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RESUMO 

As organizações do terceiro setor estão ganhando cada vez mais relevância na sociedade civil. 

Diante disso, percebe-se uma necessidade de profissionalização dos aspectos que envolvem a 

gestão dos projetos, a fim de potencializar os resultados e otimizar os recursos utilizados. Desta 

arte, o objetivo deste trabalho é desenvolver uma proposta para estruturar a gestão dos projetos do 

Instituto Atuação, uma entidade de pequeno porte do terceiro setor com sede na cidade de Curitiba, 

que trabalha para desenvolver e fortalecer a democracia no Brasil. A proposta será elaborada com 

base nos conhecimentos transmitidos pelo programa da FGV Management, do curso de MBA de 

Gerenciamento de Projetos, em conjunto com uma estratégia criada a partir de reuniões e conversas 

entre o autor da proposta e os diretores da instituição em estudo. O trabalho irá propor um passo a 

passo para fortalecer o gerenciamento dos projetos da instituição. 

 

Palavras chave: Gestão. Processos. Projetos. Proposta. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Third-sector organizations have been increasing in relevance in civil society. Therefore, it is 

necessary to professionalize all aspects of project management in order to optimize the use of 

resources and to achieve the results that they aim for. In this context, the objective of this work is 

to develop a proposal to structure the process of managing projects for Instituto Atuação, a small 

organization based in the city of Curitiba that works to develop and strengthen democracy in Brazil. 

Learnings from the FGV Management program of the Project Management MBA course will form 

the basis of the proposal, along with meetings and conversations between the author and the 

directors of the institution under study. The work aims to create a step-by-step process, so that any 

project manager of the institute can use it to enhance future projects. 

 

Key words: Management. Process. Structure. Project. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Com o aumento da competitividade, da escassez de recursos e da crescente necessidade de 

promover e alavancar as organizações e as empresas, o gerenciamento de projetos qualificado vem 

ganhando cada vez mais relevância em todos os setores da sociedade civil. Além desses fatores, o 

sucesso do planejamento estratégico das organizações está diretamente relacionado com a 

execução bem-sucedida de seus projetos e, no terceiro setor, essa premissa não seria diferente. 

No contexto socioeconômico do Brasil, é notória a insuficiência do governo em atender as 

necessidades básicas da população e em garantir a continua evolução da democratização do estado. 

Deste modo, para que as instituições sem fins lucrativos obtenham êxito e alavanquem seu 

crescimento, no intuito de suprir algumas demandas da sociedade, é relevante que o gerenciamento 

dos projetos dessas entidades apresente processos estruturados e definidos, focados nas 

necessidades e na cultura organizacional, com indicadores claros e objetivos para produzir 

resultados mensuráveis e de maior qualidade. 

Assim, o presente trabalho utilizará o Instituto Atuação como laboratório para a elaboração 

de uma proposta para a estruturação da gestão dos projetos, com finalidade de desenvolver e 

implementar um passo a passo de processos gerenciais envolvidos e necessários na condução de 

um projeto. O instituto foi fundado em 2010 e é uma organização apartidária, com sede na cidade 

de Curitiba – Paraná, sem fins lucrativos, que tem como missão desenvolver e fortalecer a 

democracia no Brasil. A organização possui como seus principais valores a transparência, o 

apartidarismo, o comprometimento e o primor pelo ser humano. 

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Para desenvolver e fortalecer a cultura democrática de uma nação é preciso tempo, 

qualidade nas entregas, quick wins e projetos que proporcionem impactos estruturais. Entendendo 

isso, o Instituto Atuação se posiciona como uma organização voltada para resultados de longo 

prazo e atribui aos seus projetos os fatores substanciais para garantir a entrega da sua estratégia e 

o alcance da sua missão. 

Em vista disso, o Atuação compreende a necessidade da profissionalização da gestão de 

todos os seus departamentos e principalmente dos seus projetos. A partir de uma análise realizada, 
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o instituto constatou que na maioria dos seus projetos já executados ocorreram vários problemas 

de diferentes naturezas, relacionados, por exemplo, ao planejamento, à documentação, à 

comunicação, ao monitoramento e controle, dentre outros aspectos. Logo, este trabalho procura 

responder a seguinte pergunta: quais os benefícios e desvantagens em estruturar o gerenciamento 

dos projetos de uma organização de pequeno porte do terceiro setor? 

1.3 JUSTIFICATIVA 

O sucesso e a garantia da entrega da estratégia da maioria das empresas estão ligados 

diretamente com a execução bem-sucedida de seus projetos. No âmbito do terceiro setor isso não 

seria diferente. De acordo com Tumelero (1999), o terceiro setor aumenta sua legitimidade à 

medida da crescente demanda pela democratização do Estado e do atendimento às necessidades 

sociais da população que não encontra respostas no Governo. 

Para que as instituições sem fins lucrativos, como o Instituto Atuação, obtenham êxito e 

alavanquem seu crescimento, é relevante que seus projetos apresentem processos muito bem 

estruturados e definidos, focados nas necessidades e na cultura organizacional da Instituição.  

Toda essa estruturação, associada a uma gestão eficaz, pode resultar em produtos e serviços 

mais adequados, competitivos e, por conseguinte, aumentar a chance de se atingir o impacto social 

esperado. 

1.4 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar os principais aspectos para a estruturação do 

gerenciamento dos projetos do Instituto Atuação, uma organização de pequeno porte do terceiro 

setor. 

1.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar as principais necessidades gerenciais dos projetos da instituição em estudo. 

 Propor macroprocessos para o gerenciamento dos projetos da organização. 

 Apresentar as principais ferramentas e indicadores que devem ser utilizados para o 

gerenciamento dos projetos. 

 Evidenciar os principais benefícios para a instituição em estudo, a partir da criação de 

processos gerenciais para os projetos. 
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1.5 QUESTÕES DE ESTUDO 

O desenvolvimento deste trabalho tem como propósito responder as seguintes questões: 

 Quais são as deficiências no prisma gerencial dos projetos do Instituto Atuação? 

 Quais são as principais vantagens e desvantagens em se estruturar o gerenciamento dos 

projetos? 

 Quais os principais benefícios da criação de um ativo organizacional das informações 

relacionadas aos projetos? 

 Qual a relação entre a estruturação do gerenciamento dos projetos e a comunicação entre 

os projetos e os demais departamentos da instituição em estudo? 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

Para facilitar o entendimento do trabalho realizado, este estudo está divido na seguinte 

forma e ordem: 

1 – Introdução 

Considerações iniciais sobre a gestão de projetos no terceiro setor e a apresentação do 

problema e o objetivo deste trabalho. 

2 - Revisão da Literatura 

Neste item, são apresentados os conteúdos para o embasamento teórico e construção deste 

trabalho. 

3 - Metodologia 

Este capítulo trata da classificação adotada para a pesquisa, da contextualização da 

instituição em estudo e da metodologia utilizada para a elaboração da proposta de gestão de 

projetos. 

4 – Resultados 

Neste capítulo, são apresentadas as necessidades identificadas na organização em estudo, 

os processos desenvolvidos e as ferramentas sugeridas para a gestão dos projetos e as vantagens e 

desvantagens da implementação da proposta. 

5 – Conclusões e Sugestões de Estudos Futuros 

6 - Referências Bibliográficas 

7 – Apêndice 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Nas últimas décadas, as rápidas e grandes transformações do mercado, principalmente as 

tecnológicas, bem como as crescentes demandas sociais vêm aumentando paulatinamente os níveis 

de concorrência entre as empresas e as organizações. Além disso, em virtude da globalização e da 

frenética intensidade de disseminação de informações, os consumidores conseguem comparar 

facilmente produtos e serviços oferecidos e, com isso, aumentar o nível de exigência com relação 

aos preços, aos prazos e à qualidade das entregas contratadas. 

Essa conjuntura faz com que as empresas/organizações passem a ser reconhecidas pelo 

profissionalismo e pela capacidade de atender seus clientes. De acordo com o guia PMBOK (5ª 

edição, 2013), isso só se torna possível com equipes de trabalho flexíveis e multidisciplinares, com 

uma ótima organização institucional, além de um planejamento baseado em projetos. Sendo este 

último, um dos principais fatores de sucesso para qualquer instituição, faz-se necessário o 

entendimento com clareza sobre o que é um projeto. 

Logo, projeto é um esforço temporário, que é empreendido para criar um produto, serviço 

ou resultado único. Sua natureza temporária não significa necessariamente curta duração, mas 

indica que ele tem início e término definidos (Guia PMBOK, 5ª edição, 2013). 

A partir da elucidação desse conceito, os próximos tópicos deste capítulo abordam a 

importância e a definição da gestão de projetos, as respectivas áreas de conhecimento e qual a 

relação desta gestão com o Terceiro Setor. 

2.1 DEFINIÇÃO E BENEFÍCIOS DA GESTÃO DE PROJETOS 

Todos os projetos são únicos, executados por pessoas diferentes, em períodos específicos e 

em contextos distintos. Eles podem atingir vários níveis de uma organização, envolver poucas ou 

milhares de pessoas e podem duras dias ou anos. Grande parte dos projetos extrapola as fronteiras 

das organizações por meio do relacionamento com os fornecedores, com os clientes, com o governo 

e com os parceiros. 

Como resultado, os projetos passam a ser parte da estratégia de negócios das organizações, 

com seus resultados impactando diretamente no sucesso e desenvolvimento delas. 

Kerzner (2006) exemplifica algumas razões pelas quais a companhias podem ser forçadas 

a adotarem o gerenciamento de projetos: 
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 Competição; 

 Padrões de qualidade; 

 Redução nas margens de lucro; 

 Necessidade de resultados financeiros; 

 Fatores tecnológicos; 

 Aspectos legais; e 

 Fatores políticos. 

Todos esses fatores reforçam a importância e a necessidade de se realizar uma gestão de 

projetos com eficácia. De acordo com o guia PMBOK (5ª edição, 2013), a gestão de projetos é a 

aplicação de habilidades, conhecimentos, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, com o 

intuito de atender aos seus requisitos. A gestão de projetos é realizada por meio da aplicação e da 

integração, de maneira apropriada, dos processos de gerenciamento de projetos. 

A gestão de projetos inclui (mas não se limita) a: 

 Identificação de requisitos; 

 Estabelecimento e execução de uma comunicação ativa; 

 Gestão das partes interessadas (stakeholders); e 

 Planejamento, execução, controle e monitoramento do escopo, da qualidade, do 

cronograma, do orçamento, dos recursos, das partes interessadas e dos ricos. 

Estes elementos estão intrinsicamente relacionados entre si, de tal forma, que se ocorrer 

alguma modificação/alteração em algum deles, pelo menos um outro também será afetado. Por 

exemplo, uma alteração no escopo precisa ser validada com diferentes stakeholders, podendo ainda 

criar riscos adicionais. 

Devido à integração entre essas diferentes áreas, a gestão de projetos é interativa e ocorre 

ao longo de todo o ciclo de vida do projeto e, quando bem aplicada, mostra-se eficaz em conseguir 

os resultados desejados de acordo com o planejamento. 

O guia PMBOK (5ª edição, 2013) destaca os principais benefícios advindos da gestão de 

projetos: 

 Redução de surpresas durante a execução dos trabalhos; 

 Permite desenvolver diferenciais competitivos a partir da estruturação da metodologia; 
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 Antecipa situações desfavoráveis; 

 Disponibiliza orçamentos antes do início dos gastos; 

 Agiliza decisões; 

 Aumenta o controle gerencial; 

 Otimiza a alocação de pessoas, equipamentos e materiais; e 

 Documenta a metodologia utilizada e as lições aprendidas, facilitando as estimativas para 

projetos futuros. 

Mesmo com tantos benefícios, a história mostra que, mesmo com aplicação da gestão de 

projetos, vários ainda falham. O guia PMBOK (5ª edição, 2013) afirma que a maioria dos 

insucessos são frutos das chamadas falhas gerenciais, tais como: 

 Metas e objetivos mal definidos ou mal compreendidos pela equipe; 

 Pouca compreensão da complexidade do projeto; 

 Elaboração de estimativas financeiras pobres e incompletas; 

 Sistemas de controle inadequados; 

 Falta de liderança do gerente do projeto; 

 Falha na identificação de stakeholders; e 

 Projeto estimado com base no “achismo”/feeling dos envolvidos. 

Cabe à equipe e, principalmente, ao gerente do projeto controlar as possibilidades de 

insucesso acima mencionadas. Para isso, o planejamento precisa ser elaborado de maneira 

apropriada e deve ser baseado em dados objetivos, o que só se torna possível com um conhecimento 

das áreas e dos processos envolvidos na gestão de projetos. 

2.2 OS PROCESSOS E AS ÁREAS DE CONHECIMENTO EM GESTÃO DE PROJETOS 

Em termos gerais, o gerenciamento de projetos tem por finalidade garantir que as atividades 

do projeto cumpram os seus requisitos. De acordo com o guia PMBOK (5ª edição, 2013), um 

processo pode ser entendido como um conjunto de ações e atividades, que se inter-relacionam, e 

que são executadas para criar um produto, serviço ou um resultado especificado. Ele caracteriza 

cada processo de acordo com dados e informações de entrada, ferramentas e técnicas que podem 

ser aplicadas, além das saídas resultantes. 
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Para a obtenção de dados e informações iniciais, o guia PMBOK (5ª edição, 2013) cita os 

ativos de processos organizacionais e os fatores ambientais da empresa como pontos de partida 

fundamentais a serem considerados para todos os processos. Os primeiros fornecem diretrizes e 

padrões para a adequação dos processos institucionais da organização às atividades dos projetos. 

Os segundos são fatores fora do controle da equipe e que podem influenciar o processo do projeto 

ou restringir as opções de gerenciamento, tais como a cultura e estrutura organizacional das 

organizações, condições de mercado ou ainda a própria infraestrutura das empresas. 

2.2.1 OS GRUPOS DE PROCESSOS DOS PROJETOS 

De acordo com Chaves (2014), os processos relacionados ao gerenciamento de projetos se 

sobrepõem e interagem entre si de distintas maneiras e asseguram o fluxo eficaz ao longo do ciclo 

de vida de um projeto. Os processos – 47 ao total – são agrupados em 5 categorias de acordo com 

o guia PMBOK (5ª edição, 2013): 

 Processos de iniciação, que são responsáveis por definir um novo projeto ou fase, através 

da obtenção de autorização para a iniciação. Eles definem os objetivos iniciais, o escopo e 

formalizam a abertura do projeto. 

 Processos de planejamento, que são responsáveis pela definição do que deve ser feito, de 

como deve ser feito e de quem ficará responsável por cada atividade ou entrega do projeto, 

de tal forma a alcançar os objetivos previamente definidos e aprovados. Todo o empenho 

realizado nestes processos irá resultar em um grande detalhamento do planejamento do 

projeto e na documentação dessas informações, os quais irão atuar sobre aspectos de 

escopo, custos, qualidade, tempo, comunicação, riscos, aquisições, partes interessadas e 

recursos humanos. 

 Processos de execução, os quais possibilitam as entregas do projeto de acordo com todos 

os aspectos mencionados nos processos de planejamento. 

 Processo de monitoramento e controle, que permitem o acompanhamento do desempenho 

e da revisão regular do progresso dos projetos. Possibilitam ainda a identificação de desvios 

e a necessidade de mudanças/alterações. 
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 Por fim, os processos de encerramento, que finalizam todas as atividades dos grupos dos 

processos e formalizam o encerramento do projeto e/ou fase e o aceite dos resultados 

obtidos. 

Orientando e conduzindo com eficácia o gerenciamento de projetos, os grupos de processos 

estão presentes nas dez áreas de conhecimento que o guia PMBOK (5ª edição, 2013) segmentou o 

estudo do gerenciamento de projetos, com o objetivo de facilitar a sua compreensão e a sua 

materialização. 

