alguma 

característica do projeto no qual uma ordem específica é desejável, e são definidas 

pela equipe do projeto durante o sequenciamento das atividades. 

• Externas: consistem em atividades externas ao projeto que podem ter relações com 

as atividades do projeto, e são definidas pela equipe do projeto durante o 

sequenciamento das atividades. 

• Internas: estão envolvidas na relação de precedência entre as outras atividades do 

projeto e são definidas pela equipe do projeto durante o sequenciamento das 

atividades. 

 

Posteriormente à definição das atividades, seu sequenciamento e avaliação de 

dependências, a representação pode ser apresentada em um diagrama de rede do cronograma 

(Figura 5), criado manualmente ou utilizando-se softwares de gerenciamento de projetos. O 

grau de detalhamento do diagrama pode variar, e em alguns casos uma descrição resumida 

pode ser anexada. 

 

Figura 5- Modelo de diagrama de rede do cronograma do projeto. 

 

Fonte: PMBoK®, 2013, pág. 160. 

 

Cada atividade requer diferentes tipos de recursos e em quantidades variáveis, uma vez 

que as atividades têm suas necessidades definidas, pode-se estimar qual e quanto recurso 

precisará ser alocado para que cada uma das atividades seja cumprida, dependendo também 
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da disponibilidade de cada recurso (PMI,2013). Conforme a área de aplicação dos recursos, a 

especificidade e detalhes podem variar, e também conforme os requisitos do patrocinador ou 

suas exigências. Como exemplos de recursos em um projeto, podemos citar: mão de obra, 

materiais, equipamentos e ferramentas. 

Definidos os recursos e suas características, é preciso estimar o período que este recurso 

será necessário para atender à atividade especifica, ou ainda se o mesmo recurso será 

necessário mais de uma vez no projeto e em que momento isso se repetirá. A estimativa de 

duração da atividade conforme os recursos alocados permitirá uma melhor visão do tempo 

necessário para cada atividade e para o tempo de conclusão. Baseado nestas estimativas é 

possível calcular a quantidade de períodos de trabalho usando o calendário do projeto. Sendo 

que, é importante documentar as informações que suportam as estimativas e quais suas 

implicações, caso a estimativa não se aproxime da realidade do projeto. Para que estas 

estimativas de duração se aproximem o máximo possível da realidade, diversos fatores devem 

ser considerados: identificar as atividades que tem mais impacto na estimativa, os requisitos e 

disponibilidade dos recursos, as premissas e restrições definidas pelo escopo do projeto, os 

possíveis riscos que podem afetar o projeto e o ambiente da empresa em que o projeto está 

sendo desenvolvido. 

Como técnicas para estimar a duração das atividades, o PMBoK® (PMI, 2013) indica: 

• Opinião de especialista: a experiência prévia em outros projetos similares através 

das recomendações de um especialista. 

• Estimativa análoga: permite estimar baseado em projetos anteriores similares, em 

geral, esta técnica é utilizada quando as informações do projeto são superficiais e 

limitadas. 

• Estimativa paramétrica: é baseada nos dados históricos do próprio projeto, 

normalmente tem maior precisão, mas depende do detalhamento de dados anteriores. 

• Estimativa de três pontos ou PERT (técnica de revisão e avaliação de programa): 

leva em consideração diferentes cenários: o mais provável (tM) que é baseado em 

dados anteriores, índice de produtividade, expectativas reais e disponibilidade de 

recursos; o otimista (tO) que seria a melhor condição e o pessimista (tP) que seria 

baseada na análise do pior cenário para a atividade. 

Durante a estimativa do tempo de duração das atividades são consideradas também 

tolerâncias e limites, por exemplo a entrega para o cliente dentro de 4 semanas ± 2 dias, o que 
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significa que pode ocorrer antes do esperado e não mais tarde que 2 dias após o prazo 

estabelecido. 

Após a completa análise de identificação das atividades e sua sequência, suas durações, 

recursos necessários, riscos e restrições, é possível criar um modelo que será o cronograma do 

projeto. O cronograma permite definir as data de início e fim das atividades, o que é 

importante para interligar as atividades quanto as suas relações lógicas de sequenciamento, e 

estabelecer os marcos do projeto baseado nas entradas. O cronograma elaborado deve ser 

analisado e revisado para que seja aprovado e seja a linha de base para acompanhamento no 

decorrer do projeto, e a partir dele possam ser avaliados atrasos e as expectativas quanto ao 

progresso do projeto. Com o andamento do projeto, a revisão e atualização do cronograma 

envolvendo as partes interessadas podem mantê-lo bem próximo da realidade e da conclusão 

esperada para o projeto. 

Com a utilização das ferramentas e softwares de gestão atualmente disponíveis, como 

Gantt Project, MS Project®, Primavera®, Clarity®, Planner, Serena Openproj entre outras, é 

possível medir quanto do projeto já foi realizado e quando será concluído. O PMBoK® (PMI, 

2013) indica algumas técnicas para o desenvolvimento do cronograma: 

• Análise de rede do cronograma: cria um modelo de cronograma baseado em várias 

técnicas analíticas, como o método do caminho crítico, método da corrente crítica, 

análise “e-se” e técnicas de otimização dos recursos para calcular as datas de início e 

término das atividades. 

