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Recentemente os estudos sobre gestão de projetos têm ganhado força devido ao aumento 

da complexidade do mundo dos negócios e à crescente competitividade que faz com que as 

empresas tenham que responder de forma cada vez mais rápida e eficiente aos estímulos 

externos. Em busca de tal vantagem mercadológica, diversas empresas, independente do 

porte, vêm buscando cada vez mais os serviços de consultorias que possam maximizar o 

seu desempenho. O aumento da demanda por esse tipo de serviço obriga que as empresas 

de consultoria estejam cada vez mais preparadas para atender as necessidades do 

mercado. É comum que, pelo fato de serem prestadoras de serviços, as empresas de 

consultoria tenham dificuldade de controlar a implementação de seus projetos exatamente 

pela natureza intangível de seus produtos. Este trabalho aprofundará nas especificidades 

das empresas de consultoria, na prestação de serviços e apresentará o uma descrição do 

processo de planejamento do escopo dos projetos de consultoria com foco na garantia de 

que todo trabalho necessário para a conclusão bem-sucedida de um projeto esteja descrito 

para que possa ser controlado e seja orientado às necessidades dos clientes. 
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Actually the studies about project management have gained force due to the increase of the 

complexity of the businesses world and the increasing competitiveness that makes the 

companies have that to answer faster and efficient to the external stimulations. Looking for 

such marketing advantage, diverse companies, independent of size and importance, have 

been searching more and more the consulting services that come to maximize its 

performance. The increase of the demand for this type of service compels that the consulting 

companies are more and more prepared to take care of the necessities of the fair. It is 

common that, for the fact to be rendering of services, the consulting companies have 

difficulty to accurately control the implementation of its projects for the intangible nature of its 

products. This work will go deep the details of the consulting companies, the rendering of 

services and will show the one description of the process of project scope planning of 

consulting with focus in the assurance of that all necessary work for the well-succeeded 

conclusion of a project described so that it can be controlled and either is guided to the 

necessities of the customers. 
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Capítulo I 

INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1.1. Breve panorama do setor de serviços 

 

O setor de serviços está passando por uma mudança quase revolucionária nas 

últimas décadas, sendo que a criação desse tipo de organização acelerou-se de uma 

maneira abrupta depois da Segunda Guerra Mundial (LOVELOCK et al, 2006). 

Alguns dados norte-americanos são apresentados por GAITHER & FRAIZER (2002). 

Mais de 2/3 de toda força de trabalho americana está empregada em serviços, e mais da 

metade desses trabalhadores está em empregos de escritório; aproximadamente 2/3 do 

produto interno bruto (PIB) são produzidos pelos serviços; há um enorme superávit 

comercial nos serviços; e o investimento por trabalhador de escritório agora ultrapassa o 

investimento por trabalhador de fábrica. 

No Brasil, a situação do setor de serviços é praticamente a mesma. Abaixo, a figura 

01 mostra a contribuição dos três principais setores da economia no PIB. 
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Figura 01 - Participação dos três principais setores da economia no PIB do Brasil 

Fonte: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO (2006) 

 
Observa-se pelo gráfico da figura 01 que o setor de serviços tinha uma previsão de 

representar aproximadamente 52% do PIB nacional em 2005. Entretanto, segundo a 

Radiobrás (2007), no dia 21 de março de 2007, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, divulgou uma nova fórmula de cálculo do PIB que provocou mudanças na 
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participação dos setores na economia. Em 2005, por exemplo, o setor de serviços continuou 

sendo a principal área da economia brasileira, mas passou de 54,1% (valor real) para 64% 

de participação no PIB com a nova metodologia, equiparando a situação nacional com a do 

exterior. 

Novos serviços são lançados continuamente para satisfazer necessidades evidentes e 

até mesmo outras nem tão aparentes. Há menos de dez anos, poucas pessoas preveriam a 

necessidade de e-mail, serviços bancários on-line, hospedagem de sites na Web e muitos 

outros e muitos outros novos serviços. 

Transformações semelhantes estão ocorrendo em mercados B2B (business-to-

business).  Há atualmente, um emaranhado empresarial formando uma complexa rede de 

inter-relações organizacionais. Seja qual for a empresa, por mais verticalizada que seja a 

sua atividade, há uma prestadora de serviços contratada. 

Há também a crescente relação B2P (business-to-person). Nas últimas décadas, o 

nível de trabalho e a própria competitividade empresarial (que acaba por ser transmitida aos 

empregados) vem fazendo com as pessoas dediquem cada vez menos tempo às atividades 

de lazer, entretenimento e àquelas que poderiam ser realizadas de forma autônoma. Neste 

contexto surgem as diversas prestadoras de serviço que têm por objetivo oferecer ao 

consumidor o que foi perdido em função da carga horária ocupada com o trabalho. 

