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Resumo 

O Guia PMBOK®, em sua 5ª edição, apresenta ‘boas práticas’ em gerenciamento de projetos 
recomendadas pelo Project Management Institute (PMI) em 47 processos distribuídos em dez 
áreas de conhecimento. Neste trabalho foram identificadas quais dessas informações são 
pertinentes para a elaboração do plano do projeto “Implantação do Balanced Scorecard no PMI-
PR”, atendendo às características da instituição e do projeto propriamente dito. Para isso foi 
considerado, além dos conceitos do Guia PMBOK®, a elaboração de um modelo mental 
baseado no Project Model Canvas, concentrando todas as informações em apenas uma página, 
tornando-as claras e de fácil entendimento. Por se tratar de uma instituição sem fins lucrativos, 
grande parte de seus projetos não tem orçamento previsto, e essa condição impacta diretamente 
na elaboração do plano de projeto, visto que custos, assim como escopo e tempo, são três áreas 
que demandam grande atenção do gerente do projeto. Vale ressaltar ainda que a aplicação de 
todas as ferramentas e metodologias dependem da análise humana, ou seja, da experiência do 
gerente de projetos em questão. 

 

Palavras Chave: Gerenciamento de Projetos. Balanced Scorecard. Planejamento. Project 

Model Canvas. 

    



 

 

Abstract 

The PMBOK® Guide, in its fifth edition, presents ‘good practices’ in project management 

recommended by the Project Management Institute (PMI) in 47 processes distributed in ten 

knowledge areas. In this work, the requirements for the elaboration of the project management 

plan of “Implementation of Balanced Scorecard in PMI-PR” were identified, taking into 

account the institution’s characteristics and the project itself. It was also considered a mental 

model based on Project Model Canvas in addition to the concepts of PMBOK® Guide, 

concentrating all the information in only one page, making them clear and easy to understand. 

Because it is a non-profit institution, most of its projects do not have a budget, and this condition 

has a direct impact on the preparation of the project plan, since costs, as well as scope and 

time, are three areas that demand great attention from the project manager. It is worth 

mentioning that the implementation of all tools and methodologies rely on human analysis, that 

is, the experience of the project manager in question. 

 

Key Words: Project Management. Balanced Scorecard. Planning. Project Model Canvas. 
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1 INTRODUÇÃO  

Neste capítulo será feita a introdução ao tema de estudo apresentando a 

contextualização; a elaboração da situação problema; os objetivos; hipóteses; questão de 

estudo; delimitação do tema e, para finalizar, a apresentação de como o trabalho está 

estruturado. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O mundo está em constante evolução e as empresas precisam estar preparadas para 

atender as novas demandas, criando produtos ou serviços novos que atendam a clientes cada 

vez mais exigentes com custos menores e competitivos e gerando lucro para se manter no 

mercado. Uma maneira das empresas conseguirem atender a todos esses fatores é elaborando 

uma estratégia e, segundo Porter (2004), toda empresa tem estratégia, que pode ser 

explicitamente desenvolvida através de técnicas de planejamento ou implicitamente evoluída 

através das atividades oriundas de sua operação. 

As demandas por mudança nas empresas, como alteração de um produto, ou 

desenvolvimento de um produto novo, ou melhoria de um processo, são realizados a partir de 

projetos, que podem acontecer, semelhante à estratégia, de forma consciente e planejada ou 

simplesmente serem realizados espontaneamente conforme a experiência e percepção dos 

envolvidos. Realizar um projeto significa lidar com diversas variáveis ao mesmo tempo e o 

descuido em uma delas pode afetar negativamente o sucesso do projeto. 

O gerenciamento de projetos consiste na aplicação de ferramentas, técnicas, 

metodologias e conhecimentos, com o objetivo de obter sucesso nos projetos. O Project 

Management Institute – PMI (2013) acredita que a profissionalização do gerenciamento de 

projetos irá impactar positivamente nos resultados dos projetos nas organizações, e vem 

desenvolvendo ao longo dos anos o Guia PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) 

que reúne um conjunto de conhecimentos reconhecidos por profissionais e organizações em 

todo o mundo como ‘boas práticas’ de gerenciamento de projeto. 

O uso do conhecimento em gerenciamento de projetos pode auxiliar as empresas a 

alcançar sucesso em seus empreendimentos, e para isso os projetos devem estar alinhados aos 

objetivos estratégicos das empresas. 

Kaplan e Norton (1997) perceberam que a maneira que as empresas estavam medindo 

suas estratégias, baseado apenas nos indicadores financeiros, estava ultrapassado e não atendia 

mais o mercado complexo que surgiu com o início da era digital. A partir de um estudo que 
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fizeram, desenvolveram o Balanced Scorecard – BSC, ferramenta de medição da estratégia e 

que, posteriormente tornou-se uma ferramenta de gestão estratégica utilizada por diversas 

empresas. Esta ferramenta considera outros aspectos do negócio, além do financeiro, como o 

aspecto dos clientes, dos processos internos e do aprendizado e crescimento, e ajuda a 

desenvolver objetivos estratégicos equilibrados e condizentes com a visão e estratégia da 

empresa. 

1.2 PROBLEMA 

O problema a ser tratado nesse estudo de caso é: “Quais as áreas de conhecimento do 

gerenciamento de projetos, segundo o Guia PMBOK® 5ª edição (2013), devem ser consideradas 

na elaboração de um plano de projeto para a implantação do Balanced Scorecard – BSC em 

uma instituição sem fins lucrativos? ” 

1.3 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral desta pesquisa consiste no desenvolvimento de um plano de projeto 

para a implantação do BSC no Project Management Institute – PMI, capítulo Paraná. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Elaborar um mapa visual, baseado no Project Model Canvas (FINOCCHIO, 2013), para 

auxiliar no levantamento de informações necessárias para o desenvolvimento do plano de 

projeto. 

1.5 HIPÓTESES 

a) As orientações do Guia PMBOK® devem ser usadas integralmente para a 

elaboração do plano de projeto; 

b) As orientações do Guia PMBOK® podem ser adaptadas para a elaboração do 

plano de projeto; 

c) As orientações do Guia PMBOK® não são aplicáveis para a elaboração do plano 

de projeto. 

1.6 QUESTÃO DE ESTUDO 

Até que ponto a utilização das boas práticas, a partir do Guia PMBOK® (2013), irão 

impactar no sucesso do projeto? 



15 

1.7 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Por se tratar de um estudo de caso o trabalho contém sua delimitação própria, onde o 

conhecimento adquirido e os resultados obtidos não podem ser generalizados, mas podem ser 

usados como referência para outros trabalhos semelhantes. 

O tema gerenciamento de projetos é bastante amplo e incentivado por diversas 

instituições no mundo. Este trabalho não tem a pretensão de abordar o conhecimento gerado 

em todas estas instituições, portanto será usado como referência principal o Guia PMBOK® 

(PMI, 2013), e uma nova abordagem conhecida como Project Model Canvas, desenvolvido por 

Finocchio (2013). 

O BSC foi escolhido devido a experiência dos profissionais envolvidos no PMI, capítulo 

Paraná (PMI-PR), e por isso este estudo não contempla pesquisar e comparar outras ferramentas 

de gestão estratégica existentes. 

1.8 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

Os conhecimentos de gerenciamento de projetos são divididos em dez áreas no Guia 

PMBOK® 5ª edição (PMI, 2013), e cada área contém processos a serem realizados que auxiliam 

ao gerente do projeto a estruturar todas as informações do projeto necessárias para seu sucesso. 

Ao todo são contemplados 47 processos nas dez áreas de conhecimento e orientados para os 

cinco momentos cruciais dos projetos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 

controle e encerramento. 

Segundo o PMI (2013), por se tratar de um conjunto de ‘boas práticas’, não considera 

obrigatório o uso de todos os processos, visto que cada projeto é único, sendo que a empresa, e 

sua equipe de gerenciamento de projetos, são responsáveis por definir quais os processos são 

necessários para atingir os objetivos do projeto. 

O PMI, capítulo Paraná, é uma organização “focada no desenvolvimento, capacitação e 

profissionalização do gerenciamento de projetos no Paraná”. (PMIPR, 2016). O PMI Paraná 

tem uma estrutura matricial, ou seja, com características de departamental bem como de 

projetizada (orientada a projetos), ou seja, grande parte dos esforços são realizados através de 

projetos. Além disso, todo o trabalho é realizado por voluntários, que dedicam algumas horas 

por semana em seu desenvolvimento. 

Com o intuito de melhorar a medição e acompanhamento dos projetos desenvolvidos 

pelo PMI-PR, e com a experiência de alguns profissionais com o uso do BSC, surgiu a demanda 

de realizar a implantação do BSC no PMI-PR. 
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1.9 FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

A estruturação deste trabalho apresenta-se da seguinte forma: 

a) O primeiro capítulo apresenta os dados introdutórios para a pesquisa, 

apresentando o tema e sua delimitação, a justificativa e apresenta o problema a 

ser resolvido, os objetivos, as hipóteses e questão de estudo, encerrando com 

esta apresentação da estrutura do trabalho. 

b) O segundo capítulo consiste no referencial teórico que dará embasamento para 

o estudo de caso, portanto aborda sobre o gerenciamento de projetos conforme 

o Guia PMBOK® 5ª edição e apresenta também o Project Model Canvas, 

metodologia criada por Finocchio (2013). Além disso o capítulo aborda a 

ferramenta de gestão estratégica Balanced Scorecard, desenvolvido por Kaplan 

e Norton (1997). 

c) O terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada para a elaboração deste 

trabalho. 

d) O quarto capítulo apresenta o plano de projeto desenvolvido durante este estudo 

de caso; 

e) No quinto capítulo são feitas as considerações finais sobre o trabalho elaborado; 

f) O sexto capítulo contempla as referências pesquisadas que embasaram todo o 

conteúdo deste trabalho; 

g) Ao final do trabalho são apresentados os apêndices contendo os planos de 

gerenciamento elaborados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo será realizada a contextualização dos temas Gerenciamento de Projetos 

e Balanced Scorecard (BSC) com o objetivo de dar embasamento ao desenvolvimento do 

trabalho proposto.  

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Quando se fala em projetos é comum a associação com as atividades de elaboração de 

desenhos e documentação técnica de engenharia ou arquitetura, porém, segundo Vargas (2009) 

o conceito de projeto é mais abrangente, e pode ser aplicado a todas as áreas do conhecimento 

humano. 

2.1.1 Definição de Projeto 

Segundo o PMI (2013) “projeto é um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado único”. Vargas (2009) complementa dizendo que projeto não se 

repete, tem suas atividades definidas em sequência lógica, com duração determinada para 

atingir um objetivo muito bem especificado. De forma mais simplificada, também é possível 

definir projeto como qualquer necessidade humana que exija ordenação de atividades 

previamente planejadas para alcançar com eficiência um objetivo especifico (VALLE, A. et al., 

2014).  

Como exemplo de projetos pode-se citar: 

− Desenvolvimento de um software; 

− Instalação/ampliação de uma planta industrial; 

− Construção de uma casa; 

− Realização de uma viagem; 

− Criação de um novo negócio; 

− Elaboração de um plano de treinamentos de funcionários. 

 

Valle, A. et al. (2014) observaram as diferentes definições citadas e identificaram 

algumas características comuns a todos os projetos, como: 

 

1) Temporariedade 

Projeto é um evento com tempo finito, ou seja, tem datas de início e fim estimadas, e 

essa característica que o difere das operações rotineiras, que são processos cíclicos e contínuos. 
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Segundo o PMI (2013), o encerramento do projeto acontece quando: os objetivos são 

alcançados; ou quando se percebe que não é mais possível atingir os objetivos; ou o cliente (ou 

patrocinador) desiste da continuação do projeto; ou quando o resultado do projeto não terá mais 

o valor esperado. Apesar deste aspecto temporal dos projetos, seus resultados (produtos, 

serviços) são elaborados, geralmente, para serem duradouros. 

 

2) Singularidade 

Cada projeto é distinto, e mesmo que existam similaridades em alguns produtos ou 

atividades com outros projetos, ainda assim continua sendo único. Por exemplo uma construtora 

de prédios comerciais, pode realizar diversos projetos utilizando a mesma equipe, mesmos 

fornecedores e materiais, porém cada prédio tem suas particularidades, seja o design 

diferenciado, a localização, as partes interessadas (outro cliente ou outros consumidores finais), 

entre outras particularidades (PMI, 2013). 