2.2.2 AS ÁREAS DE CONHECIMENTO DA GESTÃO DE PROJETOS 

Cada área de conhecimento representa um conjunto de conceitos, termos e atividades que 

compõem um campo profissional (área de especialização). Cada projeto faz proveito das dez áreas 

- além de outras -  dependendo da especificidade e dos riscos. Essas dez áreas englobam todos os 

47 processos descritos pelo guia PMBOK (5ª edição, 2013), o que demanda por parte do gerente 

de projetos realizar a gestão a partir de uma extensa amplitude de temas e técnicas. Essa divisão de 

áreas é apenas virtual (uma separação documental), pois, na prática, todos os processos estão 

interligados com os demais em um fluxo de trabalho único. 

As áreas de conhecimento em projetos são: (1) gerenciamento da integração, (2) 

gerenciamento do escopo, (3) gerenciamento do tempo, (4) gerenciamento dos custos, (5) 

gerenciamento da qualidade, (6) gerenciamento dos recursos, (7) gerenciamento das comunicações, 

(8) gerenciamento dos riscos, (9) gerenciamento das aquisições e (10) gerenciamento das partes 

interessadas (stakeholders). 

 Gerenciamento da integração 

De acordo com o PMBOK (5ª edição, 2013), o gerenciamento da integração é responsável 

por definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades que permeiam todos os 

grupos de processos das dez áreas de conhecimento. A integração tem por característica consolidar 

e integrar todas as ações, o que é fundamental para garantir o atendimento de todos os requisitos 

do projeto e gerenciar as expectativas das partes interessadas. O gerenciamento da integração é 

composto por 6 processos: 

1. Desenvolver o termo de abertura do projeto (TAP); 
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2. Desenvolver o plano de gerenciamento do trabalho; 

3. Orientar e gerenciar o trabalho do projeto; 

4. Monitorar e controlar o trabalho do projeto; 

5. Realizar o controle integrado de mudanças; e 

6. Encerrar o projeto ou fase. 

Para informações detalhadas sobre cada um desses processos recomenda-se consultar o 

Guia PMBOK. 

 Gerenciamento do escopo 

De acordo com a Sotille (2014), o gerenciamento do escopo procura garantir que o projeto 

contemple todo o trabalho requerido, para que possa ser executado da melhor maneira possível. 

Ele serve de base para o gerenciamento do projeto e para a criação de linhas de base (são os planos 

aprovados para o projeto). O gerenciamento do espoco é composto por 6 processos: 

1. Planejar o gerenciamento do escopo; 

2. Coletar os requisitos; 

3. Definir o escopo; 

4. Criar a EAP; 

5. Validar o escopo; e 

6. Controlar o escopo. 

Para informações detalhadas sobre cada um desses processos recomenda-se consultar o 

Guia PMBOK. 

 Gerenciamento do tempo 

Conforme Barcaui (2014), o gerenciamento do tempo tem por objetivo a definição, o 

sequenciamento, o estabelecimento dos recursos e a estimativa de duração das atividades do 

projeto. O gerenciamento do tempo é composto por 7 processos: 

1. Planejar o gerenciamento do cronograma; 

2. Definir as atividades; 

3. Sequenciar as atividades; 

4. Estimar os recursos das atividades; 
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5. Estimar a duração das atividades; 

6. Desenvolver o cronograma; e 

7. Controlar o cronograma. 

Para informações detalhadas sobre cada um desses processos recomenda-se consultar o 

Guia PMBOK. 

 Gerenciamento dos custos 

De acordo com o PMBOK (5ª edição, 2013), o gerenciamento de custos é responsável por 

garantir que o projeto possa ser terminado dentro do orçamento aprovado, por meio de 4 processos: 

1. Planejar o gerenciamento dos custos; 

2. Estimar os custos; 

3. Determinar o orçamento; e 

4. Controlar os custos. 

Para informações detalhadas sobre cada um desses processos recomenda-se consultar o 

Guia PMBOK. 

 Gerenciamento da qualidade 

Segundo Marshall (2010), o gerenciamento da qualidade é responsável por assegurar que 

as atividades, processos bem como o serviço/produto/resultado sejam feitos de acordo com o que 

se pretende do projeto. A qualidade utiliza as políticas de cada organização e trabalha para garantir 

que os requisitos do projeto sejam cumpridos e validados. O gerenciamento da qualidade é 

composto por 3 processos: 

1. Planejar o gerenciamento da qualidade; 

2. Planejar a garantia da qualidade; e 

3. Controlar a qualidade. 

Para informações detalhadas sobre cada um desses processos recomenda-se consultar o 

Guia PMBOK. 
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 Gerenciamento dos recursos humanos 

Conforme o PMBOK (5ª edição, 2013), o gerenciamento dos recursos humanos tem por 

objetivos organizar, gerenciar e guiar a equipe do projeto (pessoas com papéis e responsabilidades), 

sendo composto por 4 processos: 

1. Planejar o gerenciamento dos recursos humanos; 

2. Mobilizar a equipe do projeto; 

3. Desenvolver a equipe do projeto; e 

4. Gerenciar a equipe do projeto. 

Para informações detalhadas sobre cada um desses processos recomenda-se consultar o 

Guia PMBOK. 

 Gerenciamento das comunicações 

De acordo com o PMBOK (5ª edição, 2013), o gerenciamento das comunicações visa 

assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, armazenadas, 

distribuídas e recuperadas de maneira oportuna e apropriada – a comunicação pode, de maneira 

eficaz, criar pontes entre as partes interessadas do projeto. O gerenciamento das comunicações é 

composto por 3 processos: 

1. Planejar o gerenciamento das comunicações; 

2. Gerenciar as comunicações; e 

3. Controlar as comunicações. 

Para informações detalhadas sobre cada um desses processos recomenda-se consultar o 

Guia PMBOK. 

 Gerenciamento dos riscos 

Segundo o PMBOK (5ª edição, 2013), o gerenciamento dos riscos tem como propósito 

aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto 

dos eventos negativos ao projeto. O gerenciamento dos riscos é composto por 6 processos: 

1. Planejar o gerenciamento dos riscos; 

2. Identificar os ricos; 



 

 

23 

3. Realizar a análise qualitativa dos ricos; 

4. Realizar a análise quantitativa dos ricos; 

5. Planejar a resposta aos ricos; e 

6. Controlar os ricos. 

Para informações detalhadas sobre cada um desses processos recomenda-se consultar o 

Guia PMBOK. 

 Gerenciamento das aquisições 

De acordo com Xavier (2010), o gerenciamento das aquisições tem a finalidade de obter 

materiais, equipamentos e serviços externos ao projeto, de acordo com padrões de qualidade, tempo 

e custos, além de parâmetros técnicos de desempenho. O gerenciamento de aquisições é composto 

por 4 processos: 

1. Planejar o gerenciamento de aquisições; 

2. Conduzir aquisições; 

3. Controlar as aquisições; e 

4. Encerrar as aquisições. 

Para informações detalhadas sobre cada um desses processos recomenda-se consultar o 

Guia PMBOK. 

 Gerenciamento das partes interessadas (stakeholders) 

Conforme o PMBOK (5ª edição, 2013), o gerenciamento das partes interessadas tem por 

objetivos identificar todas as pessoas, grupos ou organizações que possam impactar ou ser 

impactados pelo projeto, analisar as respectivas expectativas e poder de impacto no projeto, 

desenvolver estratégias de engajamento e manter todas as partes interessadas envolvidas e 

comprometidas com o projeto. O gerenciamento das partes interessadas é composto por 4 

processos: 

1. Identificar as partes interessadas; 

2. Planejar o gerenciamento das partes interessadas; 

3. Gerenciar o engajamento das partes interessadas; e 

4. Controlar o engajamento das partes interessadas. 
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Para informações detalhadas sobre cada um desses processos recomenda-se consultar o 

Guia PMBOK. 

2.3 O TERCEIRO SETOR E A GESTÃO DE PROJETOS 

A sociedade civil brasileira é composta por três setores, sendo eles o Primeiro, o Segundo 

e o Terceiro setor. O Primeiro Setor é o Estado, personalidade jurídica de direito público, que 

realiza a Administração Pública. O Segundo Setor é a administração de direito privado, que 

representa o mercado. Por fim, o Terceiro Setor é constituído por organizações sem fins lucrativos 

e não governamentais (ONGs), que têm como objetivo gerar serviços de caráter público. 

O Terceiro Setor se destaca pela responsabilidade e pela atuação que desempenha nas áreas 

sociais, culturais, educacionais e ambientais, além de movimentar volumosos recursos financeiros 

(públicos e privados) para desempenhar suas funções. Deste modo, o Terceiro Setor busca dividir 

algumas responsabilidades com o Estado, procurando identificar as atividades da sociedade civil 

que não se enquadram na finalidade lucrativa e tenta combinar a flexibilidade e eficiência do setor 

privado para atingir bons resultados. 

Com tamanha responsabilidade e recursos limitados, as organizações do Terceiro Setor 

deveriam procurar realizar o gerenciamento de seus projetos da melhor maneira possível. Segundo 

Gomes (2015), um erro muito comum dessas organizações é desprezar o retorno financeiro dos 

projetos (Return on Invesment – ROI). Segundo o autor, devido ao caráter sem fins lucrativos das 

entidades do Terceiro Setor, elas acabam não se preocupando com o retorno financeiro. Gomes 

(2015) recomenda ainda que é altamente aconselhável desenvolver formas de se medir o impacto 

social e, se possível, encontrar o resultado financeiro equivalente. 

Para Sangawa (2013), o gerenciamento de projetos pode ser aplicado em qualquer setor da 

sociedade civil, podendo ser empregado em projetos de diferentes tamanhos, complexidade e 

origem. De acordo com Hudson (1999), as fragilidades de alguns projetos sociais ocorrem 

principalmente pela dificuldade de monitoramento, pela falta de resultado financeiro e pela 

administração complexa de sua estrutura, investidores/patrocinadores, funcionários e voluntários, 

além de, frequentemente, apresentar objetivos vagos. 

Devido à necessidade de transparência e de pressão por resultados positivos, Armani (2000) 

enumera alguns benefícios da adoção do gerenciamento de projetos: (i) legitimidade e 
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credibilidade; (ii) produção coletiva de conhecimento; (iii) impacto estrutural e duradouro; (iv) 

eficiência; (v) eficácia; e (vi) aumento de poder, com a participação de todas as partes envolvidas.
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3 METODOLOGIA 

No primeiro momento, realizou-se uma ampla revisão bibliográfica do que constitui a 

fundamentação teórica da pesquisa, com foco na definição e nos benefícios do gerenciamento de 

projetos e na sua importância para o Terceiro Setor. Os demais momentos da pesquisa serão 

discutidos e detalhados a partir de agora. 

No que diz respeito a metodologia, este trabalho de conclusão de curso adotou um estudo 

de caso participante, em que ocorreu uma análise específica a partir de uma proposta desenvolvida, 

com uma aplicação em um caso real da própria organização. Assim, este capítulo apresenta de 

maneira detalhada a metodologia utilizada neste trabalho em quatro tópicos: a classificação da 

pesquisa, a contextualização da instituição em estudo, o processo para a estruturação da proposta e 

as limitações do método. 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

As classificações destacadas neste trabalho são relacionadas à abordagem adotada e à 

tipologia quanto aos meios e quanto aos fins da pesquisa. 

3.1.1 ABORDAGEM UTILIZADA 

Este trabalho utilizou uma abordagem qualitativa, que é caracterizada por uma amostra não 

probabilística e por produzir resultados de caráter interpretativos e não generalizáveis. Deste modo, 

os dados utilizados foram produzidos a partir de observações, não apresentando preocupação com 

a representatividade numérica, mas sim com o objetivo de produzir informações aprofundadas a 

partir dos estudos realizados. 

3.1.2 TIPOLOGIA QUANTO AOS MEIOS 

O presente trabalho adotou a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo (VERGARA, 

2005), na forma de um estudo de caso participante, quanto aos meios de pesquisa. Assim, 

efetuaram-se estudos sistematizados com base na bibliografia relacionada ao tema e desenvolveu-

se um trabalho de campo por parte do autor, fundamentado por uma investigação empírica baseada 

em observações e pela criação de uma proposta para a estruturação da gestão dos projetos da 

instituição. 
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3.1.3 TIPOLOGIA QUANTO AOS FINS 

Com a finalidade de atingir os objetivos planejados por este trabalho, utilizou-se três 

tipologias quanto aos fins (VERGARA, 2005): 

 Aplicada – metodologia com finalidade prática para se resolver problemas concretos. 

Assim, procurou-se solucionar o problema da falta de estruturação da gestão dos projetos 

do Instituto Atuação. 

 Metodológica – metodologia associada à construção de caminhos, maneiras e/ou 

procedimentos para atingir um determinado fim. Deste modo, este trabalhou procurou criar 

um modelo de processos de projetos para a organização em estudo. 

 Explicativa – metodologia que procura estabelecer relações entre fatores que podem levar 

a ocorrência de determinados fenômenos. Desta arte, este trabalhou procurou estabelecer 

as correlações entre a estruturação da gestão dos projetos e os impactos na instituição. 

3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EM ESTUDO 

O Instituto Atuação surgiu em 2010, como consequência da revolta de alguns jovens que, 

em meio a escândalos e denúncias de corrupção durante os chamados "Escândalos dos Diários 

Secretos" na Assembleia Legislativa do Paraná, decidiram atuar de forma apartidária para alcançar 

transformações significativas no Brasil. 

Na procura por essas mudanças, a organização acabou se deparando com o Índice de 

Democracia publicado pela The Economist Intelligence Unit e, que desde a sua primeira publicação 

em 2007, classifica o Brasil como uma democracia falha - principalmente pela pouca participação 

política e pela pobre cultura democrática verificada na população. 

Assim, seguindo uma tendência global (principalmente nos Estados Unidos e na Europa 

Ocidental), em que o terceiro setor vem ganhando força e adquirindo o chamado “poder moral”, o 

Atuação foi fundado como uma organização sem fins lucrativos, apartidária e com a missão de 

transformar o Brasil por meio do desenvolvimento e do fortalecimento da sua cultura democrática. 

O Instituto Atuação tem como premissa que as transformações necessárias para a sociedade 

não são alcançadas por meio de projetos e de organizações isoladas, mas sim a partir de 

movimentos com compartilhamento de objetivos, de valores e de uma agenda comum. Para colocar 
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isso em prática, o Atuação pretende encontrar, no longo prazo, qual o melhor modelo para integrar 

o homem, o Estado e as organizações da sociedade civil. 

Em resumo, o instituto se define como uma organização capaz de pesquisar e entender os 

grandes problemas contemporâneos, com capacidade para criar, difundir e implementar estratégias 

e projetos com fins de impacto estrutural para a sociedade brasileira. 

3.2.1 A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO INSTITUTO ATUAÇÃO 

Com sede na cidade de Curitiba, o Instituto Atuação possui doze colaboradores diretos e 

apresenta a seguinte estrutura organizacional: 

 Um Conselho Consultivo; 

 Um Conselho Fiscal; 

 Um Conselho Deliberativo; 

 Um Chief Executive Officer – CEO (que também é Diretor de Marketing) e um Chief 

Operating Officer – COO (que também é o Diretor de Operações). 

 Um Gestor de Relações Institucionais; 

 Um Gestor Financeiro e de Projetos (departamento de projetos); 

 Uma Gestora de Marketing e de Captação de Recursos Financeiros; 

 Sete membros alocados no nível operacional; e 

 A instituição é dividida em algumas áreas: Escritório de Projetos; Marketing; Captação de 

Recursos; Operações; Financeiro; Pesquisa; Recursos Humanos; Administrativo; e 

Jurídico. 

3.2.2 GESTÃO E PROCESSOS 

O Instituto Atuação tem a meritocracia como um baluarte para seu funcionamento e possui 

um sistema de gestão estruturado, que permite uma avaliação de desempenho de acordo com cada 

atividade desenvolvida pelos colaboradores e que, dependendo do resultado, pode resultar em 

prêmios financeiros mensais, trimestrais e anuais. 