• Método do caminho crítico (MCC): técnica que estima a duração mínima do projeto 

e determina a flexibilidade nas relações lógicas da rede do cronograma, sem 

considerar as limitações de recursos. As datas calculadas para início e término mais 

cedo e início e término mais tarde não são o cronograma do projeto, mas uma 

indicação dos períodos de tempo em que determinada atividade poderá ser 

executada. 

• Método de corrente crítica: permite que a equipe do projeto acrescente reservas ao 

cronograma levando em consideração a limitação dos recursos e as incertezas do 

projeto. Neste método não são consideradas margens de segurança para a realização 

de segurança, mas são acrescentadas reservas que representam tempo sem trabalho 

no cronograma, o que permite gerenciar as incertezas e preservar a data limite da 

conclusão da atividade ou do projeto como um todo. 



17 

• Nivelamento de recursos: otimiza as datas de início e término baseado nas restrições 

de recursos visando equilibrar a demanda de recursos mantendo o constante, seja por 

ser um recurso compartilhado ou de disponibilidade limitada, em quantidade ou em 

determinadas épocas. O nivelamento de recursos pode alterar o caminho crítico 

original, normalmente aumentando-o. 

• Estabilização de recursos: ajusta as atividade do cronograma para que não excedam 

os limites pré-definidos de recursos, sem alterar o caminho crítico e nem a data de 

conclusão, tendo apenas os tempos de folga livre e total para gerenciamento dentro 

dos limites do cronograma. 

Com todas as informações e definidas a técnica e a ferramenta a serem utilizadas, o 

cronograma aprovado será a linha de base do projeto e será a referência de comparação com 

os resultados reais, ele deverá incluir pelo menos uma data para o início e término de cada 

atividade e pode ser representado de diferentes maneiras: gráficos de barras, gráficos de 

marcos ou diagrama de rede do projeto, como exemplificado no PMBoK® (PMI, 2013) na 

figura 6. 

Durante a fase de execução do projeto, a revisão e o acompanhamento constante de 

cronograma é tarefa essencial do gerente de projetos, ou um responsável definido por ele, pois 

com base nesta gestão deve-se tomar decisões com o patrocinador e a equipe do projeto 

(TERRIBILI FILHO, 2009). O PMBoK® (PMI, 2013) define o controle do cronograma como 

sendo o processo de monitoramento das atividades do projeto para atualização do andamento 

e administração das mudanças realizadas na linha de base do cronograma original. O atraso é 

o fator mais percebido pelo gerente do projeto quando este não atende a satisfação do 

patrocinador do projeto ou cliente (ALMEIDA, 2015), sendo que através do monitoramento 

do cronograma é possível identificar os desvios e definir ações corretivas e preventivas para 

minimizar os impactos no projeto e os riscos relacionados a estas variações. 

Há diversas maneiras de relatar o desenvolvimento do projeto, como exemplos citados 

pelo PMBoK® (PMI, 2013) podem ser estabelecidas regras de percentual completo do projeto, 

definição de métricas para o controle do progresso do cronograma, técnicas para avaliação do 

valor agregado, ou ainda medições através de indicadores em relação à linha de base, tais 

como a variação de prazos, ou VPR e o índice de desempenho de prazos, ou IDP que 

demonstram qual a variação do andamento do projeto em relação ao planejado para 

estabelecer a linha de base do cronograma inicial. Existem ainda softwares apropriados para 

elaboração e acompanhamento do cronograma que permitem monitorar as datas planejadas 



18 

comparando-as com as datas reais de realização das atividades avaliando a variação em 

relação à linha de base do cronograma. 

 

Figura 6- Exemplos de cronogramas de projeto 

 

Fonte: PMBoK®, 2013, pág. 183. 

 

Quando é o caso, alguns ajustes no cronograma podem exigir antecipações ou esperas 

para o alinhamento de determinadas atividades. No decorrer do projeto, estes ajustes e 

mudanças devem ser avaliadas e aprovadas quanto aos impactos no escopo do projeto e 
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também na linha de base inicial do cronograma, ou ainda em outras áreas que compõem o 

plano de gerenciamento do projeto. 

Como uma recomendação de boa prática, o andamento do cronograma pode ser 

reportado ao patrocinador do projeto conforme os marcos estabelecidos no cronograma, sendo 

estes considerados pontos de relevância para o projeto e que podem também estar 

relacionados a decisões importantes do projeto. Sempre que houver uma alteração, as 

atualizações devem ser aplicadas ao cronograma de maneira a rearranjar as atividades e datas 

e ainda avaliando-se a necessidade de um novo cronograma, se for o caso; e ao registro dos 

riscos avaliando-se quais os riscos podem surgir com a atualização do cronograma. 