 

3) Progressividade 

De acordo com Valle, A. et al. (2014), o desenvolvimento das atividades em prol da 

obtenção dos resultados do projeto é realizado de forma gradual, dividido em etapas ou fases 

definidas inicialmente, enquanto o conhecimento do produto/serviço é superficial. Durante a 

execução do projeto essas etapas e as atividades vão sendo detalhadas e ajustadas conforme 

melhora o entendimento sobre os resultados esperados. 

 

 Segundo Vargas (2009), outras características também podem ser descritas, baseadas 

em temporariedade e individualidade, como a não repetição do evento, a sequência progressiva 

das atividades, têm início e término, metas e resultados bem definidos, realizado por pessoas, 

utilizam recursos específicos e estabelecem alguns valores primordiais para o sucesso do 

projeto, entre eles o custo, o prazo, aquisições, equipe e também a qualidade esperada para os 

resultados do projeto. 

Devido ao ineditismo dos resultados de um projeto, ou seja, por ser algo novo, que não 

foi realizado anteriormente (considerando as mesmas condições), gera um grau de 

complexidade e incertezas. Saber como utilizar as ferramentas de gerenciamento de projetos 

pode reduzir as dúvidas pertinentes ao ambiente dos projetos, pois elabora um roteiro detalhado 

que será seguido em direção aos objetivos. E, ainda que não se consiga prever os próximos 

acontecimentos, é possível estimar cenários futuros e tomar ações, sejam preventivas ou 

corretivas, para manter o projeto sempre na direção dos resultados esperados. 
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Quanto mais detalhado e evidente estão os objetivos do projeto, maior é a chance de 

eficácia. Usar do gerenciamento de projetos pode ser vantajoso visto que pode planejar com 

antecedência custos, identificar e prevenir possíveis riscos, melhor controle sobre as variáveis 

permitindo a tomada de decisão e obtendo melhores resultados. 

A Figura 1 mostra quais os principais benefícios obtidos pelas organizações com o 

gerenciamento de projetos. 

Figura 1 - Benefícios do gerenciamento de projetos nas organizações. 

 Fonte: http://www.pmsurvey.org. (2014) 

 

Em contrapartida, existem fatores que podem causar o fracasso de um projeto. Para 

Vargas (2009), a pouca compreensão da complexidade do projeto, metas e objetivos mal 

estabelecidos, falta de tempo para estimativas e planejamento, entre outras, são algumas causas 

que aumentam as chances de insucesso em projetos. A Figura 2 apresenta os problemas mais 

comuns encontrados em projetos nas organizações. 
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Figura 2 - Problemas mais frequentes em projetos nas organizações. 

 Fonte: http://www.pmsurvey.org. (2014) 

2.1.2 Ciclo de Vida do Projeto 

As atividades de um projeto podem ser divididas em grupos ou etapas conforme a 

necessidade, reunindo atividades que tenham ligação entre si e juntas podem entregar algo de 

valor para o cliente. Além disso, essa separação visa facilitar o acompanhamento e controle do 

projeto, possibilitando correções pontuais e com menores impactos ao todo, caso sejam 

necessárias (VALLE, A. et al., 2014). 

Segundo Vargas (2009), ter o conhecimento do ciclo de vida de um projeto pode trazer 

benefícios como: saber o que já foi feito ou não pelo projeto; realizar uma análise da evolução 

do projeto; e, visualizar qual a posição exata do projeto no momento. 

Para o PMI (2013), o ciclo de vida do projeto consiste na divisão do projeto em etapas. 

Estas etapas são organizadas considerando a relação entre atividades e suas entregas. Assim 
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como o projeto, cada uma das etapas tem início e fim estimados e, de uma forma geral, existe 

uma sequência nas etapas, onde a próxima não começa enquanto a etapa atual não tiver sido 

finalizada. Porém, dependendo da natureza do projeto, pode haver uma sobreposição entre o 

final de uma etapa e o início de outra. 

Todos os projetos, independente da área ou objetivo, tem um ciclo de vida semelhante, 

considerando os custos e pessoal dedicados no desenvolvimento do projeto, como mostra a 

Figura 3, que parte do zero no início, aumenta durante seu planejamento e execução até alcançar 

um ponto máximo, e após vai reduzindo até voltar novamente ao zero, ao finalizar o projeto. 

Figura 3 - Nível típico de custos e pessoal durante ciclo de vida de um projeto. 

Fonte: PMI (2013, p.39). 

2.1.3 Grupos de processos  

O gerenciamento de projetos eficaz consiste na aplicação de conhecimento no 

gerenciamento de processos, que devem ser selecionados especificamente para o projeto, 

conforme sua natureza. Processo é uma sequência de atividades realizadas a partir de alguma 

entrada (informação, documentos, etc.) obtendo alguma saída ou entrega (VALLE, A. et al, 

2014). 

O PMI (2013), através da experiência de diversas empresas no mundo em 

gerenciamento de projetos, definiu cinco grupos de processos que podem ser aplicados em 

projetos de qualquer área e complexidade: 

 

• Grupo de processos de iniciação:  

São os processos que definem o projeto, quais seus objetivos, quem é o gerente do 

projeto, as partes interessadas, quais os requisitos. 
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• Grupo de processos de planejamento:  

Esse grupo é o maior e seus processos elaboram o caminho que será trilhado para 

alcançar os objetivos do projeto. Através do levantamento de requisitos, é definido o escopo e 

a partir deste estima-se a duração e os custos do projeto, assim como a equipe necessária para 

desenvolver o projeto, a qualidade esperada, como será feita a comunicação, as aquisições e o 

gerenciamento das partes interessadas. 

 

• Grupo de processos de execução: 

Esses processos realizam exatamente o que foi definido durante o planejamento. 

 

• Grupo de processos de monitoramento e controle:  

Este grupo de processos está presente em todas as etapas do projeto, pois como o nome 

mostra, os processos fazem o monitoramento do andamento do projeto, e caso algo esteja fora 

do planejado realiza o controle de mudanças visando sempre manter o projeto na direção dos 

objetivos. 

 

• Grupo de processos de encerramento:  

São os processos que encerram o projeto ou a fase, verificam se todas as entregas foram 

realizadas e aceitas pelo cliente. Também faz a consolidação das lições aprendidas do projeto. 

 

Os grupos de processo interagem entre si durante toda a execução de uma fase ou do 

projeto todo, conforme ilustrado na Figura 4. 

Figura 4 - Interação entre os grupos de processos. 

Fonte: PMI (2013, p.51). 
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2.1.4 Áreas de conhecimento 

As atividades inerentes ao gerente de projeto são representadas no Guia PMBOK® (PMI, 

2013) por 47 processos, que geram resultados únicos. Estes processos são classificados em dez 

áreas de conhecimento, que representam conceitos e ferramentas específicas de um campo 

profissional ou área de especialização (VALLE, A. et al., 2014) 

Ainda para Valle, A. et al. (2014), essa divisão é apenas teórica e feita com o intuito de 

simplificar a compreensão do trabalho do gerente de projetos, pois na prática não existe um 

limite definido entre os processos, que se misturam em um fluxo único de atividades do gerente 

de projetos.  

As áreas de conhecimento são: integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos 

humanos, comunicação, riscos, aquisições e partes interessadas. A Figura 5 mostra a 

interligação entre estas áreas. 

Figura 5 - As áreas do conhecimento em gerenciamento de projetos. 

Fonte: Baseado em PMI (2013, p.61). 

 

Para Valle, A. et al. (2014), as ferramentas e conhecimentos de cada área do 

gerenciamento de projetos são essenciais para o gerente de projetos realizar sua entrega, que 

nada mais é do que a própria gestão do projeto. Espera-se de um gerente de projetos habilidades 

em liderança, negociação e administração de conflitos, trabalho em equipe e comunicação, que 

são inerentes a cargos de gerencia de uma forma geral, não apenas de projetos. Além destas, o 

gerente de projetos deve possuir habilidades técnicas que são traduzidas nos 47 processos em 

suas respectivas áreas de conhecimento. 
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As áreas de conhecimento, e seus processos, podem ser aplicadas a grande parte dos 

projetos, não necessariamente em sua integridade, respeitando as especificidades de cada 

projeto. Apesar dos processos serem apresentados individualmente e agrupados nas áreas de 

conhecimento, isto não representa que são utilizados em sequência, podendo, muitas vezes, 

acontecerem em paralelo. É comum que ao alterar a saída de um dos processos, isso irá impactar 

em outros processos, surgindo a necessidade de revisá-los (VALLE, A. et al., 2014). 

Os processos identificados pelo PMI (2013) e categorizados por suas áreas de 

conhecimento, também são relacionados quanto aos grupos de processos. Vargas (2014) 

elaborou um esquema, baseado no Guia PMBOK® 5ª edição, do fluxo dos processos em relação 

aos grupos de processos. Este esquema está apresentado na Figura 6. 

Figura 6 – Fluxo de processos de gerenciamento de projetos. 

Fonte: http://www.ricardo-vargas.com/pt/pmbok5-processes-flow/ (2014). 
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2.1.4.1 Gerenciamento da Integração 

A área da integração do projeto é responsável pela criação do projeto, a partir do termo 

de abertura, e posteriormente pelo seu planejamento, execução, monitoramento e controle, e 

encerramento. É a única área presente em todos os grupos de processos, sendo importante no 

início, meio e fim do projeto. Além das definições iniciais do projeto, essa área é o elo de 

ligação entre as demais áreas, permitindo que estas se comuniquem e possibilitem o 

desenvolvimento de um projeto coeso e controlado, focado no melhor resultado. 

São seis os processos de integração do projeto, como ilustrado na Figura 7, e apesar de, 

na teoria, serem apresentado distintamente, no dia a dia eles podem se relacionar de forma mais 

dinâmica (PMI, 2013). 

Figura 7 - Processos do gerenciamento da integração. 

Fonte: baseado em PMI (2013, p.65). 

2.1.4.2 Gerenciamento do Escopo 

O gerenciamento do escopo, através de seus processos, define tudo o que será 

desenvolvido e entregue no projeto para atender a necessidade do cliente, visto que essa é a 

razão do projeto existir. Portanto, o gerenciamento de escopo garante que somente será feito o 

que for indispensável, e nada mais do que isso. Outra importante consideração relacionada ao 

escopo é a clara definição do que não será feito no projeto, ou seja, o que está fora do escopo. 

Para Sotille et al. (2014) falhar no processo de definição do trabalho a ser realizado em 

um projeto pode causar impactos consideráveis, desde os custos até a possibilidade de o cliente 

não aceitar alguma entrega. Como mostra a pesquisa realizada anualmente pelos capítulos do 

PMI (2014), escopo não definido adequadamente está entre os três maiores problemas em 

projetos, segundo empresas de vários lugares do mundo e de diversos setores e tamanhos. 

Os processos de gerenciamento do escopo, segundo o PMI (2013) são: Planejar o 

gerenciamento do escopo, coletar os requisitos, definir o escopo, criar a Estrutura Analítica do 

Projeto – EAP (ou, em inglês, Work Breakdown Structure – WBS), validar o escopo e controlar 

o escopo. A Figura 8 mostra os processos de gerenciamento de escopo relacionados com os 

grupos de processos do gerenciamento. 
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Figura 8 - Processo do gerenciamento de escopo. 

Fonte: baseado em PMI (2013, p.106) 

 

A EAP é a ferramenta do gerenciamento do escopo utilizada para dividir as entregas e 

trabalhos do projeto em partes menores, chamados pacote de trabalho, até que seja possível seu 

gerenciamento e controle (PMI, 2013). As atividades são apresentadas em formato semelhante 

a um organograma e posicionadas em grupos ou fases, conforme o melhor entendimento para 

o desenvolvimento do projeto. A Figura 9 apresenta um exemplo genérico de EAP, que pode 

ser usado como base para vários projetos, porém não caracteriza uma regra a ser seguida.  

Figura 9 - Exemplo de uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP). 

Fonte: baseado em Sotille et al. (2014, p.103). 

2.1.4.3 Gerenciamento do Tempo 

Projetos acontecem em um período determinado de tempo, com início e fim estimados, 

e essa é uma das características que diferencia projetos de processos. O gerenciamento do 

tempo, segundo o PMI (2013), contempla sete processos: planejar o gerenciamento do 

cronograma, definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar os recursos das atividades, 

estimar as durações das atividades, desenvolver o cronograma e controlar o cronograma. 
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A partir do escopo, o gerenciamento do projeto irá detalhar os pacotes de trabalho em 

atividades, criar um sequenciamento lógico, estimar a duração e os recursos necessários para a 

conclusão destas, e todas essas informações serão consolidadas no cronograma do projeto. Com 

o cronograma criado, o gerente de projetos define a linha de base inicial do projeto, que servirá 

para o acompanhamento do andamento da execução do projeto, mostrando eventuais desvios. 