Apesar do foco na gestão, os departamentos e os projetos do Instituto ainda não possuem 

todos processos definidos e documentados. A organização já realizou 7 projetos desde sua 

fundação, de modo que alguns deles chegaram a representar mais de quarenta por cento do 
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orçamento anual. A partir de uma análise dos projetos previamente executados, observou-se que 

eles apresentavam um baixo nível de planejamento, de documentação e de monitoramento e 

controle. 

Com essa constatação, os dois diretores do Instituto se mostraram dispostos a investir tempo 

e esforço para a estruturação da gestão dos projetos, a qual contaria com uma base sólida e 

consolidada do MBA em Gerenciamento de Projetos do Programa FGV Management. 

3.3 METODOLOGIA UTILIZADA PARA A CRIAÇÃO DA PROPOSTA 

Para aprimorar os processos gerenciais em seus projetos, o Instituto Atuação definiu como 

uma de suas prioridades para o ano de 2017 a elaboração de uma proposta para a estruturação da 

gestão de seus projetos – fazendo parte inclusive das metas de seus funcionários. Sabe-se que a 

criação de processos claros e lógicos é algo demorado, principalmente em uma Instituição de 

pequeno porte, na qual os colaboradores assumem diferentes funções e responsabilidades, 

eliminando a possibilidade de uma dedicação integral para tal atividade. 

Para a criação da proposta, os procedimentos utilizados fizeram uso de uma amostra não 

probabilística – que dispensa a validação dos dados por meio de métodos estatísticos – e da técnica 

de entrevistas informais para a coleta de dados. 

3.3.1 PROCEDIMENTO ADOTADO PARA A CRIAÇÃO DA PROPOSTA 

Dado o estudo de caso participante utilizado neste trabalho, o desenvolvimento da proposta 

ocorreu da seguinte forma: 

 A proposta de estruturação para o gerenciamento dos projetos do Instituto Atuação surgiu 

por uma iniciativa do conselho deliberativo e dos dois diretores, em conjunto com o Gerente 

de Projetos (autor desta proposta) e foi iniciada em fevereiro de 2017. Utilizou-se um 

arquivo Word, com o layout padrão do próprio Instituto, para documentar as informações 

e para facilitar a revisão dos demais envolvidos no processo (neste caso, os dois Diretores). 

 Realizou-se uma análise da documentação existente e dos projetos já executados pela 

Instituição, que teve como foco identificar as principais necessidades dos projetos. 

 Lista dos projetos já executados pela Instituição e avaliados para criação da proposta: 1ª 

Semana da República (evento); 2ª Semana da República (evento); 1ª Semana da 



 

 

30 

Democracia (evento); 2ª Semana da Democracia (evento); 1ª Coletânea da Democracia 

(coletânea de livros); e a Medição da Democracia na cidade de Curitiba, por meio da 

aplicação do Índice da The Economist Intelligence Unit (índice que mede a democracia em 

vários países do mundo). 

 A partir das necessidades identificadas, foram realizadas algumas reuniões e conversas 

informais com os diretores para priorizar as principais demandas. 

  A proposta foi criada conforme as prioridades identificadas e de acordo com a experiência 

do autor deste estudo durante a condução de dois projetos (com términos previstos para 

2017): A produção da 2ª Coletânea da Democracia e o desenvolvimento do Índice de 

Democracia Local. Além dos aprendizados práticos aplicados, foram utilizados também os 

conhecimentos e as trocas de experiência (por parte do autor) decorrentes das aulas da turma 

do MBA de Gerenciamento de Projetos 2016/1, conduzida na FGV/ISAE – Curitiba, PR e 

o conteúdo dos livros da série de Gerenciamento de Projetos, produzidos e fornecidos pela 

Fundação Getulio Vargas e que têm como base o guia PMBOK, bem como as apostilas 

entregues pelos professores de cada disciplina. 

 O autor dedicou em média 4 horas por semana para o desenvolvimento da proposta e, na 

medida em que os avanços ocorriam, o diretor de operações (COO) efetuava revisões e 

apresentava críticas aos processos e técnicas sugeridas – os comentários eram feitos 

diretamente no arquivo Word. 

 Ao longo dos meses, reuniões foram realizadas entre o gerente de projetos e os diretores de 

operação e de marketing. Estas reuniões eram feitas para a explicação dos avanços na 

proposta, discussões em torno dos processos sugeridos e alinhamento de expetativas. 

 Além das reuniões, entrevistas informais foram conduzidas com esses diretores, com a 

finalidade de entender e analisar os projetos já executados, para coletar requisitos e validar 

a proposta que vinha sendo desenvolvida. As entrevistas ocorreram de maneira aleatória e 

individuais. 

 A partir das conversas e das validações por parte dos diretores, a proposta também era 

compartilhada com os demais gestores (a) da organização, os quais faziam análises e 

também propunham críticas para os processos sugeridos. Algumas entrevistas informais 

também foram feitas com esses gestores (a) com o intuito de discutir a proposta e alinhar 

os processos sugeridos com as demandas dos demais departamentos da organização. 
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Como resultado desse procedimento, a proposta parcial para a estruturação dos projetos do 

Instituto Atuação pode ser consultada no Apêndice deste trabalho. 

3.4 LIMITAÇÕES DA PROPOSTA 

Conforme descrito do item 3.3.1, a proposta tem relevância para a Instituição e passou pela 

validação de vários integrantes da organização. No entanto, alguns fatores limitaram a sua criação, 

sua aplicação e a análise dos resultados. 

 Limitação 1: como a proposta tem como base o guia PMBOK, ela diz principalmente quais 

processos devem ser feitos e, de uma maneira geral, não fala como executá-los. Isso incorre 

devido à uma limitação de tempo para a execução dos processos dentro da Instituição, que 

poderão ser aprendidos e aprimorados apenas com a prática 

 Limitação 2: esta proposta foi desenvolvida para o gerenciamento de projetos regulares, ou 

seja, para projetos rápidos/ágeis (com duração de até 2 meses) e para projetos de inovação 

(pesquisa e desenvolvimento), a estrutura proposta precisará ser reavaliada e adaptada. 

 Limitação 3: devido à complexidade da proposta e à limitação de tempo por parte do autor 

para elaborá-la durante o horário de trabalho, ainda não foi possível concluí-la. Assim, boa 

parte dos processos gerenciais do planejamento e todos os processos referentes aos grupos 

de execução, monitoramento e controle e de encerramento não estão contemplados neste 

trabalho e serão finalizados apenas no segundo semestre de 2017. 

 Limitação 4: como a proposta ainda não foi finalizada, não foi possível aplicá-la em sua 

totalidade. Os primeiros processos já puderam ser implementados – como será descrito no 

tópico de resultados – mas os resultados finais poderão ser observados apenas a partir da 

finalização da proposta e de sua aplicação nos projetos do Atuação. 

Em resumo, a proposta contemplou os seguintes aspectos para o passo a passo da gestão de 

um projeto: 

 Conceito de Ciclo de Vida de um projeto; 

 Conceituação inicial do projeto e análise de viabilidade; 

 Conceito e definição dos grupos de processos; 

 Processos de iniciação; e 

 Processos de planejamento (riscos e escopo). 
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4 RESULTADOS 

A partir do embasamento teórico apresentado e da metodologia empregada para o 

desenvolvimento deste trabalho, este capítulo apresenta os principais resultados da proposta 

elaborada. Para descrevê-los, dividiu-se o conteúdo em quatro tópicos: necessidades identificadas, 

macroprocessos desenvolvidos, ferramentas e indicadores sugeridos e vantagens e desvantagens 

do modelo proposto. 

Destaca-se que a proposta foi adotada e começou a ser utilizada pelo Instituto Atuação antes 

mesmo de seu término. Desta arte, os resultados serão descritos no tempo verbal pretérito, pois as 

práticas recomendadas já foram, em boa parte, aplicadas e testadas. 

4.1 NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

Por meio da análise realizada nos projetos que já foram executados pela organização, pelas 

entrevistas conduzidas e pela experiência adquirida durante a condução dos projetos 2ª Coletânea 

da Democracia e Índice de Democracia Local, verificou-se que a Instituição já utilizava algumas 

práticas relacionadas ao gerenciamento de projetos: 

 Análise da viabilidade estratégica para a aprovação do projeto; 

 Elaboração de cronogramas com a utilização do Excel (gerenciamento do tempo); e 

 Elaboração de orçamentos (gerenciamento dos custos). 

O gerenciamento relacionado a outras áreas de conhecimento era realizado de maneira 

superficial e sem que a instituição tivesse o domínio sobre o que estava sendo gerenciado. A partir 

das análises realizadas, algumas necessidades e lacunas foram identificadas. Para apresenta-las, 

optou-se por listar os itens mais relevantes, priorizando os que produziram impactos negativos 

significantes nos projetos já executados ou em andamento: 

 Documentar os projetos – todos os projetos analisados apresentaram poucos documentos 

sobre o que foi planejado, executado e sobre os resultados alcançados. Não se constatou 

nenhum termo de abertura, estrutura analítica ou quaisquer outros documentos com o 

histórico de quando os projetos começaram, quanto custaram e se saíram de acordo com o 

planejado. Pelas entrevistas realizadas com os diretores, verificou-se que a documentação 

dos projetos não era uma prática da instituição. 
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 Realizar a análise de viabilidade econômico-financeiro – pela investigação realizada, 

constatou-se que para nenhum dos projetos já executados ou em andamento havia sido 

realizada uma análise de viabilidade financeiro-econômico. Apesar da maior parte dos 

projetos não ter fins lucrativos, os que tinham foram executados sem esse estudo prévio, 

fazendo com que os projetos não fossem sustentáveis e causassem prejuízo para a 

instituição. 

 Definir responsabilidades – por ser uma organização de pequeno porte, alguns papéis eram 

confundidos durante a execução dos projetos, principalmente devido a não definição de 

responsabilidades, bem como pela não documentação das responsabilidades definidas. 

 Definir o escopo do projeto – pela amostragem dos documentos existentes e pelas 

entrevistas realizadas, constatou-se que quase nenhum dos sete projetos já executados 

possuía os respectivos escopos (tanto do produto quanto do projeto) descritos e 

formalizados. As informações ficaram soltas em diferentes documentos e não eram claras. 

Outro ponto era que grande parte do escopo ficava apenas na “cabeça” dos diretores e dos 

gerentes dos projetos. 

 Planejar e gerenciar por riscos – ainda que de maneira incompleta, verificou-se que apenas 

o planejamento do tempo e dos custos eram realizados e que não se tinha conhecimento 

sobre o gerenciamento por riscos. 

 Integrar o planejamento – verificou-se pela análise realizada que os planejamentos dos 

projetos não eram integrados. Minimamente, o planejamento dos custos e do tempo eram 

relacionados e o restante ficava “solto”, sem conectividade com o planejamento como um 

todo – isso ocorria principalmente devido à falta de documentação, pela fragilidade dos 

planejamentos realizados e pela não realização da integração entre os planejamentos. 

 Gerenciar mudanças no escopo – como o escopo não era formalizado e nem documentado 

de uma maneira apropriada, as mudanças ocorridas utilizavam apenas variáveis aleatórias 

para aprovação. Levanto em conta, novamente, a falta de documentação e o fato de que não 

havia um controle integrado das mudanças (integração), diversas mudanças realizadas 

produziram impactos não previstos dentro dos projetos. 

 Gerenciar aquisições – constatou-se a não existência de critérios definidos para a 

contratação de terceiros. Com a condução dos projetos mencionados pelo autor deste 

trabalho, verificou-se que não havia um acompanhamento adequado das entregas dos 
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terceiros contratados – basicamente pela falta de planejamento do gerenciamento de 

aquisições, pelo excesso de confiança nos parceiros e pela falta de um plano de qualidade. 

Outro ponto identificado foi a má elaboração dos escopos dos contratos com terceiros, que 

eram realizados por pessoas sem conhecimento técnico e não eram devidamente detalhados 

pelo responsável no processo de contratação. 

 Definir linhas de base e indicadores – como o planejamento era incompleto e pouco 

documentado, os projetos não possuíam indicadores e nem linhas de base para serem 

acompanhadas. 

 Definir parâmetros de qualidade – pela análise realizada, constatou-se que não existiam 

parâmetros de qualidade definidos para os produtos/serviços/resultados esperados nos 

projetos – e que eram agravados pela falta de documentação. 

 Conhecimento técnico – a partir das entrevistas realizadas e pela análise dos resultados dos 

projetos já executados, percebeu-se falta de conhecimento técnico, por parte da equipe 

como um todo, sobre metodologias de gerenciamento de projetos. Essa falta de know-how 

se refletia no gerenciamento realizado, que apresentava planejamentos incompletos, falta 

de documentão e a não utilização de indicadores. 

Com as necessidades e lacunas identificadas, a proposta para a estruturação da gestão dos 

projetos do Instituto Atuação procurou desenvolver os itens com maior potencial para produzir 

transformações significantes nos projetos da organização. Assim, optou-se por otimizar: 

 O planejamento dos processos; 

 A realização do gerenciamento por riscos; 

 O fortalecimento do escritório de projetos (PMO); 

 A documentação das informações dos projetos; e 

 A realização da análise de viabilidade econômico-financeiro. 

4.2 MACROPROCESSOS DESENVOLVIDOS 

A proposta elaborada desenvolveu macroprocessos para funcionarem como um passo a 

passo, desde a concepção do projeto até seu encerramento. Como foi mencionado no item 3.4, 

devido à restrição de tempo para a elaboração do documento, a proposta ainda está em 
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desenvolvimento e será finalizada posteriormente à finalização deste trabalho de conclusão de 

curso. 

Os macroprocessos definidos são apresentados na Figura 1: 

 

Figura 1 - Macroprocessos desenvolvidos. 

4.2.1 DEFINIÇÃO DAS FASES DO CICLO DE VIDA DO PROJETO 

Este macroprocesso foi criado para definir conceitos chave relacionados aos projetos. Ele 

explica o conceito de ciclo de vida de um projeto e elucida a diferença dele com os processos 

gerenciais – que podem ser executados (independente do grupo de processos ao qual pertençam) 

em cada uma das fases do ciclo de vida definido. Ele descreve também algumas boas práticas para 

a definição das fases do ciclo de vida e cita a importância dessas definições na determinação de 

responsáveis e na criação de mecanismos de controle e de autorização para a transição entre as 

fases delineadas. Por fim, este macroprocesso diferencia a execução física do projeto da realização 

dos processos gerenciais. 

4.2.2 CONCEITUAÇÃO INICIAL DO PROJETO 

O macroprocesso de conceituação inicial traz aspectos relacionados à elaboração de um 

pré-escopo, documento que irá registrar as ideias iniciais do projeto, as fases do ciclo de vida e a 

descrição, de maneira superficial, do escopo do produto e do projeto. É durante este macroprocesso 

que será iniciado a coleta dos requisitos do projeto com alguns stakeholders – como o patrocinador, 

diretores envolvidos, clientes e com a equipe e com o gerente do projeto. 

Nesta etapa, os dois diretores receberão um briefing sobre o projeto para validar o 

alinhamento estratégico e analisar a viabilidade de execução por parte da equipe. A etapa de 

conceituação inicial é o primeiro momento de validação ou de cancelamento do projeto. Em caso 

de aprovação, ele deve seguir para a análise de viabilidade econômico-financeira e, caso contrário, 

será abandonado. A descrição completa deste macroprocesso está no Apêndice 1. 
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4.2.3 VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Como o Instituto Atuação é uma organização sem fins lucrativos, nem todos os projetos 

trazem o viés de obtenção de lucros. Assim, o macroprocesso de viabilidade econômico-financeira 

foi elaborado com três objetivos: 

 Para projetos com fins lucrativos: analisar o lucro e os demais indicadores. 

 Para projetos sem fins lucrativos: analisar se a receita e o fluxo de caixa institucional 

comportam a execução desse projeto. 

 Definição da primeira versão do orçamento geral do projeto. 