E até os dias atuais, mesmo com o PMBoK® (2013) que serve de guia para aplicação 

das melhores práticas do mercado, ainda é uma constante observarmos atrasos, aumento de 

custos e comprometimento da qualidade de produtos/serviços nos mais diversos projetos. 
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3. Pesquisa de Campo e Análise de Resultados 

 

3.1. Considerações iniciais 

 

Primeiramente, foram coletadas informações para identificar o perfil dos entrevistados 

que responderam ao questionário, para então delimitar o perfil das empresas em que 

trabalham e finalmente, coletar informações quanto ao desenvolvimento de projetos em suas 

empresas com foco no gerenciamento de prazos em projetos. 

 

3.2. Perfil dos entrevistados 

 

Dos entrevistados, 22,2% declararam trabalhar na área de Educação, 14,8% 

propriamente na área de projetos de suas empresas e nas áreas de Qualidade/Controle de 

Qualidade, Informática/TI e Produção houve um percentual de 11% para cada uma das áreas, 

7,4% na área de óleo e gás; e finalmente os demais 22,6% trabalham nas áreas de Construção 

Civil/Engenharia, Comercial/Vendas, Consultoria e Projetos Agroindustriais. 

Do total, 74% declararam que fizeram ou fazem um curso de gerenciamento de projetos, 

porém apenas 63% declararam que conheciam os métodos do PMI contidos no PMBoK® 

(2013). 

 

3.3. Perfil das empresas 

 

A maioria das empresas foi considerada como sendo de grande porte por seus 

colaboradores, ou seja, tem receita operacional bruta anual acima de R$ 300 milhões, de 

acordo com a classificação do BNDES, sendo 83,3% das empresas de administração de 

domínio privado e nacional (66,7%), conforme figura 7. 

Os dados coletados revelam que, dentre as principais áreas de atuação, em ordem 

decrescente, 26% das empresas tem seus negócios na área de Educação, 18,5% atuam na área 

de alimentos e 15 atua em construção civil. E ainda, empresas da área financeira/ bancária, 

óleo e gás, telecomunicações, consultoria, higiene/cosméticos e química. 
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Figura 7 - Distribuição do perfil das empresas dos entrevistados: em (A) quanto ao porte; em 

(B) quanto à administração e em (C) quanto a área de atuação. 

(A) 

(B) 

(C) 

Fonte: a autora. 

 

3.4. Cenário e o desenvolvimento de projetos nas empresas 

 

Em 60% das empresas dos entrevistados não há um escritório de projetos (Project 

Management Office, PMO) que gerencie ou coordene os projetos da companhia. E este dado 
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pode estar relacionado ao fato de 45% dos entrevistados declararem que a empresa não possui 

uma metodologia única de gerenciamento de projetos e que cada área aplica a sua própria 

metodologia, e que, em outros casos, pelo fato de a empresa não possuir uma metodologia 

formal, 33% dos projetos é gerenciado de maneira informal, o que significa que estes projetos 

não seguem uma metodologia o que durante o seu desenvolvimento impactará todas as 

atividades e entregas, inclusive o controle do cronograma e suas entregas relacionadas. 

Mesmo que 40 % das empresas tenham um PMO estabelecido, apenas 22% possuem uma 

metodologia única de gerenciamento de seus projetos, e apenas em 18,5% dos casos a 

metodologia é utilizada de fato para gerenciar os projetos, sendo que em 22% dos projetos a 

metodologia nunca é utilizada. 

 

Figura 8 - Representação gráfica da participação dos entrevistados com os projetos da 

empresa em que atua. 

 

Fonte: a autora. 

 

Conforme a figura 8, a maioria dos entrevistados é parte integrante da equipe dos 

projetos (48%) ou colabora com os projetos (33%) e utiliza como ferramenta para o 

gerenciamento do projeto, principalmente, o MS Project® (55,5%); sendo também citados 

Primavera®, Open Project, SAP OS® e Clarity®, como ilustra a figura 9. 

Em outros casos, a ferramenta foi desenvolvida internamente pela empresa, adaptada 

em Excel ou não há nenhuma ferramenta. Porém, de nada adianta ter a melhor ferramenta sem 

a adequada aplicação dos conceitos e o devido treinamento, observa Barcaiu et. al. (2010). 
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Figura 9 - Ferramentas mais utilizadas para o gerenciamento de projetos nas empresas 

pesquisadas. 

 

Fonte: a autora. 

 

Entretanto, assim como o resultado do PMSurvey (2013) que indica que 45% das 

empresas participantes da pesquisa utilizam metodologias de gerenciamento de projetos na 

maioria das vezes, mesmo com a disponibilidade de alguma ferramenta, 41% dos 

entrevistados também declararam que estas são usadas na maioria dos projetos. 

 

Figura 10- Aspectos considerados na Metodologia de Gerenciamento de Projetos 

 

Fonte: PMSURVEY.ORG, 2013. 

 

Ressaltando uma preocupação constante nas empresas, o principal aspecto considerado 

no gerenciamento de projetos da empresa é o prazo/tempo/cronograma (33% das citações), 
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assim como mostram os dados de 2013 do PMSURVEY, no qual o prazo é o principal item 

considerado nos projetos, conforme as figuras 10 e 11. 

 

Figura 11 - Aspectos que mais preocupa nas empresas questionadas. 