Além disso, o gerente terá disponível o caminho crítico do projeto, que é composto pelas 

atividades que tem a menor folga disponível, normalmente sem folga, e que em caso de atraso 

de alguma destas atividades impactará no atraso do projeto todo (BARCAUI, 2013). 

Os processos do gerenciamento do tempo são apresentados na Figura 10. 

Figura 10 - Processos de gerenciamento do tempo. 

Fonte: Baseado em PMI (2013, p.143). 

2.1.4.4 Gerenciamento dos Custos 

Os custos são, geralmente, usados como o ‘termômetro’ do projeto, mostrando através 

de seu acompanhamento se o projeto terá sucesso ou não. O gerenciamento de custos do projeto 

consiste nos processos: planejar o gerenciamento de custos, estimar os custos, determinar o 

orçamento e controlar os custos. Desconsiderando o último processo, os demais são realizados 

na fase de planejamento do projeto e visam elaborar um orçamento mais preciso possível para 

atender as necessidades das partes interessadas.  

O gerenciamento de custos deve ser realizado considerando o impacto que pode gerar 

ou sofrer das outras áreas de conhecimento, como: o projeto só poderá acontecer se no estudo 

de viabilidade técnica e econômica apresentar retorno sobre o investimento no projeto; se as 

restrições de custos estiverem bem definidas, poderão abrir oportunidades de definição de 

escopo diferentes, com custos maiores ou menores; se o cronograma for definido sem muitas 

folgas, os custos do projeto aumentaram consideravelmente; para atender padrões elevados de 

qualidade, deve-se adequar os custos para tal situação; um planejamento eficiente de riscos 

apresentará valores de reserva necessários para responder aos riscos e não prejudicar o projeto; 

conforme a limitação de custos do projeto, é possível optar por adquirir determinado serviço ou 

desenvolvê-lo pela própria equipe do projeto; dependendo do tamanho e complexidade do 



28 

projeto os custos do gerenciamento pode fundamentar a necessidade de terceirização dessa 

atividade. (BARBOSA, 2014). A Figura 11 apresenta os processos do gerenciamento de custos. 

Figura 11 - Processos de gerenciamento de custos. 

Fonte: baseado em PMI (2013, p.194). 

2.1.4.5 Gerenciamento da Qualidade 

A área de gerenciamento da qualidade deve garantir que o projeto e suas entregas sejam 

feitas com qualidade, o que representa atender as necessidades e expectativas do cliente e que, 

dessa forma, este fique satisfeito com o resultado. O PMI (2013), estabelece três processos do 

gerenciamento de projetos, que são compatíveis com os padrões de qualidade da Organização 

Internacional de Normalização – ISO, e alinhas a abordagens modernas de gerenciamento que 

respeitam a importância de aspectos como: a satisfação do cliente, prevenção ao invés de 

inspeção, melhoria contínua, responsabilidade da gerência e custo da qualidade. 

O planejamento da qualidade de um projeto deve ser fundamentado nas políticas de 

qualidade da empresa que irá executar o projeto, e adequadas para suas particularidades. Deve 

conter procedimentos de garantia da qualidade bem especificados, para que durante o projeto 

sejam realizadas as atividades de garantia e controle da qualidade. Porém, para que a qualidade 

do projeto ou de seus resultados possam ser medidos é de extrema importância que o gerente 

de projetos faça o levantamento de requisitos junto ao cliente de forma que todos sejam 

objetivos e mensuráveis. Segundo Rocha (2014), a dificuldade está na assimilação dos 

interesses e expectativas subjetivos, devido a impossibilidade de medição e controle, sendo esse 

um dos grandes desafios do gerente do projeto, transformar expectativas subjetivas em 

entregáveis objetivos e mensuráveis. 

Os processos do gerenciamento da qualidade, segundo o PMI (2013), são: planejar o 

gerenciamento da qualidade, realizar a garantia da qualidade e controlar a qualidade, conforme 

apresentado na Figura 12. 
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Figura 12 - Processos de gerenciamento da qualidade. 

Fonte: baseado em PMI (2013, p.230). 

2.1.4.6 Gerenciamento dos Recursos Humanos 

As pessoas são fundamentais nos projetos, são elas que pensam em uma ideia, definem 

objetivos, criam um plano, executam, medem, controlam, entregam e, por fim, se beneficiam 

com os resultados do projeto (VARGAS, 2009). O gerenciamento dos recursos humanos tem 

como foco principal as pessoas que estarão envolvidas diretamente na realização do projeto, 

fazendo parte do que é chamado de equipe do projeto. 

Para o PMI (2013), a equipe do projeto é formada por pessoas com habilidades 

específicas, que podem atuar integral ou parcialmente, com o objetivo de entregar o resultado 

esperado do projeto. Essa equipe se molda conforme algumas atividades vão sendo concluídas 

e os profissionais responsáveis por estas saem do projeto, ou quando novas atividades irão 

iniciar e novas pessoas, capacitadas para realiza-las, entram no projeto. 

Os processos do gerenciamento dos recursos humanos, ilustrados na Figura 13, 

consistem em planejar o gerenciamento dos recursos humanos, onde é feito um levantamento 

da necessidade de pessoas para assumirem papéis e responsabilidades, as habilidades esperadas 

e a elaboração de um plano de gerenciamento de pessoas. O segundo processo, de mobilizar a 

equipe do projeto, tem como objetivo montar a equipe do projeto. Desenvolver a equipe do 

projeto, terceiro processo, acontece durante a execução do projeto e visa melhorar as 

competências técnicas e de relações interpessoais para melhorar o desempenho do projeto. E, 

por fim, gerenciar a equipe do projeto, acompanhando o desempenho, fornecendo feedback, 

motivando e gerenciando mudanças. 
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Figura 13 - Processos de gerenciamento dos recursos humanos. 

Fonte: baseado em PMI (2013, p.257). 

2.1.4.7 Gerenciamento das Comunicações 

Saber se comunicar é a habilidade mais requisitada e valorizada para gerenciar um 

projeto, segundo a pesquisa PM Survey, realizada pelo PMI (2014). Ainda segundo esta 

pesquisa, a maior deficiência de um gerente de projetos é a comunicação, sendo esta também 

indicada como a maior responsável pelas falhas em projetos. 

Segundo Chaves et al. (2014), o gerenciamento das comunicações é responsável por 

elaborar, monitorar e controlar o fluxo das informações durante todo o projeto. Os autores 

ressaltam a importância de seguir os procedimentos e técnicas na elaboração das comunicações, 

para que as informações sejam geradas e distribuídas corretamente para as pessoas certas e nos 

momentos certos, para que possam agir adequadamente em suas atribuições. 

Os processos do gerenciamento das comunicações, vistos na Figura 14, são três: planejar 

o gerenciamento das comunicações, gerenciar as comunicações e controlar as comunicações. 

Vargas (2009) comenta que o gerente de projeto utiliza a comunicação na integração da equipe 

de projeto na resolução de problemas e também aproveitando oportunidades. 

Figura 14 - Processos de gerenciamento das comunicações. 

Fonte: baseado em PMI (2013, p.288). 
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2.1.4.8 Gerenciamento dos Riscos 

Quando se fala sobre riscos é comum a associação direta com situações negativas, 

prejuízos ou problemas. Para o PMI (2013) “o risco do projeto é um evento ou condição incerta, 

que se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do 

projeto[...]”, sendo os efeitos positivos chamados de oportunidades e os negativos de ameaças. 

Para Joia et al. (2013), não é interessante que o projeto não tenha riscos, mesmo que 

isso fosse possível de acontecer, porque isso iria contra a uma das principais características de 

um projeto, gerar resultados que agregue valor ao(s) cliente(s).  

Os seis processos de gerenciamento dos riscos, apresentados na Figura 15, contém 

ferramentas e atividades que visam manter os riscos em níveis aceitáveis, dentro da tolerância 

do projeto, para garantir o melhor resultado possível do empreendimento (PMI, 2013). 

Figura 15 - Processos de gerenciamento dos riscos. 

Fonte: baseado em PMI (2013, p.312). 

2.1.4.9 Gerenciamento das Aquisições 

O gerenciamento de aquisições em projetos é responsável por toda a compra ou 

contratação de produtos e serviços externos ao projeto. Através dos processos de planejar o 

gerenciamento das aquisições, conduzir as aquisições, controlar as aquisições e encerrar as 

aquisições, a área de gerenciamento de aquisições administra e controla todos os contratos, 

assim como a relação entre comprador e fornecedor (PMI, 2013). 

Xavier et al. (2013) apresentam como as aquisições estão interligadas às demais áreas 

de conhecimento de um projeto com um exemplo de construção de uma termelétrica, onde o 

escopo do projeto indica a necessidade de compra das turbinas através da EAP, e esse processo 

de aquisição deve ser feito dentro do prazo e custos estimados. Será importante também o 

levantamento de possíveis riscos dessa operação, assim como o planejamento de ações que 

visam reduzir ou eliminar seus efeitos no projeto. As turbinas devem atender às especificações 

para serem aprovadas pela qualidade e o fornecedor deve garantir uma comunicação efetiva 

para o acompanhamento da fabricação pelos envolvidos no projeto. 
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A Figura 16 mostra os processos de aquisições relacionados com os grupos de 

processos. 

Figura 16 - Processos de gerenciamento das aquisições. 

Fonte: baseado em PMI (2013, p.356). 

2.1.4.10 Gerenciamento das Partes Interessadas (Stakeholders) 

As partes interessadas, também conhecidas como stakeholders, de um projeto, segundo 

o PMI (2013, p.394), são: 

[...]pessoas, grupos ou organizações que podem afetar, serem afetados ou sentirem-se 

afetados por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto. Elas englobam 

pessoas e organizações, tais como clientes, patrocinadores, a organização executora e 

o público que estão ativamente envolvidos no projeto, ou cujos interesses podem ser 

positiva ou negativamente afetados pela execução ou pela conclusão do projeto. 

 

Como apresentado anteriormente, o projeto não é factível sem as pessoas. O 

gerenciamento das partes interessadas preocupa-se com as pessoas, grupos ou organizações que 

estão ligadas ao projeto de alguma forma, podendo ser direta ou indiretamente. Valle, J. et al. 

(2014) classificou as partes interessadas comuns na maioria dos projetos em: cliente ou usuário 

do produto do projeto, patrocinador e investidor, gerente do projeto, equipe do projeto, 

familiares dos membros da equipe de projeto, organização executora do projeto, comunidade, 

sociedade, Estado e gerações futuras. 

O gerenciamento das partes interessadas, mostrado na Figura 17, consiste na utilização 

de quatro processos responsáveis por identificar as partes interessadas, planejar o 

gerenciamento das partes interessadas, gerenciar o engajamento das partes interessadas e 

controlar o engajamento das partes interessadas. 
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Figura 17 - Processos de gerenciamento das partes interessadas. 

Fonte: baseado em PMI (2013, p.392). 

 

2.1.5 Project Model Canvas 

O Project Model Canvas (PM Canvas) surgiu da experiência de Finocchio Júnior (2013) 

em gerenciamento de projetos aliado ao conhecimento sobre neurociência. Esse modelo foi 

baseado no Business Model Canvas dos autores Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, e 

adaptado para as características e necessidades oriundas do gerenciamento de projetos. 

Os estudos de neurociência mostram que o cérebro tem formas diversas de processar 

informações e o desenvolvimento de um plano de projetos exige, segundo Finocchio Júnior 

(2013), um alto “poder computacional” para conseguir relacionar os diversos conceitos 

envolvidos. Todas as análises racionais são processadas pela parte do cérebro conhecida como 

córtex pré-frontal, porém há uma limitação de “memória de trabalho” nessa região, sendo 

menor, por exemplo, quando comparada ao córtex visual, que realiza o processamento de 

imagens. 

O PM Canvas permite que a elaboração do plano de projeto seja feita de modo mais 

intuitivo e participativo, e não requer recursos caros e complexos. O material necessário para 

sua construção consiste em uma folha formato A1 (594 × 841 mm) com a divisão dos blocos 

sugeridos, conforme apresentado na Figura 18, canetas e blocos de papéis de notas autocolantes 

(post-it®). 
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Figura 18 - Modelo do Project Model Canvas. 

Fonte: http://www.pmcanvas.com.br/download/ (2016). 

 

Segundo Finocchio Júnior (2013), o PM Canvas pode ser aplicado de duas formas 

distintas: sendo o documento oficial do plano de projeto que será usado como base para a 

execução, ou; sendo um documento referencial para a elaboração de um plano de projeto mais 

detalhado posteriormente. 