O macroprocesso de viabilidade econômico-financeira aborda os seguintes tópicos: 

 Aponta diretrizes e mecanismos para a elaboração e para a aprovação da primeira versão 

do orçamento do projeto. Além de gerar o fluxo de caixa operacional esperado – indicando 

que os períodos utilizados a serem utilizados no fluxo de caixa devem estar de acordo com 

as necessidades do projeto; 

 Define o conceito de TMA (ela representa o custo de oportunidade ou o custo do capital 

investido) e sugere e demonstra possíveis maneiras para calculá-la – modelo do Capital 

Asset Princing Model (CAPM) ou Weighted Average Cost Capital (WACC); 

 Indica a premissa do fluxo de caixa convencional para o cálculo dos indicadores financeiros 

do projeto; 

 Explica os itens que compõe o fluxo de caixa do projeto; e 

 Apresenta e mostra como calcular os principais índices para a realização da análise de 

viabilidade econômico-financeira do projeto – payback simples; payback descontado; valor 

presente líquido (VPL); taxa interna de retorno (TIR); índice de lucratividade (IL); e a taxa 

de rentabilidade (TR). 

Por fim, é demonstrado como comparar o retorno de um projeto com o retorno de uma 

aplicação bancária, por exemplo. A análise da viabilidade econômico-financeira é o segundo 

momento pelo o qual o projeto passará pela aprovação ou reprovação do patrocinador. 

A descrição completa deste macroprocesso está no Apêndice 1. 
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4.2.4 INICIAÇÃO 

O macroprocesso de iniciação tem como objetivo principal reunir as informações básicas 

do projeto por meio do Termo de Abertura do Projeto (TAP). Este documento deverá ser elaborado 

pelo gerente e pela equipe do projeto e poderá receber o aceite formal de iniciação do projeto pelo 

patrocinador e pelo cliente (se houver). 

Como o Instituto Atuação financia seus projetos por meio de editais de fundações 

filantrópicas, a proposta elaborada recomenda que o TAP seja finalizado e aprovado com 

antecedência suficiente para ser utilizado pela equipe de captação de recursos da organização no 

preenchimento destas propostas. 

De acordo com a proposta, o TAP deve apresentar os seguintes aspectos: 

 Os possíveis motivos para a iniciação do projeto, que nortearão o planejamento e as 

principais decisões durante seu ciclo de vida; 

 O escopo do produto e do projeto – o que inclui uma refinação na coleta de requisitos; 

 O nome dos integrantes da equipe e o nome do gerente do projeto; 

 O contexto em que o projeto está sendo iniciado, seus objetivos e suas justificativas; 

 Premissas e restrições; 

 Os principais riscos do projeto relacionados às premissas; 

 Identificação dos principais stakeholders; 

 Os itens que estão fora do escopo do projeto; 

 Os benefícios do projeto (preferencialmente benefícios quantificáveis); e 

 Os nomes, os cargos e as respectivas assinaturas das pessoas que estão autorizando 

formalmente a abertura do projeto. 

Após a finalização do documento, a proposta indica que o TAP deve ser validado na reunião 

de kick off, na qual devem participar o gerente do projeto, o cliente (se houver) e o patrocinador 

(s). Durante o macroprocesso de iniciação, o projeto passa pelo terceiro momento de aprovação ou 

reprovação. Em caso positivo, deve-se iniciar o macroprocesso de planejamento e, em caso 

contrário, o projeto deverá ser revisto ou abandonado. 
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4.2.5 PLANEJAMENTO 

O macroprocesso de planejamento é descrito pela proposta como o mais importante para a 

maior parte dos projetos. Este tópico é composto por onze etapas, sendo que o planejamento dos 

riscos, do escopo, do tempo, dos custos, da qualidade, dos stakeholders e da integração são 

obrigatórios, independentemente da natureza do projeto que venha a ser executado – o 

planejamento das demais áreas de conhecimento devem ser executados de acordo com os 

resultados da primeira rodada de análise dos riscos (item.4.2.5.1). Os planejamentos devem ser 

executados na seguinte ordem: 

4.2.5.1 PRIMEIRA RODADA DE ANÁLISE DOS RISCOS 

De acordo com a proposta, a avaliação inicial dos riscos é essencial para quantificar e 

priorizar os riscos e para eleger as áreas de conhecimento prioritárias para o projeto. O 

planejamento deve ser iniciado por esta etapa para que seja possível atacar os riscos (ameaças e 

oportunidades) durante o planejamento das demais áreas de conhecimento. 

Esta etapa apresenta a definição de risco como um evento que pode impactar positiva ou 

negativamente o projeto, destacando a existência de riscos positivos (oportunidades) e riscos 

negativos (ameaças) e mostrando que ambos devem ser igualmente mapeados, quantificados e 

respondidos. A primeira rodada de análise dos riscos é composta pelos seguintes aspectos: 

 Planejamento – este processo tem como principal objetivo definir como será realizada a 

identificação dos riscos, como deverá ser feito o gerenciamento dos riscos e os respectivos 

responsáveis pelas atividades. 

 Identificação – este processo tem como principal objetivo identificar ameaças e as 

oportunidades, bem como as respectivas e possíveis causas e efeitos relacionados a esses 

eventos. Para isso, deve-se listar o maior número de riscos possíveis, de modo que os riscos 

relacionados às premissas sejam os primeiros a serem mapeados. A partir desse 

levantamento, é recomendado classificar os riscos como endógenos (riscos passíveis de 

controle por parte do time do projeto) ou exógenos (são riscos totalmente fora de controle, 

como por exemplo a variação cambial). 

 Análise – o processo de análise tem como principais objetivos a medição/quantificação e a 

priorização dos riscos levantados. Para isso, podem ser realizadas análises qualitativas e 
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quantitativas dos eventos (causas e efeitos previamente listados). A diferença entre os dois 

tipos de análises está na escala utilizada – cada escala é adequada para momentos distintos. 

No geral, o ideal é utilizar as duas, sendo a quantitativa a mais relevante na maioria dos 

casos. Ainda neste processo, é explicado e exemplificado o que é cada uma dessas análises 

mencionadas. Após a realização da análise, a proposta recomenda que seja efetuada a 

priorização dos riscos. 

o A proposta recomenda que a organização comece utilizando a análise qualitativa e 

deve amadurecer e disseminar essa prática por toda a equipe (principalmente pelos 

potenciais gerentes de projetos). Apenas a partir desse amadurecimento e do 

enraizamento da prática de gestão de riscos – por meio de análises qualitativas – é 

recomendado iniciar a aplicação da análise quantitativa – que demanda a aquisição 

de software especializado. 

 Planejamento de respostas e controle dos riscos – uma vez identificados e avaliados os 

possíveis eventos de risco, é preciso tratá-los. Assim, o processo de planejamento de 

respostas visa gerar as seguintes ações: alavancagem e aproveitamento para as 

oportunidades; e contenção e contingência para as ameaças. Por consequência, os objetivos 

deste processão são definir as estratégias para as ameaças e oportunidades, organizar e 

documentar as informações, definir um responsável para cada risco, definir alertas para os 

possíveis eventos e estabelecer uma reserva financeira (contingência) para garantir maior 

segurança para o projeto. 

o No processo de planejamento é mostrado como devem ser feitos todos os cálculos 

e atualizações dos valores esperados (VE) para os riscos. 

De acordo com a proposta, a partir dos riscos levantados, mensurados e respondidos, será 

possível identificar quais áreas de conhecimento deverão ser priorizadas durante o planejamento. 

Para que essa primeira análise de riscos seja realmente efetiva, as respostas aos riscos devem fazer 

parte de todos os demais planejamentos e, portanto, recomenda-se que eles sejam iniciados somente 

a partir desta primeira análise. 
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4.2.5.2 PLANEJAMENTO DO ESCOPO 

A proposta traz que o planejamento do escopo é responsável por garantir que o projeto 

inclua todo o trabalho requerido, e somente o trabalho requerido, para completá-lo com sucesso. 

Ele é o alicerce para o planejamento do projeto e deve ser conduzido de forma precisa, uma vez 

que forma a base do trabalho a ser desenvolvido. 

O escopo é divido em dois: o escopo do produto e o escopo do projeto. Esses escopos devem 

ser integrados e muito bem alinhados para viabilizar que o projeto seja gerenciado por objetivos, 

que neste caso são formados pelas entregas definidas neste planejamento e que servirão também 

como parâmetro para verificar se os objetivos foram realmente atingidos. A proposta define uma 

“entrega” como qualquer produto, resultado ou serviço exclusivo e verificável que deve ser 

produzido para encerrar uma fase ou um projeto. O planejamento do escopo é composto pelos 

seguintes itens: 

 Plano de gerenciamento do escopo – o plano de gerenciamento do escopo deve conter diretrizes 

sobre como o escopo será definido, monitorado, controlado e validado, bem como os 

responsáveis por essas atividades. Ele deve indicar regras e referências para a construção e 

manutenção da linha de base do escopo – que é composta pela declaração do escopo do produto 

e do projeto, pela EAP e pelo dicionário da EAP. A proposta sugere que a linha de base deve 

ser refinada ao longo do projeto e utilizada para a validação e controle do escopo 

 Declaração do escopo – o escopo detalhado só é determinado a partir de iterações conforme o 

trabalho progride. Percebe-se então, que a definição do escopo começa, efetivamente, bem antes 

desta etapa, com a documentação do pré-escopo (Item 4.2.2), tem continuidade durante a 

elaboração do Termo de Abertura do Projeto (Item 4.2.4) e é refinada na declaração do escopo. 

Deste modo, pode-se dizer que o planejamento do escopo é desenvolvido de maneira 

progressiva, a partir de iterações e, a cada passo, aumenta-se o nível de detalhamento. Essa 

elaboração em diferentes fases é importante para que o escopo seja desenvolvido de maneira 

holística e incorpore diferentes aspectos. Com isso, pode-se definir a declaração do escopo como 

uma expansão e um aprimoramento de algumas informações do TAP, o que envolve melhorar 

e detalhar o planejamento conforme informações mais específicas (exemplo: com os resultados 

da primeira análise de riscos) se tornarem disponíveis. A proposta sugere algumas formas para 

se preparar a declaração do escopo e, após a sua finalização, indica que ela deve ser validada 
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com a equipe e o gerente do projeto, com o patrocinador e com o cliente. A declaração do escopo 

deve conter os seguintes itens: 

 Objetivos do projeto; 

 Descrição do escopo do produto; 

 Descrição do escopo do projeto; 

 Entregas do projeto; 

 Critérios de aceite (alguns podem estar baseados nos requisitos coletados) - deve-se definir 

em quais condições o serviço/produto/resultado poderá ser aceito; 

 Itens fora do escopo; 

 Restrições do projeto; e 

 Premissas do projeto. 

Observação: a declaração do escopo é o quarto momento de verificação da continuidade do 

projeto. Se a declaração do escopo for recusada, ela deve ser refeita ou então o projeto deve ser 

interrompido 

 Criação da EAP – a Estrutura Analítica do Projeto (EAP, ou work breakdown structure – WBS) 

é o instrumento que deve ser capaz de expressar por meio de uma imagem as entregas previstas 

para o projeto. Ela é a decomposição hierárquica orientada às entregas do trabalho a ser 

executado pela equipe para atingir os objetivos do projeto e garantir os requisitos coletados, 

sendo que cada nível descendente da EAP representa uma definição gradualmente mais 

detalhada da definição do trabalho do projeto. O desenvolvimento da EAP permite o 

esclarecimento à equipe, aos fornecedores, aos clientes, aos patrocinadores e aos demais 

stakeholders sobre o que se espera em termos de resultado. A proposta sugere criar a EAP em 

função das fases do ciclo de vida do projeto e de seus componentes, adicionando uma ou mais 

entregas referentes ao gerenciamento do projeto. 

o Dicionário da EAP – O dicionário da EAP é um documento complementar que 

especifica cada pacote de trabalho e apresenta os respectivos critérios de aceitação. 

Este dicionário é um documento opcional e, dependendo do projeto, é possível e 

recomendado detalhar apenas as entregas mais importantes. 
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Após finalizada, a EAP deve ser aprovada pelo (s) patrocinador (s) do projeto (no caso do 

Atuação serão os dois diretores). Com o aceite, deve-se avançar com o planejamento das demais 

áreas de conhecimento. 

Como mencionado no item 3.4 deste trabalho, devido a limitação de tempo por parte do 

autor, as demais etapas desta proposta serão desenvolvidas no segundo semestre do ano de 2017. 

Assim, o macroprocesso de planejamento deverá conter ainda as seguintes etapas: 

 Planejamento do tempo 

 Planejamento dos custos 

 Planejamento da qualidade 

 Planejamento das stakeholders 

 Planejamento das aquisições 

 Planejamento da comunicação 

 Planejamento dos recursos humanos 

 Integração do planejamento 

 Planejamento dos riscos 

De maneira geral, a proposta será composta pelos itens apresentados na Figura 2: 

 

Figura 2 - Macroprocessos da proposta finalizada. 

4.3 FERRAMENTAS E INDICADORES SUGERIDOS 

O desenvolvimento da proposta procurou entender as principais necessidades do Instituto 

Atuação, com o objetivo de desenvolver indicadores compatíveis com modelo operacional da 
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organização. Além disso, levou-se em consideração as questões financeiras e de know-how. Deste 

modo, a proposta para os projetos da organização sugere a utilização das seguintes ferramentas: 

 Microsoft Excel; 

 MS Project; e 

 Microsoft Word. 

A partir dessas ferramentas, é proposto a elaboração dos seguintes indicadores e linhas de 

base para os projetos do Instituto: 

 Uma previsão de fluxo de caixa operacional (linha de base) para a avaliação de indicadores 

de rentabilidade e de retorno financeiro esperados para o projeto: 

o Payback simples e descontado; 

o Valor presente líquido (VPL); 

o Taxa interna de retorno (TIR); 

o Índice de lucratividade; 

o Taxa de rentabilidade; 

 Utilização da declaração do escopo e da EAP como uma linha de base para o gerenciamento 

do escopo; 

 A utilização de cronogramas (utilizando o MS Project) como linhas de base para o 

gerenciamento do tempo; e 

 Uma planilha para levantamento, análise e gerenciamento dos riscos. 

Como parte da proposta, estes são os principais indicadores a serem utilizados pela 

organização em seus projetos. Novamente, é proposto que se observe a natureza do projeto para se 

identificar a conveniência do emprego de outros indicadores nos projetos a serem desenvolvidos. 

Observação: a partir dos avanços com a elaboração da proposta, outros indicadores e 

ferramentas serão sugeridos. 

4.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS 

A proposta sugerida, e que já vem sendo utilizada pela organização, proporcionou diversos 

benefícios para o Instituto Atuação. Ainda assim, as mudanças adotas com a proposta acarretaram 
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algumas desvantagens para o gerenciamento e operacionalização dos projetos. A partir de 

conversas realizadas com os colaboradores da organização, foi possível constatar, por meio de uma 

avalição qualitativa, as desvantagens centrais geradas: 

 Aumento da burocracia operacional dos projetos – com a implementação de processos e a 

consequente obrigatoriedade da elaboração de alguns documentos e realização de algumas 

reuniões para a aprovação e para a sequência das atividades dos projetos, houve um 

aumento na burocracia. Esse fato implicou em maiores dificuldades para finalizar a etapa 

de planejamento dos projetos. 

 Desconforto por parte de alguns colaboradores – alguns membros da organização ficaram 

incomodados com o aumento do número de processos e com o aumento da formalização 

no gerenciamento dos projetos. Esse desconforto provocou alguns atritos internos e 

mudanças (para pior) no desempenho desses colaboradores. 

 Aumento da complexidade para a realização do planejamento – com a necessidade de 

documentação das informações e de um maior detalhamento das informações na etapa de 

planejamento, houve um salto no grau de complexidade do desenvolvimento do 

planejamento dos projetos e, proporcionalmente, um significativo aumento no tempo para 

a finalização do planejamento. 