 

Fonte: a autora 

 

Em segundo lugar, a preocupação é com custo (28%) e depois escopo (14%) refletindo 

o que dados da última pesquisa do PMSURVEY (2013) também indicam como os principais 

temas considerados em sua pesquisa. 

A preocupação com o prazo/tempo/cronograma como principal aspecto considerado nos 

projetos da empresa reforça ainda mais a preocupação que há com o desenvolvimento do 

cronograma como a etapa seguida pela empresa para o desenvolvimento de seus projetos 

(figura 12). De maneira simplificada, a correta definição do escopo, a elaboração da EAP e 

suas entregas e um bom controle do cronograma através de ferramentas específicas aliadas às 

práticas em gerenciamento de projetos podem evitar o atraso e fracasso do projeto como um 

todo. Uma prática simples que pode minimizar a falta de controle do gerenciamento de tempo 

é incluir um calendário que some todas as atividades a serem desenvolvidas e considere 

apenas os dias úteis, estabelece-se assim um calendário projeto/atividade. Se este calendário 

considerar ainda os recursos, o calendário pode ser designado como projeto/recursos. A 

preocupação com escopo e a definição das atividades aparece na sequência, seguidos em igual 

percentual pela preocupação com a estimativa de recursos (materiais, pessoas, financeiros e 

equipamentos e suprimentos), que está relacionado ao tempo de duração do projeto e seu 

desenvolvimento, e estimativa da duração das atividades. 
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Figura 12 - Etapas dos projetos nas empresas dos entrevistados. 

 
Legenda: Definição e lista das atividades de acordo com o escopo; Sequenciamento das atividades (ordem de precedência, 

sincronicidade...); Estimativa de recursos (materiais, pessoas, financeiros, equipamentos e suprimentos); Estimativa da 

duração das atividades; Desenvolvimento do cronograma; Criação do cronograma de marcos e monitoramento do projeto; 

Declaração do Escopo do projeto; Especificação das entregas do projeto; Procedimento para solicitação e controle de 

mudanças; Plano de comunicação; Lições aprendidas discutidas e registradas; Matriz de riscos e suas tratativas; Diagrama de 

rede de atividades e suas dependências; Matriz de responsabilidades com a definição do papel de cada recurso; Não há 

planejamento ou programação das atividades. 

Fonte: a autora 

 

A preocupação em atender ao cronograma aparece em seguida, alegando que atendem a 

etapa de sequenciamento das atividades, atentando-se a ordem de precedência e 

sincronicidade, por exemplo. Outra preocupação com o cronograma é a criação do 

cronograma de marcos e monitoramento do projeto que está diretamente ligada especificações 

das entregas do projeto e as definições do escopo. A elaboração do cronograma de marcos 

pode ajudar no sentido de acompanhar a evolução do projeto e melhor monitoramento das 

entregas em cada fase do projeto, sendo que os marcos podem ser solicitações do próprio 

cliente ou qualquer outro stakeholder do projeto, e ter característica opcional ou obrigatória 

estabelecida em contrato. Sendo assim, o marco mais importante no gerenciamento do tempo 

é a entrega final do projeto. 

A pesquisa do PMSurvey (2013), apresentada na figura 13, indica que o cronograma é o 

principal documento utilizado nas metodologias de gerenciamento de projetos, seguido pela 

declaração de escopo do projeto, o termo de abertura do projeto e a estrutura analítica do 

projeto. 
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Figura 13- Documentos e práticas utilizadas nas metodologias de gerenciamento de projetos 

 

Fonte: PMSURVEY.ORG, 2013. 

 

A indicação do cronograma como principal documento para o gerenciamento de 

projetos ressalta a importância de gerenciar um cronograma que comunique de forma 

coerente, clara e precisa o progresso atual do projeto para atingir o resultado esperado 

(CIRIELLO, 2011). Segundo Rodrigues (2014), aplicar a técnica dos 5W2H em mais ou 

menos detalhes, pode ajudar a planejar o projeto, suas atividades e por consequência a 

duração das atividades em cada etapa estabelecendo assim um cronograma que contemple as 

informações mais importantes e relevantes para o projeto e os principais stakeholders. 

Segundo o PMBoK® (2013), controlar o cronograma é o processo de monitoramento do 

andamento do projeto para a atualização de seu progresso e gerenciamento das mudanças 

feitas na linha de base do cronograma. O controle do cronograma está relacionado a:  

1) Determinação da situação atual do cronograma do projeto;  

2) Influência nos fatores que criam mudanças no cronograma;  

3) Determinação de que o cronograma do projeto mudou; 

4) Gerenciamento das mudanças reais conforme ocorrem. 

Como uma medida de boa prática, a consulta ou participação de especialistas na área ou 

profissionais com experiência na área do projeto contribuem para a maior precisão nas 

estimativas de prazos e custos durante o planejamento do cronograma evitando alterações 

posteriores ao plano inicial. A definição coerente dos limites do escopo do projeto também 
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contribui para as estimativas do cronograma, assim como as premissas e restrições do projeto 

e a análise dos riscos que poderão afetar o andamento do projeto, seja positiva ou 

negativamente. 