Há duas regras fundamentais para o desenvolvimento do PM Canvas, que deve ser feito 

em equipe e pelo menos uma das pessoas envolvidas precisa ter o conhecimento sobre 

gerenciamento de projetos. Para a formação das equipes existem diversas possibilidades, mas 

vale a pena ressaltar a riqueza que a mistura entre pessoas experientes e novatas proporciona, 

assim como a mistura de conhecimentos específicos distintos, permitindo uma maior 

abrangência na concepção do projeto. A elaboração do PM Canvas é realizada em quatro etapas 

sequenciais: conceber, integrar, resolver e comunicar/compartilhar (FINOCCHIO JÚNIOR, 

2013). 

Na primeira etapa, de concepção, seis perguntas devem ser respondidas com o intuito 

de melhorar o entendimento de todos sobre o projeto constituindo possíveis cenários, e o uso 

dos post-its® permite que alterações sejam feitas sempre que necessárias. As perguntas são 

respondidas dentro dos 13 blocos do modelo do PM Canvas, conforme ilustrado na Figura 19. 
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Figura 19 - Project Model Canvas: divisão dos blocos por pergunta. 

Fonte: adaptado de Finocchio Júnior (2013, p.49). 

 

POR QUÊ? 

Essa pergunta faz refletir sobre quais os reais motivos para desenvolver o projeto. Para 

Finocchio Júnior (2013), todo projeto tem como objetivo principal criar um futuro melhor do 

que o presente, resolvendo problemas e demandas atuais. No PM Canvas esta pergunta é 

respondida em três blocos: Justificativa, Objetivo do Projeto e Benefícios.  

A justificativa compreende relatar, de forma sucinta, os problemas existentes na situação 

atual, ou as oportunidades que podem ser aproveitadas, ou ainda alguma exigência da legislação 

que precisa ser atendida. O objetivo é o que se pretende entregar ao final do projeto e que irá 

solucionar de alguma forma o problema citado na justificativa. A descrição do objetivo deve 

ser curta, porém deve conter informações suficientes para o entendimento de todos, e para isso 

é comum o uso do formato SMART1, acrônimo que significa, em português: específico, 

mensurável, alcançável, realista e com tempo delimitado. Os benefícios devem retratar quais as 

vantagens serão obtidas, para as principais partes interessadas, ao alcançar o objetivo do projeto 

e resolver a questão abordada na justificativa. É importante que os benefícios listados estejam 

associados à justificativa e ao objetivo, e que sejam possíveis de medir, para conferência do 

sucesso do projeto. 

 

 

                                                 
1 S.M.A.R.T. é um acrônimo que remete ao termo smart, em inglês, que significa inteligente, e as palavras que o 
formam são: Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound. 



36 

O QUÊ? 

Após identificar os motivos que fizeram o projeto existir, a equipe de projeto define o 

que deverá ser feito para alcançar o objetivo do projeto, gerando os benefícios listados. No 

modelo do PM Canvas são dois blocos que representam a resposta à essa pergunta: Produto e 

Requisitos. 

Segundo o PMI (2013), todo projeto deve gerar um produto, serviço ou resultado, que 

será entregue ao cliente ao final do projeto. No bloco Produto, deve-se colocar qual será o 

produto, serviço ou resultado que será elaborado. O cliente só aceitará esse produto se atender 

certos requisitos, e a partir destes é possível definir a qualidade do que será entregue. No bloco 

Requisitos devem ser listados os requisitos solicitados pelo cliente, sem a necessidade de 

detalhar rigorosamente nessa etapa de concepção. 

 

QUEM? 

As pessoas são fundamentais em todos os projetos, sem elas nenhum projeto teria razão 

para existir e também não teria como ser realizado. A pergunta ‘quem?’ deve responder quem 

são as pessoas envolvidas no projeto, divididas em dois grupos: stakeholders externos e fatores 

externos; e equipe do projeto. Os stakeholders externos são pessoas ou organizações que serão 

impactados de alguma forma pelo projeto, porém não estão envolvidas diretamente na 

execução. Este grupo deve estar sob influência do gerente do projeto, principalmente o cliente 

e o patrocinador. Além das pessoas que afetam ou podem ser afetadas pelo projeto, existem os 

fatores externos, que em determinado grau podem causar impactos significativos no projeto, 

caso não sejam administrados. 

A equipe de projeto consiste em todas as pessoas ou organizações que estão envolvidas 

diretamente com a execução do projeto, sendo responsável por realizar alguma entrega prevista 

do projeto. Esse grupo deve estar sob controle do gerente de projeto ou, em caso de empresas 

terceirizadas ou colaboradores emprestados por outro departamento, devem pelo menos estar 

sob influência deste gerente (FINOCCHIO JÚNIOR, 2013). 

 

COMO? 

Para responder a pergunta ‘como?’ serão utilizados três blocos do modelo do PM 

Canvas: premissas, grupos de entrega e restrições. Essas três áreas irão identificar como o 

produto será elaborado, e quais as limitações existentes para a realização do projeto.  

Durante o processo de concepção e planejamento do projeto há mais dúvidas do que 

certezas sobre o projeto, porém essa condição não exime o gerente do projeto de garantir que o 
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projeto será realizado dentro de estimativas de prazo e custos. As premissas são proposições 

feitas sobre situações futuras que servem de referência para o planejamento do projeto, ou seja, 

considera-se que alguma situação futura irá acontecer e com base nessa afirmação traça-se o 

caminho que será trilhado para alcançar os objetivos do projeto.  

As entregas do projeto são definidas a partir do produto, particionando este em grupos 

menores de fácil identificação e execução. Por exemplo, se o projeto for a construção de uma 

casa, pode-se definir os grupos de entrega em: fundação, alvenaria, cobertura e acabamento. 

As restrições são, segundo Finocchio Júnior (2013), “limitações de qualquer origem, 

impostas ao trabalho realizado pela equipe, que diminuem sua liberdade de opções”. Como 

exemplo de restrições em um projeto, o autor cita: restrições quanto ao período em que o 

trabalho pode ser realizado; dependências de início e término entre uma entrega do projeto em 

relação as outras; padrões tecnológicos que são obrigatórios aos membros da equipe. 

 

QUANDO E QUANTO? 

Para Finocchio Júnior (2013), as perguntas ‘quando?’ e ‘quanto?’ devem estar juntas no 

mesmo grupo pois são essenciais para o resultado do projeto. De nada adianta fazer um controle 

financeiro rigoroso e não se atentar para cumprir os prazos de entrega do projeto. Normalmente 

estas perguntas são feitas pelo patrocinador logo no começo do projeto, porém o autor deixou-

as propositalmente para o final do PM Canvas, por entender não ser possível responder com 

certa precisão sem saber quais as motivações para o projeto existir, qual o produto será criado, 

quais profissionais farão parte da equipe, como serão as entregas, entre outras questões que 

interferem diretamente no custo e prazo do projeto. 

Para finalizar o preenchimento do PM Canvas restam três blocos do modelo: riscos, 

linha do tempo e custos. Algumas pessoas estranham o fato de riscos estar neste grupo, mais 

Finocchio Júnior (2013) explica que a correta gestão de riscos fornece informações mais 

realistas sobre o prazo e custos necessários para obter sucesso no projeto. 

Para organizar a linha do tempo, o autor sugere que os grupos de entrega sejam 

ordenados sequencialmente de acordo com a data de conclusão e ao lado destes será 

representada sua duração considerando o tempo total do projeto dividido em quatro partes 

iguais, conforme ilustrado na Figura 20. 
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Figura 20 - Project Model Canvas: exemplo de linha do tempo. 

Fonte: adaptado de Finocchio Júnior (2013, p.110). 

 

E por fim o bloco de custos, onde constará a soma dos custos estimados para cada grupo 

de entrega, acrescido de um valor de reserva estimado conforme os riscos. 

 

2.2 BALANCED SCORECARD 

A era da informação mudou rapidamente o cenário dos negócios, aumentando a 

complexidade e a competitividade, e toda essa transição foi realizada com processos de gestão 

ultrapassados, baseados em relatórios financeiros. Para Kaplan e Norton (1997), assim como 

uma aeronave não pode ser pilotada com excelência observando apenas um indicador (a 

velocidade do ar), dificilmente uma empresa moderna conseguirá ser conduzida também com 

excelência em um ambiente competitivo com apenas o indicador financeiro. 

Com esse novo ambiente surgindo, Kaplan e Norton (1997) desenvolveram o Balanced 

Scorecard (BSC) com base no resultado de um estudo realizado sobre os métodos utilizados 

naquela época para avaliação do desempenho das empresas, visto que acreditavam que os 

tradicionais modelos de gestão baseados em indicadores financeiros estavam aquém das novas 

necessidades empresariais. 

Inicialmente o BSC foi desenvolvido como um sistema de medição estratégica, que 

permitia a comunicação da estratégia para todos os níveis das organizações. Ao longo dos anos, 

empresários apresentaram novas funcionalidades para o sistema, que não estava restrito apenas 

à medição da estratégia, sendo utilizada por alguns como um sistema gerencial. Ao usar o BSC 

para gerenciar a estratégia, executivos conseguiam estabelecer metas individuais e de equipe, 

remuneração, alocação de recursos, entre outras vantagens. (KAPLAN e NORTON, 1997). 
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Apesar de os autores acreditarem que os modelos de gestão baseados apenas pelos 

resultados financeiros estavam ultrapassados, o BSC não ignora a importância dos aspectos 

financeiros para o sucesso de uma organização, e por isso define objetivos que serão avaliados, 

assim como os demais aspectos não financeiros. 

2.2.1 Planejamento estratégico 

Estratégia é a “arte de utilizar planejadamente os recursos de que se dispõe ou de 

explorar de maneira vantajosa a situação ou as condições favoráveis de que porventura se 

desfrute, de modo a atingir determinados objetivos” (MICHAELIS, 2015). A partir dessa 

definição pode-se perceber que a estratégia é a habilidade de executivos alcançarem os 

objetivos da organização, através de seus recursos, aproveitando uma oportunidade de obter 

vantagem sobre determinado cenário ou mercado. 

O planejamento da estratégia da empresa, segundo Kaplan e Norton (2008), é a segunda 

etapa do sistema gerencial que realiza a integração entre o planejamento estratégico e a 

execução operacional da empresa, que está representado na Figura 21. Ainda segundo os 

autores, planejar a estratégia compreende analisar cinco assuntos comuns entre as empresas: 

Como descrever a estratégia, como medir o plano, quais planos de ação são necessários, com 

obter recursos para estas ações e, por fim, quem será o responsável por executar a estratégia. 

Resumindo, o planejamento estratégico visa estabelecer meios para colocar a estratégia da 

organização em ação, definindo objetivos, indicadores e, inclusive, o orçamento para cada 

iniciativa. 
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Figura 21 - Sistema gerencial: Vínculo entre a estratégia e a operação 

Fonte: Kaplan e Norton (2008, p.8) 

2.2.2 Perspectivas do Balanced Scorecard 

Uma das premissas básicas do BSC compreende na comunicação da estratégia para 

todos os níveis da organização de uma forma simples e objetiva, considerando informações 

financeiras e não-financeiras, para que, desta forma, os colaboradores consigam entender o 

impacto financeiro de suas decisões e ações, assim como permite aos membros do alto escalão 

observar os indicadores de sucesso a longo prazo (KAPLAN e NORTON, 1997). 

Segundo Kaplan e Norton (1997), muitas empresas utilizam o BSC como sistema 

gerencial estratégico, auxiliando em processos importantes: 

 

• Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia: Esse é o processo inicial do BSC, 

a partir de um trabalho da alta administração da empresa para traduzir a 

estratégia da empresa dentro das perspectivas do BSC. Nesse trabalho as dúvidas 

e diferentes entendimentos sobre os objetivos estratégicos podem ser resolvidos, 

alinhando todos a seguir um caminho determinado por consenso. 

 

• Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas: A partir da tradução 

da estratégia feita inicialmente, essa etapa consiste em comunicar para todos os 

níveis da empresa quais os objetivos estratégicos que devem ser alcançados. 
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Muitas vezes estes objetivos de nível estratégico são decompostos em objetivos 

específicos operacionais, visando facilitar o entendimento da responsabilidade 

de cada um dentro de suas atribuições. 