Mesmo com algumas desvantagens advindas das mudanças implementadas, a avalição 

qualitativa apontou inúmeros benefícios para a gestão dos projetos – de extrema relevância para a 

organização, segundo os próprios diretores – proporcionados pela implementação dos processos 

indicados na proposta: 

 Uma melhora significativa na disponibilidade de informação referente aos projetos – com 

o início da documentação das informações (principalmente a partir da elaboração do Termo 

de Abertura do Projetos), os demais departamentos do Atuação que dependem das 

informações relacionadas aos projetos – dentre eles principalmente o time de captação de 

recursos – conseguem acessar facilmente os principais dados referentes aos projetos que 

estão sendo executados e planejados. 

 Alinhamento de informações – a partir da documentação do escopo e das demais 

informações básicas, e com o início da realização de reuniões para discutir e aprovar o 
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Termo de Abertura dos Projetos, os discursos e níveis de informações existentes nas 

camadas operacionais, táticas e estratégico estão mais alinhados e concisos. 

 Aumento da assertividade no planejamento – com a proposta, os colaboradores que atuam 

no nível operacional têm participado ativamente da construção do escopo dos projetos, o 

que vem produzindo excelentes resultados em termos de definições de entregas para os 

projetos. 

 Produção de ativos de processos organizacionais – com a documentação das informações 

dos projetos em execução, será possível consultar os históricos para o planejamento de 

outros projetos similares que venham a ser executados. 

 Diminuição de retrabalhos – com o início do monitoramento e controle de lições 

aprendidas, os erros e acertos dos projetos estão sendo divulgados para a equipe e, com 

isso, já se percebe uma diminuição de retrabalho em atividades previamente já executadas. 

 Maior facilidade para a derivação e gerenciamento de atividades – com o início da 

utilização de linhas de base de escopo, a derivação e o gerenciamento das atividades se 

tornou mais simples. 

De maneira geral, a percepção da equipe e dos diretores é que, a partir da profissionalização 

da gestão dos projetos, será mais fácil alcançar os objetivos esperados com e execução dos projetos 

e alavancar de maneira significativa a instituição e seus impactos. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

Na maior parte das empresas e das organizações da sociedade civil, o sucesso da estratégia 

adotada por cada instituição está direta e fortemente relacionado com os resultados produzidos 

pelos projetos executados. 

Desta maneira, percebe-se uma forte tendência na busca pela excelência na condução dos 

projetos, o que está ligado com a capacitação dos profissionais responsáveis e com a criação de 

processos de gerenciamento, com objetivo de agregar valor, produzir resultados expressivos e 

aproveitar com eficiência os recursos disponíveis em cada projeto executado. 

Nessa linha, o Instituto Atuação procura adquirir conhecimento relacionado ao 

gerenciamento de projetos e criar processos próprios, conciliando a cultura e os valores 

organizacionais e visando executar com eficácia a estratégia adotada pela organização. 

Por ser uma instituição de pequeno porte, na qual os colaboradores estão envolvidos em 

diferentes projetos e atividades ao mesmo tempo, constatou-se que a criação de uma proposta 

completa para o gerenciamento dos projetos demanda uma dedicação exclusiva por parte do autor 

para ser finalizada. Além da falta de tempo, outro problema que torna o desenvolvimento da 

proposta moroso é a inexperiência na condução de projetos. 

Em resumo, o objetivo deste trabalho foi identificar os aspectos pertinentes para a 

elaboração de uma proposta de processos gerenciais, no intuito de desenvolver um passo a passo 

para o gerenciamento dos projetos do Instituto Atuação. Assim, a construção da proposta surgiu a 

partir de conversas com os diretores e com os gestores da organização, associando os 

conhecimentos adquiridos nas aulas do MBA de Gerenciamento de Projetos da Fundação Getulio 

Vargas. 

Ainda durante o desenvolvimento da proposta, os processos já começaram a ser aplicados 

pela organização e, por meio de uma avaliação qualitativa com os colaboradores da instituição, 

percebeu-se que a implementação dos processos indicados pela proposta gerou algumas 

desvantagens, como o desconforto de alguns funcionários e o aumento da burocratização na 

condução dos projetos. No entanto, mesmo essas desvantagens, os benefícios relatados com a 

adoção da proposta – que está parcialmente concluída – foram significativos e transformadores 

para a organização. 
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Com o aumento na disponibilidade das informações referentes aos projetos, a melhora na 

comunicação dos projetos com os demais departamentos e o aumento da assertividade no 

planejamento, o presente estudo conseguiu, a partir do desenvolvimento de uma proposta para o 

gerenciamento dos projetos, avaliar e validar a importância do desenvolvimento de processos 

gerenciais para os projetos de uma organização de pequeno porte do terceiro setor. 

Por fim, este trabalho de conclusão de curso recomenda como proposta de continuidade a 

finalização da proposta iniciada até o fim do ano de 2017. Além disso, seria de extrema importância 

a realização de uma avaliação quantitativa dos benefícios proporcionados pela implementação dos 

processos gerenciais nos projetos do Instituto Atuação. É recomendável ainda a realização de um 

benchmark dos processos criados para o Instituto com a metodologia gerencial utilizada por 

empresas com expertise e experiência em gerenciamento de projetos, com o objetivo de aprimorar 

a proposta elaborada e de implementar melhorias continuas. 
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7 APÊNDICE 

APÊNDICE 1 – PROPOSTA PARA A ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DOS 

PROJETOS 

Este apêndice contem a proposta elaborada para a estruturação dos projetos do Instituto 

Atuação. 

PROPOSTA: PASSO A PASSO PARA A GESTÃO DOS PROJETOS 

OBJETIVO 

O Escritório de Projetos do Atuação escreve este documento com o objetivo de detalhar o 

passo a passo (gerencial) de um projeto, desde a concepção até a finalização. Além disso, serão 

descritos os mecanismos para a realização de uma análise de viabilidade de um projeto, os grupos 

de processos gerenciais (iniciação, planejamento, execução, controle e monitoramento e 

encerramento) e as ações necessárias que podem ocorrer durante todas as fases do ciclo de vida de 

cada projeto. 

Este documento está estruturado da seguinte forma: 

 Ciclo de Vida de um Projeto – 1 

 Conceituação Inicial e Análise de Viabilidade – 2 

 Grupo de Processos – 3 
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CICLO DE VIDA DE UM PROJETO – 1 

Um projeto pode ser dividido em fases, onde o conjunto dessas fases irá constituir o ciclo 

de vida do projeto. Elas devem ser definidas pelo próprio Atuação e podem ser as mesmas 

(genéricas) para todos os projetos ou mudar de acordo com a particularidade (natureza) de cada um 

deles. É importante ressaltar que as fases do ciclo de vida são diferentes dos processos gerenciais 

de gerenciamento de projetos. 

De acordo com a literatura, recomenda-se que o ciclo de vida seja composto por 

aproximadamente 4 fases, que poderão ter diferentes envolvidos (recursos humanos) no projeto e 

podem ser caraterizadas por diferentes fluxos de caixa ou ainda diferentes níveis de esforço 

necessário por parte da equipe. A importância da determinação/descrição do ciclo de vida de um 

projeto é devida à clareza nas definições das entregas em cada fase, pela determinação dos 

envolvidos em cada fase e pelos possíveis mecanismos de controle e de aprovação para a 

autorização de transição de uma fase para a outra. Em suma, a definição de um ciclo de vida facilita 

o gerenciamento do projeto como um todo; 

Um possível exemplo genérico de um ciclo de vida para projetos seria: 

 Análise inicial do projeto 

 Organização e planejamento do projeto 

 Execução do trabalho do projeto 

 Finalização do projeto 

Assim, percebe-se que cada fase possui objetivos e entregas diferentes, podendo as entregas 

serem submetidas à validação e aprovação antes do início de outra. Igualmente importante é o 

conceito de que todos os processos gerenciais de projetos podem ser executados em cada uma das 

fases do ciclo de vida. Isso significa, por exemplo, que é possível que na fase de Análise Inicial do 

Projeto utilizem-se processos do grupo de processos de execução (gerenciais) ou até mesmo do 

grupo de processos de encerramento – essa distinção é importante para que não haja confusão entre 

a definição de fase de um ciclo de vida e grupos de processos. 

Outra conceituação relevante é que a execução física do projeto é diferente da realização 

dos processos gerenciais. Isso pode ser comprovado na fase de Execução do Trabalho do Projeto, 

na qual provavelmente estarão ocorrendo, simultaneamente (em paralelo), a execução física e a 
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execução de todos os processos gerenciais do projeto (iniciação; planejamento; execução; 

monitoramento e controle; encerramento). 

Com essas definições esclarecidas, os próximos tópicos abordam a conceituação inicial e a 

análise de viabilidade do projeto, etapas necessárias e que devem ser executadas antes do início 

dos processos gerenciais do projeto – que também são detalhados na sequência. 

Observação: este documento foi escrito com base teórica no Guia Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK).
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CONCEITUAÇÃO INICIAL E ANÁLISE DE VIABILIDADE – 2 

Essa etapa é composta pela documentação da concepção inicial (ideias iniciais) e pela 

análise da viabilidade técnica, econômico-financeira e estratégica do projeto, que tem como 

principal objetivo definir se ele será executado ou não. 

Primeiramente, deve ser elaborado o pré-escopo, um documento inicial com as primeiras 

ideias sobre o projeto e que deve conter as fases e as principais atividades que serão desenvolvidas 

ao longo do ciclo de vida. A partir deste documento, será iniciada a análise de viabilidade do 

projeto. 

OBS. 1 - O documento para armazenamento de "lições aprendidas" é o primeiro que deve 

ser desenvolvido. Ele deve ser preenchido pelo Gerente do Projeto com a quantidade máxima de 

lições aprendidas (negativas e positivas) por ele, pela equipe, pelo cliente, pelo patrocinador e 

quaisquer outros stakeholders durante o ciclo de vida do projeto. 

OBS. 2 - Devem-se utilizar as imersões, em especial a do segundo semestre, para que os 

gestores de cada projeto apresentem os documentos produzidos nesta etapa à equipe, com o intuito 

de validar o projeto – é necessário que os documentos já tenham sido validados com a diretoria. 

PRÉ-ESCOPO – 2.1 

O pré-escopo é a conceituação inicial do projeto. Este documento deve conter o escopo do 

produto e do projeto – contemplar as principais tarefas do projeto. Com isso, será possível uma 

discussão sobre as primeiras ideias para uma possível validação. É importante que se realize uma 

primeira coleta de requisitos do projeto (e do produto/serviço ou resultado) com alguns 

stakeholders (patrocinador, diretores, equipe e cliente – quando houver). Neste documento é 

definido também o motivo da iniciação do projeto. 

Nesta fase, a diretoria deve receber um briefing do projeto, para que se possa analisar se ele 

está alinhado com a estratégia e faz sentido para a Instituição. Após as discussões, e caso o projeto 

receba um aceite inicial, deve-se avançar para a análise da viabilidade econômico-financeira (que 

deve ser baseada no escopo do produto e do projeto levantados inicialmente) ou, em caso de 

negativa, deve-se abandonar o projeto. 
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VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA – 2.2 

A análise da viabilidade econômico-financeira tem três principais objetivos: 

 Projetos com fins lucrativos: analisar o lucro e os demais indicadores. 

 Projetos sem fins lucrativos: analisar se a receita e o fluxo de caixa institucional comportam 

a execução desse projeto. 

 Definição da primeira versão do orçamento. 

PRIMEIRA VERSÃO DO ORÇAMENTO – 2.2.1 

Para a construção do orçamento é necessário realizar um levantamento/estimativa dos 

custos (dependendo do projeto, pode ser apenas um levantamento paramétrico. De qualquer modo, 

deve-se levar em consideração a taxa de inflação) com base no pré-escopo. Deve-se levantar os 

custos unitários e os valores totais – e, se necessário, pode-se colocar possibilidades de valores (o 

ideal seriam 3 – para se fazer uma estimativa) para um determinado item. Espera-se que a entrega 

do orçamento seja uma planilha objetiva e bem elaborada. 

Com a estimativa inicial em mãos, deve-se validar e alinhar com o Departamento Financeiro 

e com o Departamento de Captação, a viabilidade do projeto de acordo com as previsões financeiras 

e possibilidade de captação. Após essa primeira avalição é necessário calcular o fluxo de caixa do 

projeto em regime de caixa - Os períodos do fluxo devem estar de acordo com as necessidades do 

projeto. Destaca-se aqui a importância de se calcular as possíveis receitas que serão geradas pelo 

projeto e a necessidade de definir os impostos, custos fixos e variáveis e as despesas do projeto 

para que o cálculo e a análise dos principais índices possam ser efetuados. A análise dos índices 

definirá a viabilidade do projeto. 

Antes do cálculo desses indicadores, deve-se definir a taxa mínima de atratividade (TMA) 

do projeto. Ela pode ser calculada ou estimada com base em outras possibilidades de investimentos. 
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ESTIMATIVA DA TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE (TMA) DO PROJETO – 2.2.2 

A TMA representa o custo de oportunidade ou custo de capital investido. Isso significa que 

outros projetos ou outras aplicações (alternativas de investimento) poderiam proporcionar um 

retorno melhor. É a menor taxa, considerando o grau de risco do projeto, exigida para a aplicação 

de capital neste investimento. 

A TMA pode ser calculada de duas maneiras: 

Modelo CAPM (Capital Asset Princin Model) 

A intuição associada ao CAPM é simples: um investimento deve render, no mínimo, o 

mesmo que uma aplicação sem riscos mais o justo prêmio pelo risco a ele associado. Nesse modelo, 

o risco de mercado no setor do empreendimento é um fator importante. 

Restrição: esse modelo é válido somente quando não existe capital de terceiros 

(empréstimos) no financiamento do projeto. A Equação 1 mostra como calcular o custo do capital 

próprio. 

𝐶𝑃 = 𝑅 + [𝛽 × (𝐸 − 𝑅 ] + 𝑅                         (1) 

Onde: 

 CP = Custo de capital próprio (retorno mínimo esperado), que será a própria TMA. 

 Rf = Taxa livre de risco (no Brasil é igual a 0,7 x Taxa Selic). 

 ERM = Taxa de prêmio pelo fisco em função do mercado (pode-se considerar o valor do 

CDI nos últimos 12 meses). 

 β = Nível de risco sistemático em função do segmento de mercado em que o projeto estará 

inserido. Quando o β é igual 1(um), significa que o risco do projeto é igual ao risco de uma 

ação no mercado acionário, ou seja, projeto e mercado tem o mesmo comportamento com 

relação aos riscos. Quando ele é superior a 1 (um), o risco do projeto é maior e por isso 

espera-se um retorno maior do projeto, e vice e versa se o valor for menor que 1. 

 Rb = Risco Brasil. Variável que é função da instabilidade política/econômica do país. No 

Brasil pode ser utilizada a taxa calculada pelo Banco J.P.Morgan, chamada de “Embi+BR” 

– observação: essa taxa de risco não existe em países desenvolvidos. 

Modelo WACC (Weighted Average Cost Capital) 
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O WACC é o custo médio do capital ponderado. Ele é utilizado quando são aplicados o 

capital próprio do acionista e o capital de terceiros (empréstimos) para o financiamento do 

investimento. Com isso, esse modelo calcula uma média ponderada entre o custo do capital do 

acionista e o custo do capital do terceiro. 

Em geral, o custo de capital de terceiro é inferior ao custo de capital próprio, já que o 

segundo está exposto a um risco maior. Enquanto o acionista só terá retorno se o resultado ao final 

do negócio for positivo, o capital de terceiros recebe sua remuneração fixa – os juros. Na Equação 

2 é mostrado como calcular o custo médio do capital ponderado. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (% 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 × 𝐶𝑃) + % 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜 × 𝐶𝐶𝑇 ×

(1 − 𝐼𝑅)                                                                                                    (2) 

Onde: 

 WACC = custo médio do capital ponderado. 

 CP = Custo do capital próprio (calculado pelo modelo CAPM). 