Na pesquisa, foram apontadas como as principais causas do não cumprimento dos 

prazos dos projetos as constantes mudanças no escopo (22%), o qual também aparece entre os 

problemas mais frequentes nas empresas (figura 14; PMSurvey, 2013). Neste cenário, as 

mudanças solicitadas no decorrer do projeto, uma vez aprovadas, devem ser consideradas na 

linha de base do cronograma e devem ser incorporadas ao projeto para adequação de todos os 

outros fatores relacionados, tais como recursos e ajustes no escopo. E ainda, foram apontados 

pelos entrevistados como causas para o descumprimento do prazo: o escopo não definido 

adequadamente, a escassez de recursos, os riscos não avaliados adequadamente e falta de 

alinhamento das informações entre os envolvidos que abrange assuntos de gerenciamento de 

tempo e controle das mudanças, escopo, gerenciamento de riscos, de stakeholders e a escassa 

comunicação entre a equipe e as demais partes envolvidas.  

 

Figura 14- Problemas mais frequentes em projetos 

 

Fonte: PMSURVEY.ORG, 2013. 

 

Em razão da inter-relação dos diferentes processos do gerenciamento de projetos, 

Ciriello (2011) aponta que o cronograma se comunica direta ou indiretamente com todo o 

trabalho desenvolvido dentro do projeto, sendo que é importante entender o que motiva as 
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atualizações de status dos membros, e os motivos do adiantamento ou atraso em relação ao 

cronograma. É importante entender qual a causa raiz das mudanças, avaliar a real necessidade 

de reajuste ao projeto, interligar os stakeholders, gerenciar os recursos direcionando-os para 

as atividades, prever e medir os riscos e sempre manter a comunicação e atualização da 

situação do projeto para todas as partes interessadas.  

A constatação de que as constantes mudanças no escopo comprometem o 

gerenciamento do cronograma vão de encontro ao impacto que essas mudanças causam 

atrasando o prazo dos projetos, resultado indicado por 90% dos entrevistados como o 

principal impacto das mudanças ao andamento do projeto. Outro problema é que as mudanças 

consomem recursos desnecessariamente e acabam por desestimular a equipe devido aos 

esforços não aproveitados que foram aplicados no projeto, inclusive esforços financeiros que 

podem estar sendo desperdiçados. 

A grande maioria dos entrevistados entende que as mudanças são necessárias ao longo 

do projeto para adequação às necessidades do cliente (63%, figura 15), sendo que a tolerância 

a essas mudanças está em um nível entre médio e alto, assim como mostram os dados do 

levantamento de 2013 apresentados na figura 16 (PMSURVEY, 2013). Porém, é sabido que 

essas mudanças influenciarão o andamento do projeto e, consequentemente, podem causar 

atrasos na conclusão do mesmo. 

 

Figura 15- Nível de tolerância à mudanças no escopo do projeto nas empresas dos 

entrevistados. 

 

Fonte: a autora. 

 

Conforme boa prática recomendada pelo PMBoK® (PMI, 2013), a solicitação de 

mudança aprovada irá substituir o documento atual, respectiva entrega ou linha de base, 
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podendo causar necessidade de atualização em outras partes do projeto. As partes afetadas 

podem ser o escopo do projeto, o custo, o próprio cronograma ou algum requisito de 

qualidade do projeto. Dependendo da natureza da solicitação da mudança, ela pode ser 

necessária como uma ação corretiva que visa realinhar a atividade com o plano do projeto, 

preventiva que visa garantir o desempenho futuro das atividades do projeto, de reparo de 

defeito que visa adequar uma não conformidade do projeto ou por mera atualização. 

Para o bom andamento do projeto, as mudanças aprovadas devem ser validadas para 

garantir a correta execução da alteração e confirmar que foi realizada conforme a 

recomendação. Quando há um grande volume de solicitações de mudanças, é recomendado 

pelo PMBoK® (PMI, 2013) que as mudanças sejam avaliadas de forma integrada 

possibilitando que seus impactos também sejam avaliados de forma global no projeto. 

 

Figura 16 – Nível de tolerância à mudanças no escopo dos projetos 

 

Fonte: PMSURVEY.ORG, 2013. 

 

Menezes (2009) sugere uma maneira de padronizar o controle das mudanças através de 

um fluxograma, apresentado na figura 17, sendo que desta forma as alterações podem ser 

avaliadas em comum acordo entre cliente e fornecedor do projeto, mantendo os registros e 

procedimentos para alterações.  
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Figura 17- Fluxo para controle de mudanças. 

 

Fonte: Menezes, 2009, pág. 198. 

 

Para informar as mudanças (Figura 18), o canal preferencial para a comunicação é 

através de e-mail (37%), seguido de reunião com a equipe e registro em ata (33%) e 

posteriormente em conversa presencial (22%). A escolha pelo e-mail indica a busca por uma 

ferramenta abrangente e de rápida disseminação, eficiente e que mantenha os dados 

registrados como um histórico ou lições aprendidas do projeto (learned lessons).  

 

Figura 18 - Meios de comunicação das mudanças às partes interessadas. 