 

• Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas: Visto que os 

objetivos estratégicos surgiram a partir da visão da empresa, estes devem ter 

metas estabelecidas para serem alcançadas em um prazo de três a cinco anos, e 

que causem uma transformação organizacional. Para alcançar grandes objetivos 

financeiros, os executivos da empresa devem também definir metas de melhoria 

para processos de atendimento ao cliente, buscar excelência nos processos 

internos e alinhar iniciativas de aprendizado e crescimento. 

 

• Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico: O aprendizado estratégico 

está presente desde o primeiro processo gerencial quando os altos executivos da 

empresa realizam o trabalho para estabelecer e traduzir a visão e a estratégia. No 

processo de comunicação o aprendizado estratégico engloba todos os níveis da 

organização, mobilizando cada um nas ações necessária para atingir os 

objetivos. O planejamento estratégico define o caminho que será seguido para 

alcançar os objetivos, e este caminho será constantemente comparado com os 

resultados medidos mensalmente. Para concluir o ciclo do aprendizado faz-se 

necessário o feedback de todas as partes sobre as estratégias adotadas, para saber 

se estão sendo executadas conforme planejadas. Além disso, tem grande 

importância o feedback que informa se a estratégia planejada ainda é viável e 

trará bons resultados. 

 

O BSC traduz a visão e estratégia da empresa em objetivos e metas, e os resultados 

destes apresentam o desempenho organizacional através de quatro perspectivas: financeira, do 

cliente, dos processos internos e de aprendizado e crescimento. A Figura 22 mostra a estrutura 

do Balanced Scorecard proposta por Kaplan e Norton (1997). 
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Figura 22 - Estrutura do Balanced Scorecard 

Fonte: Kaplan e Norton (1997, p.10). 

 

2.2.2.1 Perspectiva Financeira 

O principal motivo de uma empresa existir é a capacidade de gerar lucro para seus sócios 

e acionistas, pois não haveria razão de criar um negócio sem que este ofereça um retorno 

financeiro condizente com o esforço e valores investidos. 

Kaplan e Norton (1997) acreditam que o desenvolvimento do Balanced Scorecard em 

uma organização serve de estímulo para alcançar os objetivos financeiros através da integração 

com a estratégia da empresa, sendo esta a motivação para desenvolver as demais perspectivas 

do BSC. 

Os objetivos financeiros são definidos considerando os objetivos estratégicos da 

empresa, seja de aumentar participação em determinado mercado, aproveitar as vantagens de 

uma posição consolidada ou até a saída e encerramento de negócio. Com o intuito de facilitar 

o entendimento, Kaplan e Norton (1997) reconheceram três posições das empresas: 

crescimento, sustentação e colheita. 

No início dos ciclos de vida, as empresas em crescimento investem grande parte de seus 

recursos no desenvolvimento de novos produtos e serviços, angariação de novos clientes, e 

também em infraestrutura suficiente para alavancar as vendas e conseguir se posicionar no 

mercado desejado. Os objetivos financeiros das empresas durante a fase de crescimento devem 

refletir o crescimento da receita e aumento das vendas (KAPLAN e NORTON, 1997). 

Empresas em fase de sustentação representam, possivelmente, a grande maioria das 

empresas. Estas empresas estão posicionadas no mercado, conhecem seus clientes e o potencial 
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de seus produtos e serviços, e são exigidas a obterem retorno sobre o investimento excelente. 

A expectativa geral dessas empresas consiste em manter ou aumentar um pouco a participação 

no mercado, e os maiores investimentos são para melhoria do processo já estabelecido. Kaplan 

e Norton (1997) apontam que, em geral, os objetivos financeiros destas empresas são 

direcionados à lucratividade. 

Com uma maturidade maior que as demais estão as empresas em fase da colheita, que 

tem como objetivo apenas obter os resultados dos investimentos realizados nas duas fases 

anteriores, aumentando o fluxo de caixa em favor da empresa. Os objetivos financeiros refletem 

o fluxo de caixa operacional e a necessidade de capital de giro reduzida. 

2.2.2.2 Perspectiva de Clientes 

Os clientes são a fonte principal de receita de uma empresa, são eles que adquirem seus 

produtos e utilizam seus serviços. A perspectiva dos clientes do BSC possibilita a reflexão sobre 

o grupo de pessoas e regiões que representam os clientes potenciais para a empresa, e a partir 

dessa definição são elaboradas medidas para obter resultados de satisfação, fidelização, 

retenção, captação e lucratividade de clientes. A limitação dos clientes permite que a empresa 

entenda quais suas necessidades e consiga criar valor através de produtos e serviços que 

atendam e superem essas expectativas. 

Os objetivos do BSC que se enquadram na perspectiva dos clientes devem ser a 

interpretação da missão e estratégia da empresa para os grupos de clientes e mercado 

específicos, de forma que seja possível comunicar a todos da organização. 

Para Kaplan e Norton (1997) existem cinco grupos essenciais para obter sucesso 

relacionados aos clientes, que são comuns a todas as empresas e tem os indicadores: 

participação de mercado; retenção de clientes; captação de clientes; satisfação de clientes e 

lucratividade de clientes, que estão ilustrados na Figura 23. 
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Figura 23 – Indicadores da perspectiva dos clientes 

Fonte: Kaplan e Norton (1997, p. 72). 

2.2.2.3 Perspectiva de Processos Internos 

Para garantir a satisfação do cliente, mantendo ou aumentando a participação do 

mercado e melhorando o desempenho financeiro, as empresas precisam alinhar os processos 

internos para atingir os objetivos definidos nas perspectivas anteriores: financeira e dos clientes. 

Kaplan e Norton (1997) ressaltam que os esforços das empresas na redução de tempo 

de atividades, aumento da produtividade e qualidade e redução de custos, não são mais 

considerados diferencias, pois se tornou prática comum por diversas empresas. Com o Balanced 

Scorecard os processos internos devem ser pensados a partir da estratégia da organização para 

entregar resultados aos acionistas e valor aos clientes. Os autores recomendam aos executivos 

das empresas que elaborem uma cadeia de valor dos processos internos. A Figura 24 apresenta 

um modelo genérico desta cadeia de valor sugerida. 

Figura 24 - Modelo genérico de cadeia de valor 

Fonte: Kaplan e Norton (1997, p.28) 
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O processo de inovação foi reconhecido, após aplicação prática do Balanced Scorecard 

em diversas empresas, como essencial no processo de criação de valor. Essa visão difere de 

algumas empresas onde a pesquisa e desenvolvimento são, normalmente, processos de apoio. 

Em contrapartida, para empresas visionárias, o processo de inovação eficaz representa maior 

importância do que os processos operacionais para a geração de valor, pois tem como objetivo 

resultados a longo prazo. Este processo consiste nas etapas de identificação do mercado e da 

concepção de novos produtos ou serviços (KAPLAN e NORTON, 1997). 

O processo de operações é bastante conhecido e estudado, e a geração de valor deste 

processo geralmente pode ser percebida a curto prazo, pois inicia a partir da solicitação de um 

pedido de algum cliente e encerra-se ao entregar o produto e/ou serviço solicitado. O controle 

e monitoramento das operações era, normalmente, realizado através de informações financeiras, 

como custos-padrão, orçamentos e variações. Ao observar apenas as medidas financeiras outros 

aspectos foram esquecidos, como por exemplo, tempo e qualidade. Estes aspectos começaram 

a ser administrados assim que empresas começaram a adotar a gestão da qualidade total e a 

indústria japonesa apresentou resultados ótimos de redução de tempo em suas operações. 

Para finalizar a cadeia de valor é realizado o processo de serviço de pós-venda, que 

inclui garantia, consertos, correção de defeitos, devoluções e processamento de pagamentos. 

As empresas que oferecem um bom serviço de pós-venda podem causar um encantamento nos 

clientes ao superar as expectativas após um produto entregue ou serviço realizado. As medidas 

de desempenho do serviço de pós-vendas pode ser o tempo de atendimento a uma solicitação 

do cliente, ou também o custo envolvido para resolver o problema. 

2.2.2.4 Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento 

O trabalho realizado nas três primeiras perspectivas do Balanced Scorecard – 

financeira, dos clientes e dos processos internos – apresenta aos executivos e aos demais 

colaboradores da empresa quais são os esforços necessários para alcançarem os objetivos 

estratégicos determinados. E a partir dessa percepção conseguem também identificar os pontos 

que precisam ser aprimorados para atingir os objetivos com excelência. 

A perspectiva de aprendizado e crescimento envolve o desenvolvimento dos recursos 

para obtenção dos resultados esperados. Kaplan e Norton (1997) dividem esta perspectiva em 

três categorias principais: capacidades dos funcionários; capacidades dos sistemas de 

informação e; motivação, empowerment e alinhamento. 

A grande diferença, que talvez representa a mudança, da era industrial para a era da 

informação, é o reconhecimento de capacidades individuais dos funcionários, que deixaram que 
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apenas executar atividades braçais para estarem envolvidos diretamente com os processos 

internos e o atendimento ao cliente, visto que a criação de valor em uma empresa está além de 

oferecer produtos padronizados. Para atender as novas demandas faz-se necessário a atualização 

constante dos funcionários, que por sua vez usarão suas ideias e capacidades em prol dos 

objetivos estratégicos da empresa. Em geral as empresas definem objetivos para os funcionários 

a partir de três medidas: satisfação dos funcionários, retenção dos funcionários e produtividade 

dos funcionários. Sendo que a primeira (satisfação dos funcionários) reflete nas outras duas 

(KAPLAN e NORTON, 1997). 

Ainda segundo os autores, os objetivos das perspectivas de clientes e de processos 

internos podem ser alcançados com a habilidade e motivação dos funcionários, porém o 

desempenho eficaz em ambiente altamente competitivos depende das informações e como elas 

estão disponíveis no momento certo para atender as necessidades requisitadas. Os funcionários 

que tem contato direto com o cliente precisam ter acesso às informações completas do 

relacionamento entre cliente e empresa para conseguir identificar oportunidades de oferecer 

novos produtos ou serviços e aumentar o valor percebido pelo cliente. Enquanto os funcionários 

operacionais que tem acesso às informações referentes aos produtos entregues, poderão 

identificar melhorias necessárias no processo para, também, entregar um produto com maior 

valor agregado ao cliente. Os sistemas de informação precisam ser capazes de disponibilizar 

essas informações de maneira simples e ágil para que as decisões possam ser tomadas com 

consciência. 

As habilidades e competências dos funcionários e os melhores sistemas da informação 

não garantem o sucesso dos objetivos estratégicos da empresa. Para Kaplan e Norton (1997) a 

motivação e a liberdade de decisão, desde que alinhadas ao interesse da empresa são 

importantes na busca dos resultados estratégicos. O termo empowerment significa aumentar a 

responsabilidade dos funcionários dando liberdade para eles organizarem o trabalho como 

preferem e tomem decisões sem a necessidade do aval do gerente, enquanto para as empresas 

representa o maior engajamento dos funcionários e permite que estes atendam aos clientes mais 

prontamente (LONGMAN DICTIONARY, 2016).  

A definição de indicadores para acompanhamento da perspectiva aprendizado e 

crescimento pelas empresas ainda é feita de forma genérica e menos desenvolvida que as demais 

perspectivas do BSC. Alguns exemplos de medidas utilizadas pelas empresas que participaram 

da pesquisa de Kaplan e Norton (1997) são: o número de sugestões dadas por funcionário; 

medidas de melhorias de qualidade, tempo ou desempenho de processos internos; medidas de 

alinhamento individual e; medida de desempenho de equipe. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo serão apresentados os aspectos metodológicos que foram escolhidos para 

obter os resultados esperados e alcançar o objetivo do estudo. 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

A pesquisa foi classificada com base nos dois conceitos de Vergara (2007): quanto aos 

fins e quanto aos meios. 

A pesquisa, quanto aos fins, será descritiva e aplicada. Descritiva porque tem o intuito 

de descrever a elaboração do plano de projetos a partir do referencial teórico apresentado, e 

aplicada porque pretende resolver um problema prático que motivou a realização desse estudo. 

Quanto aos meios, a pesquisa será bibliográfica, devido ao estudo bibliográfico sobre 

gerenciamento de projetos e as boas práticas sugeridas pelo PMI (2013), base para a elaboração 

do objetivo deste trabalho, além da investigação sobre o Balanced Scorecard, objeto de estudo 

do projeto proposto. A pesquisa também se classifica como estudo de caso participante, visto 

que o autor estará envolvido na aplicação dos resultados na organização. 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

O PMI tem capítulos espalhados pelo mundo todo. No Brasil estão ativos atualmente 15 

capítulos do PMI, e como amostra para o desenvolvimento desta pesquisa foi escolhido o 

capítulo Paraná, de forma não probabilística e devido a facilidade de acesso a este pelo 

pesquisador. 