 CCT = Custo do capital de terceiros (taxa de juros que incidirá sobre o empréstimo). 

 IR = Taxa de imposto de renda cobrada para empresas. 

Diante dos dois modelos, deve-se analisar quais as fontes de financiamento do projeto e 

então selecionar um entre eles para se estimar a TMA. 

PREMISSAS PARA O CÁLCULO DOS INDICADORES – 2.2.3 

O fluxo de caixa precisa ser convencional, ou seja, deve mudar de sinal ao longo da vida 

útil do projeto apenas uma vez, conforme mostra a Figura 3. 
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Figura 3 - Fluxo de caixa convencional e não-convencional. 

FLUXO DE CAIXA E ÍNDICES – 2.2.4 

A composição do fluxo de caixa deve levar em consideração os seguintes aspectos: 

 Investimento inicial - aquisições iniciais, saída de caixa relevante no instante zero. 

 A necessidade líquida de capital de giro - valor necessário para executar o projeto. 

 Fluxo de caixa operacional - resultados operacionais. 

Abaixo, estão listados os principais índices para se avaliar a viabilidade econômico-

financeiro do projeto. 

Observação: A correção da inflação já estará descontada no fluxo de caixa. 

Payback simples - considera o tempo de retorno do capital investido, levando em conta um 

prazo máximo para a recuperação do investimento. O payback simples é calculado através da soma 

acumulada do fluxo de caixa encontrado. 

Observação: o payback simples não leva em conta o valor do dinheiro no tempo; 

Payback descontado - utiliza a taxa de desconto (TMA) para trazer os valores do fluxo de 

caixa para "valor presente". Feito isso, deve-se fazer a soma acumulada do fluxo de caixa em "valor 

presente". Assim, ter-se-á o payback descontado. 

Valor presente líquido (VPL) - é o lucro do projeto. É igual a somatória do fluxo de caixa 

em "valor presente". 
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Taxa interna de retorno (TIR) - é a taxa que representa o máximo custo de capital. Ela é 

calculada sobre o fluxo normal (não sobre o valor presente) e se for igual a TMA, o lucro do projeto 

será zero. Por isso, a TIR deve ser maior que a TMA. 

Índice de lucratividade - é uma medida que relaciona o valor presente do fluxo e o 

investimento inicial e é calculado de acordo com a Equação 3: 

𝐼𝐿 =
(  )

 
                                                 (3) 

Observação: o investimento inicial deve entrar SEMPRE EM MÓDULO, ou seja, sempre 

entrará com valor positivo no numerador e no denominador. 

Taxa de rentabilidade (TR) - é a taxa de rentabilidade do projeto. 

Observação: A TR não pode ser comparada com o rendimento de um CDB, por exemplo, 

ou ainda, com projetos com vida útil e/ou aportes iniciais diferentes. Para comparar o projeto com 

um CDB, deve-se calcular a taxa global do projeto, por meio da Equação 4: 

𝑇𝑅 = 𝑅𝑂𝐸 =
 

                                             (4) 

Observação: deve-se atentar para fluxos de caixa não convencionais, pois haverá mais de 

um período com valores investidos. 

Para comparar o projeto com um CDB, deve-se calcular a taxa global (itotal) do projeto, por 

meio da Equação 5: 

(1 + 𝑖 ) = (1 + 𝑖 ) × (1 + 𝑖 )                                  (5) 

Esses indicadores devem ser muito bem analisados e comparados com outras possibilidades 

de investimento e/ou outros projetos. 

Caso se comprove a saúde financeira da empresa para a execução do projeto, bem como a 

validação dos indicadores, é necessário que se escreva o termo de abertura do projeto (TAP). Caso 

contrário, o projeto não será iniciado.
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GRUPOS DE PROCESSOS – 3 

Após o aceite do projeto pela diretoria, o projeto entrará em suas fases gerenciais, que 

podem ser compostas por até 47 processos. É possível que, ainda nas etapas de iniciação e 

planejamento, o projeto seja abandonado – isso pode acontecer principalmente pela análise de 

riscos, que pode aumentar significativamente os custos ou comprovar uma inviabilidade técnica de 

execução. 

Todos os processos gerenciais estão dentro dos seguintes grupos de processos (Figura 4): 

 

Figura 4 - Grupos de processos. 

INICIAÇÃO – 3.1 

Os processos de iniciação do projeto têm por objetivo reunir as informações básicas mais 

relevantes, a partir da concepção inicial - pré-escopo - e por meio da análise da viabilidade técnica, 

econômico-financeira e estratégica realizada. A documentação dessas informações deverá ser feita 

por meio do Termo de Abertura do Projeto (TAP), o qual deverá ser elaborado pelo Gerente do 

Projeto (pode ser em conjunto com a equipe que irá trabalhar junto com ele) e receberá o aceite 

formal para a iniciação do projeto, que deverá ser assinado pelo Gerente do Projeto, pelo 

patrocinador e pelo cliente (é interessante que, internamente, o TAP seja assinado e validado pela 

equipe também). 

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP) – 3.1.1 

O TAP deve conter as informações necessárias para o entendimento do projeto e deve 

fornecer uma visão macro, do produto e do trabalho a ser desenvolvido. O Termo de Abertura do 

Projeto (TAP) tem como objetivo autorizar formalmente o início do projeto e deve ser desenvolvido 

Iniciação Planejamento Execução Monitoramento 
controle Encerramento
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e/ou validado por todos os principais stakeholders, em especial pelo Gerente do Projeto, pela 

equipe, pelo patrocinador e pelo cliente (caso houver). 

O ideal é que este documento fique pronto com antecedência suficiente para que a Equipe 

de Captação possa utilizá-lo na angariação de recursos para o projeto. Assim, deve ser previsto que 

a execução física do projeto seja iniciada apenas após a aprovação do TAP e após a captura dos 

recursos financeiros. 

O TAP deve conter os seguintes tópicos: 

(I). Os possíveis motivos para a iniciação do projeto, que nortearão o planejamento e as 

principais decisões acerca do projeto: 

 Demanda de mercado 

 Solicitação de cliente 

 Necessidade organizacional 

 Avanço tecnológico 

 Atendimento a requisitos legais 

 Demanda social 

(II). O escopo do produto e do projeto. O detalhamento de ambos os escopos é primordial 

para o avanço com os planejamentos e, para isso, é necessário coletar e validar os requisitos do 

projeto (e do produto/serviço/resultado) com o Dono do projeto (o patrocinador) e com todos os 

demais stakeholders (parceiros, diretores, investidores, cliente, gerente e equipe do projeto). 

 O escopo do produto deve conter detalhes técnicos do produto/serviço/resultado que será 

entregue (de maneira abrangente). Isso inclui por exemplo as dimensões e as variações que 

serão toleradas; cores; padrões de qualidade; materiais que serão utilizados; documentos 

que serão entregues; entre várias outras características que descrevem o 

produto/serviço/resultado. 

 O escopo do projeto irá descrever o trabalho necessário para que se possa entregar o escopo 

do produto. Isso inclui as atividades de execução do projeto e também todo o trabalho de 

planejamento e gerenciamento, além da contratação de terceiros. Caso perceba-se que o 

documento está muito complexo (um projeto muito longo ou um programa), é sugerido 

dividir o programa/projeto em projetos menores, o que consequentemente irá resultar no 

desenvolvimento dos termos de abertura para as respectivas divisões feitas. 
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(III). O nome dos integrantes da equipe e o nome do Gerente do Projeto. 

(IV). O contexto em que o projeto está sendo iniciado, seus objetivos e suas justificativas. 

(V). Os principais riscos do projeto, que estão relacionados às premissas. 

(VI). Premissas¹ e restrições². 

 (1) Premissas: é o que consideramos ser uma verdade no projeto. Exemplo: a quantidade 

de pessoas na equipe do projeto será constante. 

 (2) Restrições: pode ser temporal, financeira, de recursos humanos, climatológicas e outros. 

(VII). Identificação dos principais stakeholders – identificar as principais partes 

interessadas do projeto. Durante a iniciação, é possível que nem todos sejam identificados, por isso 

essa lista deve ser validade e atualizada com a continuidade do projeto. 

 Dependendo da magnitude e do perfil do projeto, se faz relevante a criação de uma matriz 

de stakeholders, onde devem ser anotados os posicionamentos (favorável ou contrário ao 

projeto), a importância (cargo ou poder de influência) dos stakeholders e os requisitos que 

cada um deles julga indispensável para o sucesso do projeto. 

(VIII). Os itens que estão fora do escopo do projeto; 

(IX). Os benefícios do projeto (preferencialmente benefícios quantificáveis); 

(X). Os nomes, os cargos e as respectivas assinaturas das pessoas que estão autorizando 

formalmente a abertura do projeto. 

Quando o preenchimento do TAP estiver finalizado, ele deve ser validado na reunião de 

kick off pelos donos do projeto, pelo cliente (se houver), pela equipe do projeto e pelos principais 

stakeholders – essa validação é o aceite formal do projeto. Após essa validação, iniciam-se os 

processos de planejamento, que começam pela primeira rodada de análise dos riscos do projeto. 

Deste modo, serão evidenciadas quais as principais áreas de conhecimento serão priorizadas, bem 

como identificados os principais riscos do projeto. 

Observação: a reunião de kick off e a análise dos riscos são um dos momentos mais 

relevantes para verificar se um projeto deve ou não ser abandonado. 

PLANEJAMENTO – 3.2 
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A etapa de planejamento é a mais importante para a grande maioria dos projetos. Nesta 

etapa, serão priorizadas as áreas de conhecimento e desenvolvidos os respectivos planejamentos. 

Esta etapa é a que merece maior atenção e dedicação por parte de toda a equipe. 

O planejamento contempla os seguintes aspectos: 

 Primeira rodada de análise dos riscos; 

 Planejamento do escopo; 

 Planejamento do tempo; 

 Planejamento dos custos; 

 Planejamento da qualidade; 

 Planejamento das stakeholders; 

 Planejamento das aquisições; 

 Planejamento da comunicação; 

 Planejamento dos recursos humanos; 

 Integração do planejamento; e 

 Planejamento dos riscos. 

O planejamento é crucial para o sucesso de um projeto, pois caso ele seja bem feito, o 

projeto tem chance de ser bem-sucedido, mas caso seja mal feito, as chances de insucesso crescem 

significativamente. Ressalta-se que as áreas de conhecimento de riscos e de custos são as mais 

relevantes para um projeto e, portanto, devem planejadas com o maior detalhamento e assertividade 

possível – esses planejamentos não são os únicos obrigatórios. Com isso, o início efetivo dos 

processos de planejamento começa pela primeira rodada de análise dos riscos. 

PRIMEIRA AVALIAÇÃO DE RISCOS – 3.2.1 

A avaliação inicial dos riscos será fundamental para quantificar e priorizar os riscos 

identificados nos processos de iniciação e para eleger as áreas de conhecimento que serão 

planejadas com mais detalhamento. A partir deste exercício, será possível identificar os principais 

riscos e, desta forma, atacá-los ainda durante a fase de planejamento do projeto. 

Descreve-se aqui a definição de risco: evento que pode impactar de maneira POSITIVA ou 

NEGATIVA o projeto. Percebe-se então que podem existir riscos positivos (oportunidades) 
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também, os quais devem ser igualmente (ou até mais) mapeados, quantificados e respondidos, que 

os riscos negativos (ameaças). 

PLANEJAMENTO – 3.2.1.1 

A etapa de planejamento dos riscos tem como principal objetivo definir como será realizada 

a identificação dos eventos (eventos sobre o qual não se tem controle e nem conhecimento sobre) 

e como deverá ser feito o gerenciamento dos riscos. 

Observação: na falta de ferramentas específicas, recomenda-se utilizar o Excel. 

 Definir quem realizará e como serão identificados os eventos (exemplos: podem ser 

identificados por meio da análise do TAP; por meio de conversas com pessoas que já 

realizaram projetos similares; por meio de discussões e/ou brainstorm; por meio de lições 

aprendidas; por meio de uma análise SWOT; entre outros meios); 

 Definir quem será o responsável por gerenciar os riscos durante o projeto; 

 Definir quem e como serão aprovadas as análises dos riscos e as possíveis solicitações de 

mudança. 

IDENTIFICAÇÃO – 3.2.1.2 

Esta etapa tem como principal objetivo identificar ameaças e oportunidades, bem como as 

respectivas e possíveis causas e efeitos relacionados a esses eventos. O procedimento para esta 

etapa é: 

 Listar, em grupos separados, as principais causas e efeitos para as ameaças e as 

oportunidades do projeto. Deve-se listar o maior número de eventos possíveis, pois, mesmo 

que não apresentem riscos no momento da avaliação (ou pareçam estar sob controle), eles 

podem ter suas probabilidades aumentadas com o passar do tempo ou devido a fatores 

externos. 

Observação: as premissas do projeto devem ser os primeiros riscos a serem tratados. 
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 Classificar os riscos como endógenos (são riscos passíveis de controle, como por exemplo 

algum atraso ou quebra devido à falta de manutenção) ou exógenos (são riscos totalmente 

fora de controle, como a variação cambial por exemplo); 

 Causa (s): cada risco pode ter uma ou mais causas que farão com que ele ocorra; 

 Efeito (s): cada risco pode produzir diferentes efeitos (exemplo: causa >uma estimativa 

errada de tempo por parte de um fornecedor para se executar uma tarefa > efeito: atraso na 

entrega do projeto e possível aumento de custo com a locação de equipamentos). 

ANÁLISE – 3.2.1.3 

A etapa de análise tem como principais objetivos a medição/quantificação e a priorização 

dos riscos levantados. Para isso, podem ser realizadas análises qualitativas e quantitativas dos 

eventos (causas e efeitos previamente listados). A diferença entre os dois tipos de análises está na 

escala utilizada e não diz respeito à subjetividade de valores. Cada escala é adequada para 

momentos diferentes. No geral, o ideal é utilizar as duas, sendo a quantitativa a mais relevante. 

 A análise qualitativa utiliza as seguintes escalas: (i) nominal, que se refere a caracterização 

(exemplo: classificação entre as cores) e (ii) ordinal, que se refere a ordenação (exemplo: 

divisão em grupos – pessoa muito alta; pessoa alta; pessoa de estatura média; pessoa baixa; 

pessoa muito baixa). Assim, a escala qualitativa permite a priorização de riscos ou a 

classificação de acordo com seu impacto. 

 A análise quantitativa utiliza escalas métricas, sendo elas: (i) intervalar, que são medidas 

gerais que podem apresentar intervalos positivos ou negativos (exemplo: a escala de graus 

Celsius, na qual a temperatura pode ser negativa ou positiva) e (ii) escala absoluta, que 

possui apenas intervalos positivos e um zero absoluto (exemplo: distância em metros – é 

possível ter uma distância de 10 metros ou 10,78 metros, mas não negativa – ou ainda a 

escala graus Kelvin, na qual o zero absoluto é a menor temperatura possível). 

Mensuração dos riscos 
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Todo risco possui uma probabilidade de ocorrer e, consequentemente, um impacto caso 

ocorra. Para classificar a probabilidade e o impacto, existe uma tabela generalista (Tabela 1) que é 

amplamente utilizada pelas empresas para se verificar em qual classificação cada risco se encontra. 

Tabela 1 - Matriz de probabilidade e impacto. 

 

A matriz de probabilidade e impacto faz uso da análise qualitativa. Além dela, existem 

diferentes abordagens para a caracterização de um evento. É possível também, por exemplo, 

realizar a priorização por meio das áreas de conhecimento nas quais o risco teria mais impacto 

(escopo, custo, tempo e qualidade) e priorizá-lo através dessa análise) – análise esta que parece ser 

mais assertiva que a tabela de probabilidade e impacto. 

A partir da classificação, cada evento terá um risco esperado (probabilidade = “E”). Esse 

risco, caso ocorra, irá produzir (ou não) um impacto financeiro no projeto (pode ser um gasto ou 

um ganho financeiro). Com o valor desse impacto financeiro e o risco esperado, calcula-se um 

valor financeiro esperado (“VEi”) por meio da Equação 6. 