 

Fonte: a autora. 
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Criar um histórico do projeto com o registro dos principais acontecimentos é uma boa 

prática recomendada para que outras atividades relacionadas, seja no mesmo projeto ou em 

outros, sejam estimadas e realizadas com maior precisão e de uma melhor forma para atender 

aos requisitos do projeto.  

 

Figura 19 – Canais de Comunicação mais utilizados pelas equipes de projetos 

 

Fonte: PMSURVEY.ORG, 2013. 

 

O e-mail também é a escolha mais relevante da pesquisa do PMSurvey (2013) mais 

recente, como mostrado na figura 19. A constante comunicação entre as partes interessadas, 

como aplicação de uma boa prática em gerenciamento de projetos, é de vital importância para 

o sucesso do projeto e cumprimento de seus prazos, uma vez que o gerenciamento do tempo 

está ligado a todas as outras áreas envolvidas no projeto (BARCAIU et. al., 2010) 

 

Figura 20 – Frequência de problemas relacionados ao cumprimento de prazos nos projetos. 

 

Fonte: a autora. 
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Mesmo os problemas relacionados ao cumprimento dos prazos serem bastante 

frequentes, mais de 77%, como mostra a figura 20; o índice de sucesso dos projetos em 

relação às metas de prazos, custo, qualidade e satisfação do cliente muitas vezes ocorre, em 

59,2% dos casos (figura 21), assim como mostram os dados do PMSurvey (2013) que 

apresenta informação bem similar ao encontrado nesta pesquisa (Figura 22) 

 

Figura 21 – Frequência de sucesso dos projetos em relação às metas, de acordo com os 

entrevistados. 

 

Fonte: a autora. 

 

Figura 22 – Frequência com que os projetos realizados têm alcançado metas de prazo, custo, 

qualidade e satisfação do cliente (interno ou externo) 

 

Fonte: PMSURVEY.ORG, 2013. 
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Ao final da coleta dos dados e questionamentos, é possível verificar que, em geral, os 

entrevistados percebem e entendem as falhas encontradas nos projetos que estão envolvidos 

em suas empresas, e ainda, a maioria dos entrevistados entende que a capacitação dos 

gerentes de projetos deveria ser a principal preocupação e foco de investimento da empresa 

(Figura 23), seguida da implantação de processos e métodos para gerenciar os projetos, 

programas e portifólios da empresa, indicando que é importante implantar indicadores de 

desempenho dos projetos para seu acompanhamento e verificação de rendimento em relação 

ao retorno para a empresa. A indicação da capacitação dos gerentes como fator crítico para as 

empresas revela a necessidade de melhorar o treinamento dos gestores a fim de melhorar seu 

conhecimento em relação à gestão da equipe e também do projeto como um todo, como 

lembra Barcaui et. al. (2010).  

 

Figura 23 - O que os entrevistados entendem que deveria ser a preocupação da empresa. 

 
Legenda: Reciclagem dos métodos de gerenciamento de projetos na instituição; Capacitação dos gerentes de projetos; 

Implantação de indicadores de desempenho para projetos; Implantação de processos e métodos para gerenciamento de 

projetos, programas e portifólios; Desenvolvimento de práticas de gerenciamento ágil de projetos; Auditoria de qualidade de 

projetos; Implantação de ferramentas/softwares de gerenciamento de projetos; Diagnóstico e melhoria do nível de maturidade 

em gerenciamento de projetos; Implantação de um escritório de projetos (PMO); Terceirização de consultores/profissionais 

especializados em gerenciamento de projetos; Não há necessidade de mudança. 

Fonte: a autora. 
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percebidos e valorizados pelos membros da equipe e que devem ser considerados com a 

merecida relevância pelas empresas para atingir o sucesso do projeto e manter a motivação 

das equipes. 

Os dados coletados através do questionário assemelham-se bastante aos dados 

levantados em 2013 pelo PMSurvey, isto demonstra que os profissionais tem uma percepção 

clara dos impactos da falta de práticas de gerenciamento de projetos em seu dia-a-dia dentro 

das empresas. Apesar de algumas falhas, muitos deles indicaram que o índice de sucesso dos 

projetos ocorre na maioria das vezes, seja por adaptações ao longo do desenvolvimento do 

projeto ou por experiências anteriores da equipe e gestor. Finalmente, a maioria dos 

entrevistados indica que a capacitação e treinamento dos gerentes de projetos podem ser de 

relevância reconhecida para as empresas, sendo que este profissional, quando treinado e 

capacitado, tem melhores condições de liderar sua equipe e seus projetos. 

É neste cenário que os profissionais de gerenciamento de projetos são cada vez mais 

necessários, pois para esta tarefa exige-se conhecimento, uso das metodologias e experiência. 