3.3 SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

Segundo Vergara (2007), “sujeitos da pesquisa são as pessoas que fornecerão os dados” 

necessários para o desenvolvimento do trabalho. Os sujeitos desta pesquisa são o presidente 

(patrocinador do projeto) e o gerente do escritório de projetos (PMO) do PMI-PR. 

3.4 COLETA DE DADOS 

Os dados foram coletados através da pesquisa bibliográfica e somadas a entrevistas 

informais com os sujeitos da pesquisa, além da observação participante. 
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3.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados coletados para esta pesquisa serão tratados de forma não estatística e serão 

apresentados em forma do plano de projeto, principal objetivo deste trabalho, conforme as 

expectativas e necessidades levantadas especificamente para a implantação do Balanced 

Scorecard no PMI-PR. 

3.6 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

O método estabelecido para esta pesquisa tem limitações e é importante conhecê-las. 

A própria natureza de projeto, de ser único e não repetitivo, pode ser considerada uma 

limitação, não permitindo que os resultados encontrados sejam generalizados. 

Há uma limitação na coleta de dados, que para oferecer maior aprofundamento nos 

assuntos tratados precisaria ser realizada pesquisa bibliográfica com maior abrangência, algo 

que nem o tempo e nem a disponibilidade do pesquisador permitiram. 

O tratamento dos dados é limitado à experiência e maturidade do pesquisador de 

absorver e transmitir com neutralidade todo o conhecimento adquirido. 
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4 PLANO DE PROJETO 

Neste capítulo será apresentado o plano de projeto elaborado como objetivo deste 

estudo, baseado no referencial teórico pesquisado e no conhecimento e experiência dos 

profissionais consultados no PMI-PR. 

O plano de projeto consiste no conjunto de documentos elaborados durante a fase de 

planejamento do projeto, com o intuito de informar a todos os envolvidos como o projeto será 

realizado, considerando as especificidades de cada área do conhecimento e a complexidade 

própria do projeto. 

Vale ressaltar que o plano do projeto não é um documento estático, ou seja, o documento 

evolui conforme o projeto avança e novas descobertas são feitas, gerando a necessidade de 

atualização do plano. Portanto, o plano do projeto que será apresentado neste capítulo 

representa a versão inicial (“v0”) e poderá sofrer alterações posteriores a este estudo. 

Com o intuito de facilitar a apresentação dos resultados obtidos na pesquisa, estes serão 

apresentados separados por área de conhecimento e na ordem em que estão no Guia PMBOK® 

5ª edição (2013). 

4.1 PROJECT MODEL CANVAS 

Para auxiliar na elaboração do plano de projeto, foi escolhido utilizar o método criado 

por Finocchio (2013), o Project Model Canvas, seguindo uma prática comum nos projetos 

elaborados no PMI-PR, e visando facilitar o entendimento geral do projeto.  

O PM Canvas elaborado, apresentado na Figura 25, não tem como objetivo ditar regras 

e engessar as soluções, portanto a versão apresentada neste estudo é preliminar e permite, até 

esse momento, esclarecer algumas dúvidas iniciais sobre o projeto.  

Devido ao formato do PM Canvas, a apresentação integral neste trabalho pode ser 

prejudicada por causa da escala, portanto, o Apêndice 1 apresenta o PM Canvas em escala 

maior e particionado de forma a permitir sua melhor visualização. 
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Figura 25 - PM Canvas - versão preliminar 

Fonte: Elaborado2 pelo autor (2016). 

                                                 
2 PM Canvas elaborado através do aplicativo PMCanvas para sistema Android. Disponível em: 

<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.pmcanvas>. 
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4.2 INTEGRAÇÃO 

Esta área de conhecimento tem a responsabilidade de elaborar o plano de gerenciamento 

do projeto coordenando e integrando os planos das demais áreas. Este plano consolida toda a 

informação levantada em um único documento que serve como base para a execução do projeto. 

Os planos distintos de cada área serão apresentados nos próximos capítulos. 

4.3 ESCOPO 

O plano do gerenciamento do escopo contém toda informação referente ao escopo do 

projeto, o que será feito, o que não será feito, as premissas e restrições, a EAP, apresentada na 

Figura 26, e o dicionário da EAP, além de descrever como será realizado a validação e controle 

do escopo. 

Figura 26 - Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Para elaborar o plano do gerenciamento do escopo foram utilizadas como base as 

informações obtidas durante a elaboração do PM Canvas e detalhadas para melhor 

entendimento do trabalho que será realizado durante o projeto. 

O plano do gerenciamento do escopo completo, assim como a EAP em escala maior, 

está apresentado no Apêndice 2.1. 
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4.4 TEMPO 

O plano de gerenciamento do tempo do projeto consiste em descrever como o 

cronograma do projeto será desenvolvido, gerenciado e controlado (PMI, 2013). 

O desenvolvimento do cronograma foi feito com base na EAP elaborada e o 

detalhamento foi apenas no nível dos pacotes de trabalho, ou seja, não contemplou a divisão 

destes em atividades e, por consequência, a estimativa das durações também foi feita em relação 

aos pacotes de trabalho. O sequenciamento dos pacotes de trabalho segue as orientações de 

Kaplan e Norton (1997) para a implantação do BSC, distribuindo o projeto em fases inicial, das 

quatro perspectivas e de consolidação. 

O nível de precisão do cronograma foi escolhido devido à característica do PMI, onde 

os profissionais são voluntários e trabalham nos projetos conforme suas disponibilidades de 

tempo. Desta forma, a estimativa de duração dos pacotes de trabalho considera um período para 

a execução destes, de acordo com a agenda de reuniões da diretoria e presidência do PMI-PR, 

geralmente mensais. Os marcos principais foram identificados e com seus prazos estimados, 

conforme apresentado na Figura 27, e deverão ser alinhados futuramente com a agenda de 

reuniões de 2017. 

Figura 27 - Linha do tempo do projeto 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

O gerenciamento e controle do cronograma será realizado pela equipe do escritório de 

projetos conforme o andamento do projeto. Mensalmente o gerente do projeto irá preencher o 

relatório de situação atual (status report) do projeto, prática já estabelecida para todos os 

projetos realizados na organização. 

O cronograma completo está apresentado no Apêndice 2.2. 
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4.5 CUSTOS 

O gerenciamento de custos de um projeto consiste em planejar, estimar, orçar, gerenciar 

e controlar os custos do projeto, com o objetivo de concluir os objetivos dentro do orçamento 

aprovado. 

Como foi visto no PM Canvas e no plano de gerenciamento de escopo, o projeto tem a 

restrição de não ter orçamento previsto para sua realização. Vale ressaltar que apesar de não 

haver a previsão de orçamento para o projeto, isso não significa que não existam custos 

envolvidos em sua elaboração. Estes custos são indiretos e condizem, em grande parte, pelo 

tempo que o profissional se dedica ao projeto, e por ser um trabalho voluntário, não há 

necessidade de elaborar um plano para o gerenciamento destes custos. 

4.6 QUALIDADE 

O gerenciamento da qualidade do projeto abrange tanto o gerenciamento do projeto 

quanto seus produtos. Em relação aos projetos, se aplica a todos os projetos, quaisquer sejam a 

natureza dos seus produtos. Para os produtos, devido a suas características particulares, são 

necessárias técnicas específicas para assegurar sua qualidade (PMI, 2013). 

Para gerenciar, garantir e controlar a qualidade, serão usados os processos existentes no 

PMI PR, como as reuniões periódicas e o status report mensal. O dicionário da EAP contém 

critérios de aceitação para cada pacote de trabalho, e estes serão considerados para realizar a 

garantia e o controle da qualidade do projeto, portanto não será necessário a elaboração de um 

plano de qualidade distinto para este projeto. 

4.7 RECURSOS HUMANOS 

Como o PMI-PR tem sua estrutura organizacional direcionada para elaboração de 

projetos (conhecido como estrutura organizacional ‘projetizada’), o gerenciamento de recursos 

humanos, ou seja, dos voluntários, segue os processos sugeridos pelo Guia PMBOK® 5ª edição 

(PMI, 2013) de planejar o gerenciamento dos recursos humanos, mobilizar, desenvolver e 

gerenciar a equipe dos projetos. 

O gerente do escritório de projetos tem a responsabilidade de identificar a necessidade 

de equipe para atender aos projetos designados ao PMO, incluindo nessa situação o projeto 

deste estudo de caso e, portanto, entende-se que o processo atualmente existente de mobilização 

de voluntários para os projetos do PMI-PR atenda com maestria as necessidades específicas 
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deste projeto, não sendo necessário a elaboração de um plano de gerenciamento de recursos 

humanos particular para este projeto. 

4.8 COMUNICAÇÕES 

Na maioria do tempo o gerente do projeto se comunica, ora com os membros da equipe, 

ora com os stakeholders (internos ou externos). A comunicação efetiva, segundo o PMI (2013), 

traz diversos benefícios para o projeto, criando uma ligação entre as diversas partes interessadas 

que podem influenciar de forma positiva no projeto. 

A particularidade do trabalho voluntário no PMI-PR é que cada profissional realiza o 

trabalho à distância, do local que tem disponibilidade (em casa, no escritório, etc.), por esse 

motivo a maioria das comunicações são realizadas através de contatos telefônicos, e-mails, 

reuniões online ou através de aplicativos de troca de mensagens em seus smartphones. Como 

forma de manter todos os voluntários atualizados quanto aos demais projetos que estão sendo 

desenvolvidos, o PMI-PR adota o uso do status report, onde os gerentes dos projetos reportam 

o andamento dos projetos e o PMO divulga mensalmente para todos os voluntários. 

O plano do gerenciamento da comunicação do projeto contém a matriz de comunicação, 

apresentada na Tabela 1, que define quais informações devem ser comunicadas, para quem estas 

serão enviadas, em qual período de tempo e por qual meio de comunicação. Este plano está 

apresentado no Apêndice 2.3. 

Tabela 1 - Matriz de comunicação do projeto 

Audiência Informação Periodicidade 
Meio de 

comunicação 

    

Voluntários Status Report Mensal E-mail 

Presidência, Vice-

Presidência e Diretorias 
Reuniões de acompanhamento Mensal Presencial 

Sponsor Relatórios de acompanhamento Mensal E-mail 

Gerente do PMO Reuniões de acompanhamento Quinzenal Presencial / Skype 

Membros da equipe 

Informações gerais do projeto, 

dúvidas para elaboração de 

atividades 

Quando 

necessário 

Telefone / Skype / E-

mail 

Voluntários Apresentação de resultados 
Ao final do 

projeto 
E-mail / Palestra 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 



55 

4.9 RISCOS 

Todos os projetos trazem consigo uma série de incertezas e, estas podem ser a origem a 

riscos, alguns positivos e outros negativos. O gerenciamento de riscos do projeto tem como 

objetivo identificar os riscos e ao conhecer os riscos realizar análises qualitativas e quantitativas 

para, no primeiro momento, verificar se ainda vale a pena realizar esse projeto mesmo com os 

riscos e possíveis custos a mais que poderão surgir com as respostas a estes. 

Para este projeto foi elaborado um plano de gerenciamento de riscos, apresentado no 

Apêndice 2.4, contendo as diretrizes para o planejamento, identificação, análise qualitativa, 

respostas e controle aos riscos. O registro de riscos, apresentado parcialmente na Figura 28 (as 

ameaças) e na Figura 29 (as oportunidades), foi elaborado com base neste plano de 

gerenciamento de riscos. 

Figura 28 - Registro de riscos (ameaças) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Figura 29 - Registro de riscos (oportunidades) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

É importante ressaltar que para este projeto não está prevista a realização da análise 

quantitativa dos riscos por não haver previsão de orçamento para o projeto. 
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4.10 AQUISIÇÕES 

O gerenciamento das aquisições do projeto responde pelos processos de compra ou 

aquisição de produtos ou serviços, ou ainda resultados externos à equipe do projeto (PMI, 

2013). 

O trabalho realizado no PMI-PR é integralmente realizado por voluntários e muitos 

projetos não tem orçamento previsto, assim como o objeto deste estudo de caso e, 

consequentemente, não há previsão de contratação ou aquisições de serviços ou produtos. 

Devido a esta condição não foi desenvolvido um plano de gerenciamento de aquisições do 

projeto. 

4.11 PARTES INTERESSADAS (STAKEHOLDERS) 

A área de gerenciamento de stakeholders é a mais recente no Guia PMBOK® 5ª edição 

(PMI, 2013), a partir da percepção dos profissionais de gerenciamento de projetos do mundo 

todo que contribuem para a revisão deste documento. 