𝑉𝐸 = 𝐸 × 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑀𝑂𝑁𝐸𝑇Á𝑅𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑂                                  (6) 

Onde: 
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 VE1 – Valor financeiro esperado para o risco, em função da sua probabilidade de ocorrência 

e do valor do seu impacto caso ocorra. Ele será positivo para ameaças e negativo para 

oportunidades. 

 E – Probabilidade de ocorrência para o risco esperado; 

 Valor de Impacto – Caso possível, utilizar o valor monetário real que o impacto do risco 

produziria. Se isso não for possível, pode-se utilizar o valor total do projeto (a estimativa 

ficará mais grosseira neste caso). Será positivo para ameaças e negativo para oportunidades. 

Observação: Para se realizar uma análise quantitativa, é necessário a utilização de 

ferramentas e técnicas mais sofisticadas (como por exemplo a simulação de Monte Carlo, que 

envolve distribuições probabilísticas e cálculos estatísticos). Essa análise requer mais 

conhecimento técnico, maturidade e implica em um aumento de custos para o Atuação, a análise 

quantitativa (sendo a ideal na maioria dos casos) deve ser fomentada a partir do momento em que 

a equipe estiver mais madura e a prática de gerenciamento de riscos (nos projetos) for consolidada 

em toda a instituição. 

Ao término do cálculo de todos os valores financeiros esperados para cada risco (positivo 

ou negativo), todos esses valores serão somados e será obtido, então, um valor inicial esperado 

para o projeto (VEPi). 

Priorização dos riscos 

Após o levanto dos riscos e o cálculo do valor esperado para o projeto, é importante parar 

e fazer uma reflexão para priorizar os riscos. Essa priorização pode ocorrer pela simples 

comparação entre os riscos, pelo valor esperado calculado em cada ameaça ou oportunidade e/ou 

ainda pela urgência de cada risco – ou seja, alguns riscos podem ter o mesmo valor esperado, no 

entanto podem apresentar seus efeitos em tempos distintos na vida útil do projeto. 

Com os riscos priorizados, deve-se iniciar o planejamento das respostas (estratégias e ações) 

para atacá-los. 
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PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS E CONTROLE DOS RISCOS – 3.2.1.4 

Uma vez identificados e avaliados os possíveis eventos de risco, é preciso tratá-los. Assim, 

o processo de planejamento de respostas visa gerar as seguintes ações: 

 Alavancagem e aproveitamento para as oportunidades; e 

 Contenção e contingência para as ameaças. 

Observação: essas respostas (ações) podem ou não ter custos financeiros de implementação. 

Os objetivos do planejamento das respostas são: 

 Definir estratégias de respostas para as ameaças e para as oportunidades; 

 Organizar e documentar as informações; 

 Definir as ações para a as ameaças e para as oportunidades; 

 Estabelecer um “dono” para cada risco, um profissional que irá acompanha-lo e monitorá-

lo até sua efetivação ou eliminação; 

 Alinhar com toda a equipe do projeto a importância de fazer a efetiva gestão dos riscos, o 

que inclui principalmente um acompanhamento constante do levantamento feito; 

 Definir alertas para os possíveis riscos; e 

 Estabelecer uma reserva de contingência financeira para conferir maior segurança para o 

projeto. 

Estratégias para combater ameaças 

Para cada estratégia a ser adotada para combater uma ameaça existem alguns tipos de 

respostas que podem ser utilizadas e que são descritas abaixo: 

(I). Estratégia de contenção: as ações de contenção são feitas e atuam antes que o risco 

ocorra. Deste modo, é possível aceitar, evitar, mitigar ou ainda transferir um risco. 

 Aceitar – a ameaça é simplesmente aceita pela equipe do projeto e nada será feito antes que 

ela ocorra; 

 Evitar – a ação proposta evita que a ameaça aconteça (a probabilidade de ocorrência é 

reduzida a zero). Exemplo: esquecer um documento para uma viagem > Resposta: fazer 

check list dos documentos; 
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 Mitigar – a resposta adotada irá reduzir a probabilidade que o risco ocorra. Exemplo: um 

acidente de trabalho em uma obra de um edifício > Resposta: fazer com que os funcionários 

utilizem equipamentos de segurança. Com isso, a probabilidade (E) de ocorrência do risco 

é reduzida (E’), porém não é zerada. Como consequência, o valor financeiro esperado (VEi) 

para cada risco também é reduzido; e 

 Transferir – a resposta adotada irá transferir o efeito da ameaça caso ela ocorra. Exemplo: 

ter o carro roubado > Resposta: contratar um seguro para o automóvel. A probabilidade 

permanece inalterada, porém o impacto do roubo vai para a seguradora. 

 Cada resposta de contenção pode ter ou não um custo (CC) 

 Quando a resposta produzir uma redução na probabilidade, deve-se calcular um novo valor 

esperado para o risco (Equação 7): 

VE = E′ × VALOR MONETÁRIO DE IMPACTO                            (7) 

Onde: 

 VEA – Novo valor financeiro esperado para a ameaça (risco), em função da sua nova 

probabilidade de ocorrência e do valor do seu impacto financeiro caso ocorra. 

 E’ – Nova probabilidade de ocorrência para o risco esperado em função de alguma 

resposta/ação adotada; 

 Valor monetário de impacto – é o impacto financeiro (em sua integralidade) provocado pela 

ocorrência do risco; 

(II). Estratégia de contingência: as ações de contingência são feitas e atuam após a 

efetivação do risco. Neste caso, a única ação possível é mitigar o risco, a qual não influencia na 

probabilidade de ocorrência dele, agindo apenas para a minimização dos impactos provocados. 

 Mitigar – a ação adotada irá minimizar os impactos causados pelo risco. É possível prever 

diversas ações que podem ou não envolver a retenção de recursos financeiros. Exemplo: 

sofrer um processo trabalhista de um funcionário alocado no projeto > Resposta (mitigar): 

contratar um advogado para defender o projeto/instituição. Neste caso, seria reservado um 

determinado valor para a contratação do advogado. 

 Para as ações que demandam uma determinada reserva financeira, o valor a ser adicionado 

ao custo do projeto não será o valor total do custo da resposta/ação, pois esse evento não 
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tem uma probabilidade de 100% de chance de ocorrer. Deste modo, o valor a ser 

integralizado ao projeto deve ser calculado pela Equação 8: 

𝑉𝐸𝐶 = 𝐸 × 𝐶𝑈𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐴 𝑅𝐸𝑆𝑃𝑂𝑆𝑇𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑁𝑇𝐼𝑁𝐺Ê𝑁𝐶𝐼𝐴                              (8) 

Onde: 

 VEC –. Valor financeiro esperado para a contingência de um risco; 

 E’ – Nova probabilidade de ocorrência para o risco esperado em função de alguma 

resposta/ação (de contenção) adotada; e 

 Custo da resposta de contingência – É o custo para a implementação da ação. 

Observação: dependendo do risco, ambas as estratégias (contenção e contingência) podem 

ser utilizadas juntas. 

Estratégias para conquistar as oportunidades 

Existem duas estratégias para se conquistar uma oportunidade: a alavancagem e o 

aproveitamento. Em cada uma delas existem diferentes respostas que podem ser utilizadas e que 

são descritas abaixo: 

(I). Estratégia de alavancagem: as ações de alavancagem são feitas e atuam antes que o risco 

ocorra. Assim, é possível aceitar, provocar, melhorar, ou ainda compartilhar uma oportunidade. 

 Aceitar – a oportunidade é simplesmente aceita pela equipe do projeto e nada será feito para 

que ela ocorra, ou seja, significa aproveitar a oportunidade ao acaso; 

 Provocar – é usada quando a organização deseja garantir que a oportunidade seja 

concretizada, no intuito de maximizar os impactos positivos (a probabilidade é aumentada 

para 100%). Exemplo: conseguir desconto na compra de material para uma obra > 

Resposta: negociar fidelização do fornecedor (comprar material apenas com ele). Caso se 

concretize a negociação, a probabilidade de desconto será de 100%; 

 Melhorar – é utilizada para aumentar a probabilidade de que determinado impacto positivo 

ocorra. Exemplo: Terminar a construção de uma casa antes do tempo previsto > Resposta: 

treinar a equipe de construção. Deste modo, a probabilidade (E) para melhorar a 

oportunidade aumenta (E’). Vale ressaltar que esta resposta teria um custo de alavancagem 

(CAL); e 
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 Compartilhar – é utilizada quando é possível ter um benefício por meio da participação de 

um terceiro na ação (é o “ganha-ganha”). Exemplo: conseguir mais turistas para fazerem 

um tour pela cidade > Resposta: negociar uma parceria com os hotéis da região e dividir, 

de alguma forma, os lucros dos passageiros indicados por eles. Desde modo, a 

probabilidade (E) para se conseguir mais turistas seria aumentada (E’) e parte dos lucros 

seriam dos hotéis parceiros. Apesar de não receber o lucro total, a empresa responsável pelo 

tour aumentaria o seu faturamento. 

 Cada resposta de alavancagem pode ter ou não um custo (CAL). 

 Do mesmo modo que as ameaças, as oportunidades possuem uma probabilidade de 

ocorrência (E), um valor monetário de impacto e um valor esperado (VEO). Quando a 

resposta produzir um aumento na probabilidade de ocorrência (E’), deve-se calcular um 

novo valor esperado para o risco (Equação 9): 

𝑉𝐸 = 𝐸′ × 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑀𝑂𝑁𝐸𝑇Á𝑅𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝐼𝑀𝑃𝐴𝐶𝑇𝑂                              (9) 

Onde: 

 VEO – Novo valor financeiro esperado para a oportunidade (risco), em função da sua nova 

probabilidade de ocorrência (aumentada) e do valor do seu impacto (caso ocorra). OBS.: 

para fins de cálculos, esse valor deve ser considerado negativo, pois, se ocorrer irá reduzir 

os custos do projeto. 

 E’ – Nova probabilidade de ocorrência para o risco esperado em função de alguma 

resposta/ação adotada; e 

 Valor monetário de impacto – é o impacto financeiro (em sua integralidade) provocado pela 

ocorrência do risco; 

(II). Estratégia de aproveitamento: as ações de aproveitamento são feitas e atuam após a 

oportunidade se concretizar. Neste caso, a ação indicada é melhorar o risco, o que não influencia 

na probabilidade de ocorrência do risco (pois já aconteceu), mas sim na potencialização dos 

impactos. 

 Melhorar – a ação adotada irá maximizar os impactos do risco. É possível prever diversas 

ações que podem ou não envolver a retenção de recursos financeiros. Exemplo: uma 

oportunidade para quem joga na loteria é ganhar na Mega Sena > Resposta: caso uma 
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pessoa ganhe, ela pode prever uma melhoria (aproveitamento) para essa oportunidade, por 

meio de uma aplicação financeira em algum banco. Neste caso, a ação de melhoria não teria 

custo algum (Custo da resposta = R$ 0,00). 

 Para as ações de melhoria que demandam uma determinada reserva financeira, o valor a ser 

adicionado ao projeto não será o valor total do custo, pois esse evento não tem uma 

probabilidade de 100% de chance de ocorrer. Deste modo, o valor a ser integralizado ao 

projeto será calculado pela Equação 10: 

𝑉𝐸𝐴𝑃 = 𝐸 × 𝐶𝑈𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐴 𝑅𝐸𝑆𝑃𝑂𝑆𝑇𝐴 𝐷𝐸 𝑀𝐸𝐿𝐻𝑂𝑅𝐼𝐴                               (10) 

Onde: 

 VEAP –. Valor financeiro esperado para o aproveitamento de um risco; 

 E’ – Nova probabilidade de ocorrência para o risco esperado em função de alguma 

resposta/ação adotada; e 

 Custo da resposta de melhoria – É o custo para a implementação da ação. 

Valor esperado do projeto 

Com a realização da análise dos riscos e com a definição das respectivas estratégias para 

ataca-los, deve-se calcular os custos para as respostas e para os valores esperados de cada risco. 

Com esses valores definidos, deve-se calcular o valor esperado para o projeto (VEP - possível valor 

a ser apresentado em uma proposta de captação, por exemplo) por meio da Equação 11: 

𝑉𝐸𝑃 = 𝐶𝑃 +  Σ𝑉𝐸 +  Σ𝑉𝐸 + Σ𝐶𝐶 + Σ𝐶𝐴𝐿 + ΣVEC + ΣVEAP                              (11) 

Onde: 

 VEP – Valor esperado para o projeto; 

 CP – Custo do projeto (vem do orçamento); 

 ∑VEA – Somatório dos valores esperados para as ameaças. Os valores das ameaças entram 

positivos na equação; 

 ∑VEO – Somatório dos valores esperados para as oportunidades. Os valores das 

oportunidades entram negativos na equação; 

 ∑CC – Somatório dos custos das respostas de contenção; 

 ∑CAL – Somatório dos custos das respostas de alavancagem; 
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 ∑VEC – Somatório dos valores esperados das respostas de contingência; 

 ∑VEAP – Somatório dos valores esperados das respostas de aproveitamento; 

O valor esperado para o projeto (VEP) inclui, naturalmente, o custo, os valores esperados e 

os custos relacionados aos riscos. É importante salientar que o VEP calculado tem uma 

probabilidade desconhecida de ocorrência, ou seja, não é possível afirmar o “tamanho” da 

confiança que esse valor representa. 

Isso ocorre devido a análise qualitativa utilizada previamente. Quando se optou por esse 

tipo de análise, nenhuma avaliação estatística foi realizada para a definição de uma tendência, de 

uma curva de probabilidade ou de quaisquer outras validações estatísticas. Portanto, quando se 

utiliza uma análise qualitativa, não é possível saber em qual intervalo de confiança está o VEP. De 

maneira prática, é desconhecida a confiança que esse valor carrega consigo, se ele apresenta uma 

probabilidade de 80% de ocorrência ou de apenas 10% de chance. Ter esse conhecimento só é 

possível com uma análise quantitativa, com a utilização de softwares especializados. 

Contudo, vale ressaltar que a análise qualitativa já é um grande diferencial com relação às 

práticas de outras empresas/organizações (fonte: professores do MBA de Gerenciamento de 

Projetos da FGV). A realização do levantamento dos riscos até a definição das estratégias de 

respostas já mostra um bom nível de maturidade e, o mais importante de tudo, que a organização 

tem consciência sobre a necessidade e a importância do gerenciamento por riscos. 

RELAÇÃO DOS RISCOS COM AS DEMAIS ÁREAS DE CONHECIMENTO – 3.2.1.5 

Com os riscos levantados, mensurados e respondidos, será possível identificar quais áreas 

de conhecimento deverão ser priorizadas durante o planejamento. É importante ressaltar que as 

respostas aos riscos devem integrar todos os planejamentos (de cada área de conhecimento) que 

forem realizados. Numa análise mais profunda, pode-se concluir que o gerenciamento de todas as 

áreas de conhecimento são respostas aos riscos, conforme mostra a Figura 5: 
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Figura 5 - A relação dos riscos com as demais áreas de conhecimento. 

Os riscos são integrados às demais áreas de conhecimento através da comunicação! Os 

principais riscos devem ser conhecidos por todos e precisam de uma comunicação/atualização 

constante entre os principais interessados, de modo a garantir o alinhamento durante todo o ciclo 

de vida do projeto. 

No entanto, independente do projeto que venha a ser desenvolvido pelo Atuação, é 

necessário que se desenvolvam, pelo menos, os planejamentos relacionados às seguintes áreas: 

escopo, cronograma, custos, qualidade, stakeholders, integração e riscos. As outras áreas de 

conhecimento são muito importantes também, porém são secundárias e podem ser mais ou menos 

relevantes de acordo com o perfil de cada projeto e com a primeira análise dos riscos. 

Nos tópicos a seguir, serão detalhadas cada uma das áreas de conhecimento que podem 

fazer parte do planejamento. 