A área de projetos, aos poucos, vem deixando sua característica departamental para se tornar 

algo estratégico da corporação, englobando práticas que devem ser aplicadas e disseminadas 

para todos os envolvidos e partes interessadas para se tornar parte da cultura da organização.  
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4. Conclusões 

 

O objetivo do trabalho de verificar que as falhas nos cronogramas dos projetos são 

consequência da ausência da aplicação das boas práticas de gerenciamento de tempo em 

projetos foi alcançado, uma vez que a coleta e análise das informações possibilitou observar 

que mesmo havendo o conhecimento de tais práticas, a efetiva aplicação das ações necessárias 

é falha e impossibilita o sucesso dos projetos conforme o planejamento prévio. O fato de 

todos os envolvidos nos projetos seguirem as mesmas diretrizes a fim de alcançar o objetivo 

final seria suficiente e coerente para reverter o índice de sucesso dos projetos. 

Como desdobramentos desta análise, seria interessante que os dados deste estudo 

pudessem ser correlacionados com o nível de maturidade das empresas em gerenciamento de 

projetos podendo abrir novas visões de como avaliar e propor aprimoramento para o melhor 

andamento e realização dos projetos, melhor desempenho das equipes e maior grau de 

satisfação dos clientes. 
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6.  Apêndice 

 

6.1. Questionário aplicado  

 

Questionário para TCC em Gerenciamento de Projetos - Foco: Tempo 
 
Este questionário tem apenas a finalidade acadêmica de coletar dados para o TCC em 
Gerenciamento de Projetos, nenhum nome ou empresa precisa ser identificada ou mencionada. 
*Obrigatório 
 

Sobre o entrevistado 
Este questionário é parte do trabalho de TCC do curso de MBA em GP e tem a finalidade de 
diferenciar o perfil dos entrevistados 
 
1. Trabalho na área de: * 
Marcar apenas uma oval. 

o Manutenção 
o Projetos 
o Qualidade/Controle de Qualidade 
o Administrativa 
o Logística/Transporte/Almoxarifado 
o Produção 
o Informática/TI 
o Outro: 

 
2. Fiz/faço um curso de Gerenciamento de Projetos * 
Marcar apenas uma oval. 

o Sim 
o Não 

 
3. Conheço os métodos do PMI contidos no PMBoK® * 
Escolha "Outro" caso conheça ou utilize outro método e mencione-o 
Marcar apenas uma oval. 

o Sim 
o Não 
o Outro: 

 

Sobre a empresa em que trabalha 
Este questionário é parte do trabalho de TCC do curso de MBA em GP e tem a finalidade de 
conhecer as diferentes características das empresas dos entrevistados. 
 
4. A empresa em que trabalho está localizada em: * 
Marcar apenas uma oval. 

o Curitiba e região metropolitana 
o Paraná (litoral ou interior) 
o Outro: 
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5. A empresa em que trabalha pode ser considerada: * 
Porte da empresa de acordo com classificação do BNDES 
Marcar apenas uma oval. 

o Micro (<= R$2,4 milhões) 
o Pequena (de R$2,4 a 16 milhões) 
o Média (de R$16 a 90 milhões) 
o MédiaGrande (de R$90 a 300 milhões) 
o Grande (>= R$300 milhões) 

 
6. A empresa é de domínio: * 
Marcar apenas uma oval. 

o Público 
o Privado 
o Misto 

 
7. A empresa tem administração: * 
Marcar apenas uma oval. 

o Nacional 
o Multinacional 

 
8. Área de atuação da empresa: * 
Marcar apenas uma oval. 

o Construção Civil 
o Financeira/Bancária 
o Alimentos 
o Telecomunicações 
o Educação 
o Consultoria 
o Higiene/Cosméticos 
o Química 
o Informática/TI 
o Outro: 

 

Sobre o desenvolvimento dos projetos na empresa 
Este questionário é parte do trabalho de TCC do curso de MBA em GP e busca investigar as 
práticas em projetos nas empresas. 
 
9. Sua empresa tem um escritório de Projetos (PMO)? * 
Marcar apenas uma oval. 

o Sim 
o Não 

 
10. Existe uma metodologia de gerenciamento de projetos na empresa? * 
Marcar apenas uma oval. 

o A empresa possui uma metodologia única para gerenciar os projetos, que é utilizada por 
todas as áreas 

o A empresa possui metodologias desenvolvidas em cada área e cada área utiliza sua 
própria metodologia 

o A empresa não possui metologia formal, pois o gerenciamento de projetos é realizado 
informalmente 
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11. Qual o nível de utilização das metodologias de gerenciamento de projetos? * 
Marcar apenas uma oval. 

o A metodologia é utilizada de fato 
o A metodologia é utilizada na maioria das vezes 
o A metodologia é utilizada poucas vezes apenas em alguns casos 
o A metodologia nunca é utilizada 

 
12. Na maioria das vezes, como você se relaciona com os projetos da sua empresa? * 
Marcar apenas uma oval. 

o Não me envolvo nos projetos da empresa 
o Sou o Gerente de Projetos 
o Sou parte da equipe do projeto 
o Não sou parte da equipe, mas colaboro nos projetos 
o Outro: 

 
13. Qual/Quais as ferramentas são utilizadas para o gerenciamento dos projetos? * 
Se houver mais de uma, marque todas as ferramentas utilizadas. 
Marque todas que se aplicam. 