Os principais stakeholders identificados, até o momento de elaboração deste estudo, tem 

ligação direta com a instituição, sendo que a maioria faz parte do time de voluntários. Dividem-

se apenas em relação à posição na hierarquia do PMI-PR para que possam ser planejadas 

estratégias específicas para o engajamento de todos ao projeto.  

Para fins deste estudo de caso o plano de gerenciamento de stakeholders contemplará 

apenas o registro de stakeholders (Figura 30), a matriz de influência e interesse (Figura 31) e a 

matriz de engajamento dos stakeholders (Figura 32). 

Figura 30 - Registro de stakeholders 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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Figura 31 - Matriz de influência x interesse 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Figura 32 - Matriz de engajamento dos stakeholders 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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5 CONCLUSÕES 

Neste capítulo serão apresentadas as considerações finais contendo análise dos 

resultados obtidos, verificando se o problema foi resolvido, assim como a questão de estudo 

proposta no início.  

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os conhecimentos em gerenciamento de projetos concentrados em forma de ‘boas 

práticas’ no Guia PMBOK® 5ª edição (2013) são bastante difundidos por profissionais e 

organizações que utilizam o gerenciamento de projetos em seus negócios. Porém apenas a teoria 

talvez não consiga representar as dificuldades que podem ser encontradas ao aplicar na prática 

os conceitos apresentados. 

O objetivo do estudo de caso foi cumprido, originando um plano de projeto em versão 

inicial que irá orientar o desenvolvimento do projeto ‘Implantação do Balanced Scorecard no 

PMI-PR’. O objetivo específico, de elaborar um modelo mental baseado no Project Model 

Canvas, foi fundamental para alcançar o objetivo geral do estudo, inclusive auxiliando na 

resposta ao problema motivador deste trabalho. Tanto o PM Canvas, quanto as ‘boas práticas’ 

do Guia PMBOK® 5ª edição (2013), ajudam o gerente do projeto a pensar na melhor solução 

possível para o projeto. 

O uso do Project Model Canvas teve grande importância para o levantamento inicial 

das informações referentes ao projeto, tornando essa tarefa mais dinâmica e de fácil 

entendimento. Outra vantagem deste método é a apresentação em apenas uma página dos dados 

principais que fundamentam o projeto, e isso permite que as correlações entre as informações 

sejam mais claras, e ajudando tanto na elaboração quanto na melhoria das ideias. 

A partir da elaboração da versão preliminar do PM Canvas foi possível o 

desenvolvimento do plano de projeto proposto. A apresentação dos resultados separados por 

cada uma das dez áreas de conhecimento limita a percepção da integração entre todas as áreas 

e processos, que acontecem de forma dinâmica e a todo instante, por exemplo, na elaboração 

do plano de gerenciamento do escopo, áreas como qualidade, tempo e riscos são consideradas 

para melhor definição desta área, e isso se repete em outras áreas e documentos. 

O PMI (2013) deixa bem claro que as ‘boas práticas’ apresentadas não são obrigatórias 

e nem sempre são aplicáveis a todos os projetos, portanto o gerente do projeto e sua equipe 

devem escolher o conjunto de processos e conhecimentos que poderão auxiliar no 

desenvolvimento do projeto, que tem características únicas, que não foram feitas anteriormente. 
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As ‘boas práticas’ do Guia PMBOK® podem ser consideradas como uma grande lista de 

verificação, que apresentam uma série completa de informações que precisam ser pensadas e 

definidas para o desenvolvimento do projeto, e ao analisar todas essas informações é possível 

identificar aquelas que não são necessárias e, por outro lado, também permite a identificação 

de informações que não estavam sendo consideradas inicialmente, mas que podem ser 

primordiais para o sucesso do projeto. 

Alguns fatores influenciaram na seleção das áreas e processos do gerenciamento de 

projeto que foram utilizadas na elaboração do plano, uns externos e outros internos ao projeto. 

Como fator interno podemos considerar a restrição de não haver orçamento previsto para o 

projeto, que já eliminou a necessidade de um plano de gerenciamento de custos, e além disso, 

limitou o plano de gerenciamento de riscos, onde foi considerada apenas a análise qualitativa 

dos riscos, visto que não há impacto nos custos do projeto. Como fatores externos podemos 

considerar a cultura e política da instituição, que já tem alguns processos bem definidos que 

atendem a todos os projetos, reduzindo a necessidade de plano específicos para o projeto, como 

nas áreas de qualidade, recursos humanos e, parcialmente, a de comunicações. 

As ‘boas práticas’ de gerenciamento de projetos, sugeridas pelo Guia PMBOK® 5ª 

edição (2013), tem grande impacto no sucesso do projeto, pois ajudam em um primeiro 

momento ao gerente de projeto e aos demais stakeholders a definirem com maior clareza qual 

o significado de sucesso para o projeto, esclarecendo o objetivo principal do projeto e quais os 

benefícios esperados com sua conclusão, e esse entendimento se faz importante para manter o 

foco apenas em atividades que realmente são necessárias para o sucesso do projeto. Apesar de 

não ser possível conhecer o futuro, as ‘boas práticas’ auxiliam a estruturar as ideias e reunir 

conhecimento e experiência dos stakeholders visando desenvolver um plano condizente com 

os objetivos. As incertezas inerentes a todos os projetos são tratadas com o gerenciamento dos 

riscos, onde diversos riscos são identificados e seus impactos analisados com o propósito de 

elaborar respostas e estar preparado para as adversidades.  

Ainda que o uso das ‘boas práticas’ e do PM Canvas auxiliaram a elaboração do plano 

de projeto, com ferramentas que possibilitaram abordar o tema do projeto com uma maior 

abrangência, é importante ressaltar que a análise humana faz toda a diferença, inclusive ao 

questionar se todas as ferramentas disponibilizadas devem ser aplicadas ao projeto. Deve-se 

lembrar que o gerenciamento de projetos tem como objetivo alcançar o sucesso do projeto em 

questões de escopo, custo, tempo e as demais áreas de conhecimento, portanto o esforço de 

gerenciamento de um projeto deve ser adequado à sua complexidade. 
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Em resumo, o desenvolvimento de um plano de projeto exige bastante conhecimento 

nos conceitos de gerenciamento de projetos e nas ferramentas e metodologias disponíveis para 

auxiliar nessa tarefa, mas a experiência do gerente de projeto tem grande importância para a 

escolha adequada da melhor metodologia compatível com as características do projeto e o uso 

efetivo destas gerando um plano de projeto completo e factível. 

5.2 SUGESTÕES PARA NOVOS TRABALHO 

Como sugestão para o desenvolvimento de novos trabalhos baseados neste, sugere-se: 

a) Elaboração de plano de projeto a partir de metodologias diferentes das 

apresentadas; 

b) Desenvolvimento de um plano de projeto para implantação do BSC em outras 

organizações sem fins lucrativos. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – PROJECT MODEL CANVAS (VERSÃO PRELIMINAR) 
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Fonte: Elaborado pelo autor através do aplicativo PMCanvas para sistema Android (disponível em 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.pmcanvas) 
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APÊNDICE 2 – PLANO DE PROJETO (VERSÃO PRELIMINAR) 

APÊNDICE 2.1 – PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO 

1) Apresentação 

Este documento tem como finalidade descrever como será realizado o gerenciamento do escopo 
do projeto IMPLANTAÇÃO DO BALANCED SCORECARD NO PMI-PR. Serão 
apresentados a descrição do escopo e seus critérios de aceitação, as entregas do projeto, as 
exclusões, algumas restrições e premissas, a EAP e o dicionário da EAP. 

2) Descrição do escopo do projeto e critérios de aceitação 

Implantar a ferramenta de gestão estratégica conhecida como Balanced Scorecard (BSC) no 
PMI-PR, alinhando os objetivos estratégicos às perspectivas financeiras, do cliente, dos 
processos internos e do aprendizado e crescimento e, posteriormente, definindo metas a serem 
atingidas e criando indicadores para avaliar se os esforços para o alcance das metas estão 
produzindo os resultados esperados, ou se precisam de correções e ajustes, visando um processo 
contínuo de gerenciamento estratégico do PMI-PR.  

São esperados alguns benefícios com a entrega deste escopo, como: aumentar o engajamento 
das equipes de voluntários direcionando esforços para atingir as metas estabelecidas; aumentar 
a maturidade da instituição no gerenciamento de portfólio, programa e projetos; melhorar a 
definição da carteira de projetos para cada ano. 

A aceitação dos resultados do projeto será feita em reunião com os membros das diretorias e da 
presidência e vice-presidência do PMI-PR, conforme os pacotes de trabalho são realizados.  

3) Entregas do projeto (o que será feito) 

− Mapa estratégico consolidado; 
− Objetivos estratégicos alinhados às perspectivas do BSC; 
− Metas definidas para os objetivos; 
− Indicadores definidos para acompanhamento das metas.  

 
4) Exclusões do projeto 

Este projeto não pretende criar novos projetos para o PMI-PR, apenas oferecer condições para 
as diretorias avaliarem os projetos que melhor se enquadram ao planejamento estratégico; 

Este projeto não irá definir o portfólio de projetos do PMI-PR.  

5) Restrições 

Não há orçamento previsto para a elaboração deste projeto;  

6) Premissas 

Os diretores e gerentes, assim como o presidente e vice-presidente, do PMI-PR irão participar 
ativamente, contribuindo para a definição das metas e indicadores.  
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7) Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor na ferramenta online WBS Tool (disponível em http://www.wbstool.com). 
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8) Dicionário da EAP 

Item 

EAP 

Pacote de Trabalho Descrição da entrega Critérios de Aceitação 

1 Implantação BSC 
  

1.1 Ger. do Projeto 
  

1.1.1 Plano do Projeto 
  

1.1.1.1 P.G. Escopo Plano de gerenciamento do escopo, contendo 

descrição do escopo, requisitos, EAP, dicionário da 

EAP. 

Aprovação pela P/VP 

(Presidência e Vice-

Presidência) 

1.1.1.2 P.G. Tempo Plano de gerenciamento do tempo, contendo 

descrição de como será feito o gerenciamento do 

tempo e o cronograma 

Aprovação pela P/VP 

1.1.1.3 P.G. Riscos Plano de gerenciamento de riscos, contendo 

descrição de como os riscos serão gerenciados e 

riscos iniciais identificados e analisados 

qualitativamente. 

Aprovação da P/VP 

1.1.1.4 P.G. Stakeholders Plano de gerenciamento das partes interessadas 

(stakeholders), contendo lista de stakeholders 

identificados e planilha de engajamento destes. 

Aprovação da P/VP 

1.1.2 Monit. e Controle 
  

1.1.2.1 Reuniões 

acompanhamento 

Reuniões de acompanhamento do projeto, com 

objetivo de informar situação atual, eventuais 

problemas e traçar planos de ação, caso necessário 

Reunião quinzenal entre 

PMO e P/VP via skype, e 

presencial quando 

necessário. 

1.1.2.2 Relatórios Os relatórios de acompanhamento do projeto serão 

realizados através do Status Report comum a todos 

os projetos realizados no PMI-PR 

Aprovação do PMO e do 

P/VP 

1.2 Fase 1 Estudos Iniciais 
  

1.2.1 Estruturação 
  

1.2.1.1 Reunião P/VP Reunião coma P/VP para definir como o trabalho será 

realizado, validar a versão inicial do plano do projeto 

e, principalmente, validar a EAP e o cronograma. 

 

1.2.1.2 Expectativas 

Stakeholders 

Reunião com as diretorias apresentando a proposta 

do projeto, e realizar pesquisa sobre suas 

expectativas para o resultado do projeto. 

Reunião orientada pelo 

gerente do PMO, e 

aprovada pela P/VP e 

diretorias. 

1.2.1.3 Entrega 1 Projeto apresentado aos principais stakeholders, 

alinhamento das expectativas sobre o projeto e 

reunião de definição do andamento do trabalho. 

Aprovação P/VP. 

1.2.2 Avaliação 
  

1.2.2.1 Missão Realizar análise da missão do PMI-PR, e caso seja 

necessário, elaborar a revisão. Essa análise deve ser 

feita em reunião da diretoria. 

Aceitação das diretorias 

e aprovação da P/VP e 

PMO. 

1.2.2.2 Visão Realizar análise da visão do PMI-PR, e caso seja 

necessário, elaborar a revisão. Essa análise deve ser 

feita em reunião da diretoria. 

Aceitação das diretorias 

e aprovação da P/VP e 

PMO. 