PLANEJAMENTO DO ESCOPO – 3.2.2 

O planejamento do escopo é o responsável por garantir que o projeto inclua todo o trabalho 

requerido, e somente o trabalho requerido, para completá-lo com sucesso. Ele é o alicerce para o 

planejamento do projeto e deve ser conduzido de forma precisa, uma vez que forma a base do 

trabalho a ser desenvolvido. Uma falha na definição do que será feito provavelmente impactará no 
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custo (e até mesmo no lucro) e no tempo para a execução do projeto, ou pior, resultará em entregas 

que não sejam aprovadas pelo cliente/patrocinador (seja ele interno ou externo ao Atuação). 

GERENCIAMENTO POR OBJETIVOS – 3.2.2.1 

Conforme explicado no Item 3.1 (TAP), o escopo é divido em dois: o escopo do produto e 

o escopo do projeto. Esses escopos devem ser integrados e muito bem alinhados para viabilizar que 

o projeto seja gerenciado por objetivos. 

Assim, é necessário definir objetivos e metas realistas e que estejam alinhadas com os 

objetivos da organização e com as metas individuais de cada membro da equipe. A Figura 6 

apresenta os objetivos mínimos que devem ser estabelecidos para qualquer projeto que venha a ser 

realizado pelo Atuação: 

 

Figura 6 - Gerenciamento por objetivos. 

Percebe-se que os projetos são restritos por um orçamento (custo), por uma data limite 

(tempo), por um desempenho desejado (qualidade) e por um escopo claramente definido (escopo), 

todos permeados e influenciados pelos riscos que o projeto está exposto. 

Para os objetivos relacionados ao escopo, é necessário a definição de entregas que servirão 

como parâmetro para verificar se os objetivos do escopo foram realmente atingidos. 

Observação: esses objetivos devem ser validados pelo gerente do projeto, pelo patrocinador, 

pela equipe e pelo Cliente (se houver). 
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Definição de “entrega” 

Uma entrega é qualquer produto, resultado ou serviço exclusivo e verificável que deve ser 

produzido para encerrar uma fase ou um projeto. Ela é tangível, pode ser medida e permite um 

forte comprometimento da equipe, além do gerenciamento por objetivos. De acordo com cada caso, 

é importante criar critérios formais de aceite (validação de alguém ou por meio de critérios lógicos) 

para as entregas mais relevantes. As entregas serão definidas na declaração do escopo e poderão 

ser visualizadas na Estrutura Analítica do Projeto (EAP). 

PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO – 3.2.2.2 

O plano de gerenciamento do escopo é um documento que deve conter diretrizes sobre 

como o escopo será definido, monitorado, controlado e validado, bem como os responsáveis por 

essas atividades. Ele deve indicar também regras e referências para a construção e manutenção da 

linha de base do escopo – que é composta pela declaração do escopo do produto e do projeto, pela 

EAP e pelo dicionário da EAP. A linha de base deve ser refinada ao longo do projeto e utilizada 

para a validação e controle do escopo. 

O conteúdo do plano de gerenciamento de escopo deve incluir: 

(I). Procedimentos para construção da estrutura analítica de projeto (EAP) com as 

respectivas regras para sua aprovação e manutenção – esses procedimentos podem ser, por 

exemplo: análise da declaração do escopo e da Estrutura Analítica de Projeto (EAP) de projetos 

similares; Brainstorming; reuniões entre a equipe e o gerente do projeto; dentre várias outras; 

(II). Regras sobre a aceitação formal das entregas; 

(III). Plano de gerenciamento de requisitos – esse plano documenta os requisitos coletados 

no pré-escopo e no TAP, e define como e por quem eles serão gerenciados durante o projeto, para 

que se atendam as expetativas dos stakeholders. Portanto, deve-se criar uma matriz de 

rastreabilidade de riscos contendo os seguintes aspectos: 

 Descrição do requisito; 

 Proprietário do requisito (pode ser um Diretor, Investidor, Cliente ou ainda um Fornecedor); 

 Fonte do requisito – em qual documento está esse requisito; 

 A prioridade de atendimento (alta, média ou baixa, por exemplo); 
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 O status e a data de atualização (se o requisito já foi cumprido, se está em andamento, se 

está em stand by ou se foi cancelado); 

(IV). Procedimentos para gerenciamento de mudanças, documentando como elas serão 

monitoradas e controladas e quem será (s) o (s) responsável (s) pelas aprovações. 

Para tanto, o plano de gerenciamento do escopo deve conter alguns procedimentos formais 

que definam os passos pelos quais documentos oficiais do projeto podem ser alterados. Tais 

procedimentos constituem um sistema de controle de mudanças do escopo, incluindo os 

documentos, sistemas de acompanhamento e níveis de aprovação necessários para autorizar 

mudanças, além de procedimentos para lidar com mudanças que devem ser aprovadas sem revisão 

ou em caráter emergencial. 

Observação: as mudanças solicitadas no escopo certamente terão impactos nos custos, no 

tempo, nos riscos e talvez em todas as demais áreas de conhecimento. Portanto, dependendo da 

mudança, será necessário fazer uma análise completa dos impactos inerentes a ela. 

Para a criação do plano de gerenciamento do escopo, é recomendado analisar possíveis 

contribuições de lições aprendidas, obter opiniões especializadas (profissionais com alto nível de 

especialização técnica e experiência) e realizar reuniões com a equipe do projeto ou com outros 

stakeholders (diretores, entre outros). Com o plano de gerenciamento de escopo definido, deve-se 

iniciar a elaboração da declaração do escopo. 

DECLARAÇÃO DO ESCOPO – 3.2.2.3 

O objetivo geral do gerente e da equipe na definição do escopo deve ser, com base no TAP, 

o de prover o esclarecimento gradual, no menor tempo possível, sobre o que fazer, como entregar 

e como medir os resultados do escopo do projeto, de modo a promover um equilíbrio satisfatório 

entre as restrições-chave do projeto. 

Uma visão de alto nível (macro) do escopo é desenvolvida para o projeto durante os 

primeiros processos – definição do pré-escopo e TAP. Porém, o escopo detalhado só é determinado 

a partir de iterações conforme o trabalho progride. 

Percebe-se então, que a definição do escopo começa, efetivamente, bem antes desta etapa, 

com a documentação do pré-escopo, tem continuidade durante a elaboração do Termo de Abertura 

do Projeto (TAP) e é refinada na declaração do escopo. Deste modo, pode-se dizer que o 
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planejamento do escopo é feito em Ondas Sucessivas (Rolling Wave Planning - RWP), ou seja, o 

escopo é desenvolvido de maneira progressiva, a partir de iterações e, a cada passo, aumenta-se o 

nível de detalhamento. Essa elaboração em diferentes fases é importante para que o escopo seja 

desenvolvido de maneira holística e incorpore diferentes aspectos. 

OBS.: Atenção com a produção do escopo por ondas sucessivas – é preciso ficar atento ao 

“timming” dos avanços com o planejamento para que o escopo esteja o mais detalhado possível no 

momento da venda do projeto (para um cliente, uma fundação ou ainda para o planejamento do 

ano seguinte), que é uma das restrições-chave do projeto. 

Pode-se definir a declaração do escopo como uma expansão e um aprimoramento de 

algumas informações do TAP, dentro do conceito de elaboração progressiva (RWP), o que envolve 

melhorar e detalhar o planejamento conforme informações mais específicas (exemplo: com os 

resultados da primeira análise de riscos) se tornarem disponíveis. A declaração do escopo deve 

conter os seguintes itens: 

 Objetivos do projeto; 

 Descrição do escopo do produto*; 

 Descrição do escopo do projeto; 

 Entregas do projeto; 

 Critérios de aceite (alguns podem estar baseados nos requisitos coletados) – deve-se definir 

em quais condições o serviço/produto/resultado poderá ser aceito; 

 Itens fora do escopo; 

 Restrições do projeto; e 

 Premissas do projeto. 

Como preparar uma declaração de escopo 

Existem diversas técnicas e abordagens para otimizar a elaboração da declaração do escopo. 

Recomenda-se para tanto, efetuar uma análise com profundidade sobre o produto/serviço/resultado 

a ser entregue, bem como realizar uma investigação de alternativas factíveis e interessantes para as 

funcionalidades e especificações em geral.  

Para isso, pode-se realizar a Listagem de Atributos (Kotler, 1993), que envolve a listagem 

dos principais atributos de uma entidade, identificando os diversos valores que eles podem assumir 
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e combinando esses atributos para encontrar novas formas aperfeiçoadas do serviço, resultado ou 

produto. 

A listagem de atributos nos leva a analisar aspectos que normalmente passariam 

despercebidos. Exemplo: quais são os atributos de uma escova de dentes? É feita de plástico, possui 

cerdas em uma das extremidades para lavar os dentes e um cabo para segurar. Analisando 

cuidadosamente cada atributo, podemos tentar descobrir formas de melhorá-la, como fabricar uma 

escova em um material diferente ou alterar a forma do cabo, por exemplo. Opções criativas podem 

ser traduzidas em benefícios relevantes para o negócio da organização (como diferenciação no 

mercado, conquista de novos investidores ou ainda criação de novos produtos). 

Após a finalização do documento, ele deve ser repassado e alinhado com toda a equipe do 

projeto e com os patrocinadores. Após esse alinhamento interno, deve-se realizar uma reunião entre 

os donos do projeto (patrocinadores), cliente (se houver), gerente do projeto e outros stakeholders 

(se necessário) para a validação da declaração do escopo. A partir dessa validação, é necessário 

elaborar a EAP. 

Observação: a declaração do escopo é o terceiro momento de verificação da continuidade 

do projeto. Se a declaração do escopo for recusada, ela deve ser refeita ou então o projeto deve ser 

interrompido. 

CRIAÇÃO DA EAP – 3.2.2.4 

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP, ou work breakdown structure – WBS) é o 

instrumento que deve ser capaz de expressar por meio de uma imagem as entregas previstas para o 

projeto. Ela é a decomposição hierárquica orientada às entregas do trabalho a ser executado pela 

equipe para atingir os objetivos do projeto e garantir os requisitos coletados, sendo que cada nível 

descendente da EAP representa uma definição gradualmente mais detalhada da definição do 

trabalho do projeto. 

O desenvolvimento da EAP permite o esclarecimento à equipe, aos fornecedores, aos 

clientes, aos patrocinadores e aos demais stakeholders sobre o que se espera em termos de 

resultado. Uma sugestão é criar a EAP em função das fases do ciclo de vida do projeto e de seus 

componentes, adicionando uma ou mais entregas referentes ao gerenciamento do projeto. No 

entanto, a EAP pode ser decomposta em função de diversos outros elementos, como locais 

geográficos, requisitos organizacionais, dentre outros. 
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Estratégia possível para a criação da EAP 

A decomposição das entregas em componentes menores facilita a estimativa de prazo, custo 

e recursos, além de viabilizar uma atribuição de responsabilidade mais adequada à realidade do 

projeto. Para tanto, as técnicas mais utilizadas são a top-down e a bottom-up. A estratégia sugerida 

adota a primeira técnica e apresenta o seguinte passo a passo: 

(I). Escrever o nome do projeto no primeiro nível. 

(II). Iniciar o segundo nível com as entregas de gerenciamento do projeto e de 

encerramento. 

(III). Acrescentar as fases do ciclo de vida (entrega completa de cada fase) do projeto no 

segundo nível. 

(IV). Decompor as entregas (produtos ou serviços) do segundo nível em subprodutos 

(entregas parciais) que as compõem. 

(V). Decompor as entregas parciais até um nível de detalhe que viabilize o planejamento e 

controle em termos de tempo, custo, qualidade, risco, atribuição de responsabilidades e 

contratação, se for o caso. Geralmente, atinge-se o nível de maior detalhe viável (pacote de 

trabalho) entre o terceiro e o quarto nível. Caso a EAP esteja com níveis em excesso, é sugerido 

dividir o projeto em subprojetos. 

Observação: é importante que a decomposição final das entregas seja feita em conjunto com 

as pessoas que serão responsáveis e com as pessoas (mais relevantes) que irão executar as 

atividades de cada pacote de trabalho. 

(VI). Revisar a EAP, refinando-a quando necessário, até que ela esteja apta a ser aprovada. 

Essa revisão permite que o instrumento represente da melhor maneira possível o que se espera em 

termos de resultado do projeto. 

Para melhor entendimento, a Figura 7 apresenta o exemplo de uma EAP sobre a formatação 

de um trabalho acadêmico. 
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Figura 7 - Modelo de uma EAP. 

Como pode ser observado na Figura 4, cada elemento da EAP é apresentado por um código 

de conta (numeração), que irá servir para o planejamento, execução, controle e monitoramento das 

entregas. 

Observação: O último nível de detalhamento é chamado de pacote de trabalho, conforme 

mencionado item (V) do passo a passo para a criação da EAP. É recomendado que esse pacote de 

trabalho contenha atividades que durem entre 8 e 80 horas de esforço hora/homem. Portanto, chega-

se a um pacote de trabalho quando é possível atribuí-lo a um responsável que possa gerenciar as 

tarefas do pacote como um todo. 

A FGV Management recomenda alguns “mandamentos” para uma EAP: 

 Cobiçarás a EAP do próximo – Antes de criar a EAP do zero, é importante consultar o 

acervo da organização/empresa, pesquisar na literatura disponível (analisar o site da 

Practice Standard for Work Breakdown Structures) ou ainda falar com algum profissional 

de gerenciamento de projetos (interno ou externo ao Atuação) que tenha participado de 

experiência semelhantes – exemplo: para um projeto de tradução de um livro, é interessante 
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conversar com algum gerente de projetos que já tenha conduzido um projeto semelhante ao 

que será desenvolvido. 

 Explicitarás todas as entregas, inclusive as necessárias ao gerenciamento do projeto – o 

escopo do projeto é composto por subprodutos expressos na EAP, portanto, o que não 

estiver nela não faz parte do projeto. Deste modo, é necessário certificar que TODOS os 

subprodutos estejam representados na EAP. 

 Não usarás os nomes em vão – nunca utilizar nomes que gerem dúvidas semânticas. Todos 

as entregas da EAP devem ser representadas por substantivos. 

 Guardarás a descrição dos pacotes de trabalho no dicionário da EAP – as entregas mais 

importantes devem ser descritas (claramente/objetivamente) no dicionário da EAP – será 

detalhado após os mandamentos da EAP. 

 Decomporás até o nível de detalhe (pacote de trabalho) que permita o planejamento e 

controle necessários para a entrega do subproduto – O pacote de trabalho passa a ser 

referência em termos de planejamento e controle de tempo, custos, riscos, qualidade, 

aquisições, pessoas, comunicações e do próprio escopo do projeto. 

 Não decomporás em demasia – o nível de detalhamento da EAP deve ser definido em 

função do projeto. Em um projeto que dure vários anos, como uma Copa do Mundo de 

Futebol, não é possível ter pacotes de trabalho que durem algumas horas. 

 Não decomporás em uma única entrega – cada decomposição feita de uma entrega deve 

resultar em pelo menos duas sub entregas (se a decomposição resultar em apenas uma sub 

entrega, não tem necessidade de decompor). 

 Não repetirás o mesmo elemento como componente de mais de uma entrega – isso significa 

que uma sub entrega sempre estará ligada a apenas uma entrega em um nível acima dela. 

Dicionário da EAP 

O dicionário da EAP é um documento complementar que especifica cada pacote de trabalho 

e apresenta os respectivos critérios de aceitação. Este dicionário é um documento opcional e, 

dependendo do projeto, é possível e recomendado detalhar apenas as entregas mais importantes - 

principalmente os pacotes de trabalho. 

Observação: é possível colocar as descrições do dicionário da EAP no próprio MS Project 

(cronograma). 
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Após finalizada, a EAP deve ser aprovada pelo (s) patrocinador (s) do projeto (no caso do 

Atuação serão os diretores). Com o aceite, deve-se avançar com o planejamento das demais áreas 

de conhecimento. 