 MS Project 
 Primavera 
 Deskaway 
 jx Project 
 Gantt Project 
 Open Project 
 Project Planner 
 Project Engine Personal 
 Project Builder 
 SAP PS 
 Clarity 
 Planview 
 Outro: 

 
14. Qual o nível de utilização dos softwares como ferramenta no gerenciamento de projetos? * 
Marcar apenas uma oval. 

o Sempre utilizamos em todos os projetos 
o Utilizamos na maioria dos projetos 
o Utilizamos em poucos projetos, a minoria 
o Não utilizamos nenhuma ferramenta 

 
15. Quais os principais aspectos considerados no gerenciamento de projetos na sua 
empresa? * 
Marque apenas 3 aspectos mais importantes 
Marque todas que se aplicam. 

 Prazo/Tempo/Cronograma 
 Escopo 
 Custo 
 Comunicação/Interrelacionamento 
 Riscos 
 Qualidade 
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 Integração 
 Recursos Humanos 
 Aquisições 
 Governança 
 Outro: 

 
16. Os projetos na minha empresa, sempre seguem o planejamento e as etapas: * 
Marque as opções que representam o cotidiano dos projetos na sua empresa 
Marque todas que se aplicam. 

 Definição e lista das atividades de acordo com o escopo 
 Sequenciamento das atividade (ordem de precedência, sincronicidade...) 
 Estimativa de recursos (materiais, pessoas, financeiros, e equipamentos e suprimentos) 
 Estimativa da duração das atividades 
 Desenvolvimento do cronograma 
 Criação do cronograma de marcos e monitoramento do projeto 
 Declaração do Escopo do Projeto 
 Especificação das entregas do Projeto 
 Procedimento para solicitação e controle de mudanças 
 Plano de comunicação 
 Lições aprendidas discutidas e registradas 
 Matriz de riscos e suas tratativas 
 Diagrama de rede de atividades e suas dependências 
 Matriz de responsabilidades com a definição do papel de cada recurso 
 Não há planejamento ou programação das atividades 
 Outro: 

 
17. Em relação ao gerenciamento do cronograma, quais as principais causas do não 
cumprimento dos prazos dos projetos? * 
Para citar outras causas, descreva em "Outro" separando por ";" 
Marque todas que se aplicam. 

 Escopo não definido adequadamente 
 Mudanças constantes no escopo 
 Escassez de recursos 
 Concorrência pela utilização dos recursos 
 Estimativas incorretas ou sem fundamentos 
 Riscos não avaliados adequadamente 
 Falta de alinhamento das informações entre os envolvidos 
 Falta de integração e comprometimento da equipe 
 Outro: 

 
18. Como as mudanças impactam no andamento do projeto? * 
Para citar outras, descreva em "Outro" separando por ";" 
Marque todas que se aplicam. 

 Interferem na delimitação do escopo 
 Atrasam o prazo do projeto 
 Consomem recursos desnecessariamente 
 Desestimulam a equipe 
 Aumentam os riscos no projeto 
 Dificulta a comunicação com as partes envolvidas 
 Outro: 
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19. Qual o nível de tolerância à mudanças no escopo do projeto? * 
Marcar apenas uma oval. 

o Baixa, a mudança é percebida como um evento negativo para o projeto 
o Média, algumas mudanças são necessárias ao longo do projeto para adequação às 

necessidades do cliente 
o Alta, as mudanças são vistas como um evento natural durante a execução do projeto 

 
20. Como as mudanças são comunicadas às partes envolvidas? * 
Marcar apenas uma oval. 

o Em conversa presencial 
o Em reunião com a equipe e registros em ata 
o Email 
o Telefone 
o Mensagens instantâneas (MSN, skype, whatsapp, gtalk, etc) 
o Videoconferência 
o Redes sociais (facebook, twitter, etc) 
o Outro: 

 
21. Qual a frequência de sucesso dos projetos em relação às metas de prazo, custo, 
qualidade e satisfação do cliente? * 
Marcar apenas uma oval. 

o Sempre 
o Na maioria das vezes 
o Poucas Vezes 
o Nunca 

 

22. Qual a frequência de problemas relacionado ao cumprimento de prazos 
determinados? * 
Marcar apenas uma oval. 

o Sempre 
o Na maioria das vezes 
o Poucas vezes 
o Nunca 

 
23. Na sua opinião, quais deveriam ser as principais preocupações e investimentos 
das empresas para o sucesso dos projetos? * 
Marque até 3 opções 
Marque todas que se aplicam. 

 Reciclagem dos métodos de gerenciamento de projetos na instituição 
 Capacitação dos gerentes de projetos 
 Implantação de indicadores de desempenho para projetos 
 Implantação de processos e métodos para gerenciamento de projetos, programas e 

portifólios 
 Desenvolvimento de práticas de gerenciamento ágil de projetos 
 Auditoria de qualidade de projetos 
 Implantação de ferramentas/softwares de gerenciamento de projetos 
 Diagnóstico e melhoria do nível de maturidade em gerenciamento de projetos 
 Implantação de um escritório de projetos (PMO) 
 Terceirização de consultores/profissionais especializados em gerenciamento de projetos 
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 Não há necessidade de mudanças 
 Outro: 

 

Obrigada pela sua colaboração! Sua resposta foi registrada. 