1.2.2.3 Valores Realizar análise dos valores do PMI-PR, e caso seja 

necessário, elaborar a revisão. Essa análise deve ser 

feita em reunião da diretoria. 

Aceitação das diretorias 

e aprovação da P/VP e 

PMO. 

1.2.2.4 Planej. Estratégico Realizar análise do planejamento estratégico 

verificando se os objetivos traçados atendem a 

missão, visão e valores estipulados, e fazendo um 

alinhamento destes com as perspectivas do BSC. 

Aceitação das diretorias 

e aprovação da P/VP e 

PMO. 
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Item 

EAP 

Pacote de Trabalho Descrição da entrega Critérios de Aceitação 

1.2.2.5 Entrega 2 Missão, visão e valores revisados e planejamento 

estratégico analisado e alinhado com as perspectivas 

do BSC. 

Aprovação da P/VP. 

1.3 Fase 2 Perspectiva 

Financeira 

  

1.3.1 Objetivos Elaborar objetivos estratégicos da perspectiva 

financeira, que estejam alinhados com a missão, 

visão e valores do PMI-PR. 

Validação entre as 

diretorias e aprovação 

da P/VP 

1.3.2 Metas Elaborar metas para os objetivos estratégicos 

financeiros criados no item 1.3.1. 

Validação entre as 

diretorias e aprovação 

da P/VP 

1.3.3 Indicadores Definir indicadores para acompanhar a evolução das 

metas definidas no item 1.3.2 

Validação entre as 

diretorias e aprovação 

da P/VP 

1.3.4 Entrega 3 Objetivos estratégicos da perspectiva financeira 

criados, assim como as metas e seus indicadores 

definidos. 

Validação entre as 

diretorias e aprovação 

da P/VP 

1.4 Fase 3 Perspectiva dos 

Clientes 

  

1.4.1 Objetivos Elaborar objetivos estratégicos da perspectiva dos 

clientes, que estejam alinhados com a missão, visão e 

valores do PMI-PR. 

Validação entre as 

diretorias e aprovação 

da P/VP 

1.4.2 Metas Elaborar metas para os objetivos estratégicos dos 

clientes criados no item 1.4.1. 

Validação entre as 

diretorias e aprovação 

da P/VP 

1.4.3 Indicadores Definir indicadores para acompanhar a evolução das 

metas definidas no item 1.4.2 

Validação entre as 

diretorias e aprovação 

da P/VP 

1.4.4 Entrega 4 Objetivos estratégicos da perspectiva dos clientes 

criados, assim como as metas e seus indicadores 

definidos. 

Validação entre as 

diretorias e aprovação 

da P/VP 

1.5 Fase 4 Perspectiva 

Processos Internos 

  

1.5.1 Objetivos Elaborar objetivos estratégicos da perspectiva dos 

processos internos, que estejam alinhados com a 

missão, visão e valores do PMI-PR. 

Validação entre as 

diretorias e aprovação 

da P/VP 

1.5.2 Metas Elaborar metas para os objetivos estratégicos dos 

processos internos criados no item 1.5.1. 

Validação entre as 

diretorias e aprovação 

da P/VP 

1.5.3 Indicadores Definir indicadores para acompanhar a evolução das 

metas definidas no item 1.5.2 

Validação entre as 

diretorias e aprovação 

da P/VP 

1.5.4 Entrega 5 Objetivos estratégicos da perspectiva dos processos 

internos criados, assim como as metas e seus 

indicadores definidos. 

Validação entre as 

diretorias e aprovação 

da P/VP 

1.6 Fase 5 Perspectiva 

Aprendizado e 

Crescimento 

  

1.6.1 Objetivos Elaborar objetivos estratégicos da perspectiva de 

aprendizado e crescimento, que estejam alinhados 

com a missão, visão e valores do PMI-PR. 

Validação entre as 

diretorias e aprovação 

da P/VP 

1.6.2 Metas Elaborar metas para os objetivos estratégicos de 

aprendizado e crescimento criados no item 1.6.1. 

Validação entre as 

diretorias e aprovação 

da P/VP 
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Item 

EAP 

Pacote de Trabalho Descrição da entrega Critérios de Aceitação 

1.6.3 Indicadores Definir indicadores para acompanhar a evolução das 

metas definidas no item 1.6.2 

Validação entre as 

diretorias e aprovação 

da P/VP 

1.6.4 Entrega 6 Objetivos estratégicos da perspectiva de aprendizado 

e crescimento criados, assim como as metas e seus 

indicadores definidos. 

Validação entre as 

diretorias e aprovação 

da P/VP 

1.7 Fase 6 Consolidação 
  

1.7.1 Mapa estratégico 

consolidado 

Elaborar mapa estratégico consolidado apresentando 

a correlação entre os objetivos estratégicos criados 

nas quatro perspectivas do BSC. 

Aprovação da P/VP 

1.7.2 Apresentação resultados Apresentação dos resultados para todos os 

voluntários (LIM-PR). 

Aprovação da P/VP 

1.8 Encerramento 
  

1.8.1 Reunião final Reunião de encerramento, apresentando resultados, 

lições aprendidas, direcionando continuidade do uso 

do BSC na gestão estratégica do PMI-PR 

Validação com diretorias 

e aprovação da P/VP 

1.8.2 Lições aprendidas Consolidação das lições aprendidas do projeto em 

arquivo que disponibilizado para todos no diretório 

no Google Drive. 

Aprovação da P/VP 

1.8.3 Relatório final Relatório final apresentando resultados do projeto, 

lições aprendidas. 

Aprovação da P/VP. 

 

9) Validação e controle do escopo 

O projeto foi separado em fases, considerando entregas parciais para finalizar cada fase e com 
o intuito de facilitar o processo de validação. 
A validação do escopo será feita em reunião pelas diretorias e presidência e vice-presidência 
do PMI-PR, ao serem apresentados os resultados obtidos durante a fase, sendo que a ata desta 
reunião será considerada o documento de validação do escopo. 

O controle do escopo será realizado desde o início da execução do projeto. Em caso de 
mudança de escopo, a solicitação deverá ser encaminhada para o e-mail do PMO, que irá 
avaliar a necessidade da mudança. Caso a mudança seja realmente necessária, os documentos 
do planejamento serão atualizados e os envolvidos na execução informados sobre a novas 
diretrizes. Caso a mudança não seja necessária no momento solicitado, será arquivada para 
posterior consulta. 
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APÊNDICE 2.2 – CRONOGRAMA 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando a ferramenta gratuita ProjectLibre™ (disponível em 
http://www.projectlibre.com/product/projectlibre-open-source). 
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APÊNDICE 2.3 – PLANO DE GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO 

1) Apresentação 
Este documento tem como finalidade descrever como será realizado o gerenciamento das 
comunicações do projeto IMPLANTAÇÃO DO BALANCED SCORECARD NO PMI-PR. 
Será apresentada a matriz de comunicação relacionando os principais stakeholders com as 
informações que serão transmitidas, qual a periodicidade e os meios de comunicação. 

2) Descrição do gerenciamento da comunicação 
As informações geradas no projeto serão comunicadas às partes interessadas conforme a matriz 
de comunicação, que foi elaborada a partir do processo de comunicação organizacional do PMI-
PR. Os documentos elaborados, assim como todo o material usado como suporte para o 
desenvolvimento do projeto, serão armazenados na pasta específica do projeto no Google Drive, 
com acesso de leitura para todos os voluntários ativos do PMI-PR e acesso de leitura e escrita 
para membros da Presidência/Vice-Presidência e diretores e gerentes envolvidos na elaboração 
dos entregáveis do projeto. 

3) Matriz de comunicação 

Audiência Informação Periodicidade 
Meio de 

comunicação 

    

Voluntários Status Report Mensal E-mail 

Presidência, Vice-

Presidência e Diretorias 
Reuniões de acompanhamento Mensal Presencial 

Sponsor Relatórios de acompanhamento Mensal E-mail 

Gerente do PMO Reuniões de acompanhamento Quinzenal Presencial / Skype 

Membros da equipe 

Informações gerais do projeto, 

dúvidas para elaboração de 

atividades 

Quando 

necessário 

Telefone / Skype / E-

mail 

Voluntários Apresentação de resultados 
Ao final do 

projeto 
E-mail / Palestra 
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APÊNDICE 2.4 – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

1) Apresentação 
O objetivo deste plano de gerenciamento dos riscos é descrever os processos de identificação, 

análise, resposta e controle dos riscos para o projeto IMPLANTAÇÃO DO BALANCED 

SCORECARD NO PMI-PR, visando seu sucesso referente a escopo, cronograma, qualidade, 

comunicação e demais áreas de conhecimento, durante toda sua evolução. 

2) Definições e generalidades 
Neste projeto entende-se como risco todo e qualquer evento incerto que, se ocorrer, causará um 

efeito positivo ou negativo no projeto, chamados como OPORTUNIDADES e AMEAÇAS, 

respectivamente. 

O gerenciamento de riscos do projeto estará baseado nos processos de: planejar o 

gerenciamento de riscos, identificar os riscos, analisar qualitativamente os riscos, responder e 

controlar os riscos. As diretrizes do gerenciamento de riscos serão apresentadas neste 

documento. 

A análise quantitativa dos riscos não será realizada por não haver orçamento previsto para a 

realização do projeto. 

3) Diretrizes para Identificação dos Riscos 
Os riscos deverão ser registrados na planilha de análise qualitativa com sua respectiva causa e 

efeito, devendo haver priorização nos riscos que mais impactam a execução do projeto, assim 

como seus resultados. 

O gerente do projeto fica responsável por coletar e registrar os riscos identificados, além de 

revisá-los uma vez por mês ou sempre que houver um novo risco identificado pela equipe ou 

demais stakeholders. 

Os riscos serão categorizados conforme a EAR (Estrutura Analítica de Riscos) apresentado a 

seguir: 
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Estrutura Analítica de Riscos 

4) Diretrizes para a Análise Qualitativa e Quantitativa dos Riscos 
Devido à restrição de orçamento do projeto, não será realizada a análise quantitativa dos riscos, 

visto que não haverá custos envolvidos, nem nos impactos e nem nas respostas. 

Desta forma, será realizada a análise qualitativa dos riscos para priorizar aqueles que oferecem 

maior impacto à execução do projeto e, consequentemente, à elaboração dos seus resultados. 

Para a análise qualitativa, os riscos serão classificados quanto a sua probabilidade e a seu 

impacto, usando como referência a matriz de probabilidade e impacto sugerida pelo Guia 

PMBOK® 5ª edição (2013) e apresentada a seguir: 

Matriz de probabilidade e impacto 
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5) Diretrizes de respostas aos riscos 
Após a identificação, registro e análise qualitativa dos riscos, priorizando aqueles que poderão 

interferir com maior intensidade no projeto, será realizado o processo de planejamento de 

respostas aos riscos. As respostas aos riscos serão planejadas com o objetivo de evitar ou reduzir 

os impactos das ameaças ou alavancar as oportunidades, isso considerando que o evento do 

risco ainda não aconteceu. Caso o risco tenha acontecido, serão planejadas respostas de 

contingência para as ameaças e aproveitamento das oportunidades. 

O planejamento das respostas aos riscos deverá ser realizado pela equipe do projeto, e validadas 

com o patrocinador. 

6) Diretrizes de controle dos riscos 
O controle dos riscos é um processo contínuo que envolve dois processos: monitorar e controlar 

os riscos e controle integrado de mudanças. 

O processo de monitoramento e controle consiste no acompanhamento dos riscos durante o 

andamento do projeto, atualizando o registro dos riscos com as informações sobre ocorrências, 

se eventos foram previstos, se houve eficiência das respostas planejadas. Os riscos identificados 

devem ser periodicamente controlados, verificando se ainda são válidos, se as respostas 

planejadas são suficientes. 

O controle dos riscos deve estar alinhado com o processo de controle integrado de mudanças 

do projeto, visando avaliar, quando uma mudança é solicitada, quais os riscos (ameaças ou 

oportunidades) envolvidos com esta mudança. E todas as informações de probabilidade, 

impacto e respostas a estes riscos devem ser inseridas no registro de riscos. 

7) Atualização do plano 
Devido ao processo de controle de riscos, as diretrizes descritas neste plano de gerenciamento 

de riscos poderão ser atualizadas. Desta forma, fica o gerente do projeto responsável por sua 

atualização e emissão das novas diretrizes. 

Este plano deverá ser atualizado periodicamente a cada 3 meses, ou em ocasiões não previstas 

até o momento que necessitem de atualização. 
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Registro de riscos (ameaças) 
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Registro de riscos (oportunidades) 