 

1.1.2. Principais problemas em gerenciamento de projetos 

 

DEFOE (1697) apud CORRÊA (2006) apresenta em seu livro Essay upon project uma 

das primeiras discussões sobre gerenciamento de projetos. DEFOE (1697) relata que 

alguns projetos eram esporadicamente realizados de forma mais sistemática já em meados 

do século XVII, e que esta sistematização tornou-se mais popular alguns anos mais tarde. 

Atualmente, em função das fortes pressões competitivas para gerenciar e reduzir os 

tempos de ciclo de produtos e reagir à globalização de muitos mercados, os projetos estão 

cada vez mais sendo reconhecidos como a ligação-chave entre os objetivos estratégicos de 

uma organização e o trabalho tático desempenhado por suas distintas funções. 

Conseqüentemente, indústrias tão diversas como as indústrias de informática, farmacêutica, 

fotográfica, serviços de consultoria, dentre outras, têm implantado agressivamente a gestão 

de projetos. 

Dessas indústrias, existem as que exercem atividades consideradas essencialmente 

rotineiras e podem, eventualmente, se ver diante da necessidade de execução de projetos, 

pois a maioria dos produtos ou serviços considerados rotineiros é resultado de projetos bem 

sucedidos. Existem ainda empresas que realizam operações rotineiras (mineração, 

produção de energia, etc), mas que possuem em sua estrutura departamentos voltados para 
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a realização de projetos. E por último, existem as empresas cuja sobrevivência depende 

predominantemente de projetos (produção de software, construção, consultoria etc.) 

(VIEIRA, 2002). 

Abaixo é apresentado um gráfico com os principais problemas enfrentados pelos 

gerentes de projetos de diversas empresas no Brasil, desde aquelas que utilizam os projetos 

para empreender ou implementar alguma ação de melhoria, como aquelas que têm o projeto 

como sua principal atividade. 
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Figura 02 - Principais problemas encontrados ao gerenciar projetos 

Fonte: PMI-RIO (2006) 

 

Pela análise do gráfico da figura 02, conclui-se facilmente que os principais problemas 

encontrados no gerenciamento de projetos estão no cumprimento de prazos e orçamentos. 

É perfeitamente aceitável tal diagnóstico, pois o não cumprimento do prazo impacta 

imediatamente na reação do cliente quanto à percepção da qualidade do produto do projeto. 

Já o não cumprimento do orçamento influencia na sustentabilidade da empresa, fazendo 

com que o projeto não seja considerado de sucesso. 

Os gerentes de projetos freqüentemente falam de uma “restrição tripla” – escopo, 

tempo e custo do projeto – no gerenciamento de necessidades conflitantes do projeto (PMI, 
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2004). MENEZES (2001), entretanto, define a restrição tripla como a relação entre custo, 

tempo e qualidade. Pode-se, então, tomar a interpretação de SOTILLE et al (2007), que 

coloca o escopo como o resultado da integração entre a restrição tripla proposta por 

MENEZES (2001). A figura 03 abaixo representa muito bem a interação entre essas quatro 

grandes áreas do gerenciamento de projetos. 

 

 
Figura 03 - Relação entre as áreas de gerenciamento de projetos 

Fonte: SOTILLE et al (2007) 

 

Voltando à avaliação dos resultados apresentados pela figura 02, observa-se que dos 

problemas classificados como relevantes, muitos dizem respeito direta ou indiretamente ao 

escopo. Situações como “estimativas incorretas” e “mudanças constantes no escopo” 

ilustram tal fato, justificando a importância da restrição tripla e também do planejamento do 

escopo descrito neste trabalho. 

 

1.2. OBJETIVO 

 

O objetivo desse trabalho é apresentar uma descrição clara do processo de 

planejamento de escopos de projetos de consultoria a fim de ilustrar de forma mais aplicada 

os modelos geralmente propostos pelas bibliografias mais comuns na área. 

 

 

 

 



 5 

1.3. JUSTIFICATIVAS 

 

O setor de serviços vem ganhando importância cada vez maior em muitos países que, 

outrora, tiveram sua economia fortemente baseada na atividade industrial. A urbanização 

das populações, a introdução de novas tecnologias e o aumento da qualidade de vida são 

fatores que contribuem para o crescimento do setor de serviços nos países industrializados. 

A partir da atual relevância do setor de serviços e no contexto vital de gerenciamento 

de projetos para empresas de consultoria que surgiu a motivação para este trabalho, afinal, 

tornar os serviços de consultoria, intangíveis por natureza, mais quantificáveis, é a principal 

proposta deste trabalho. 

 

1.4. ESCOPO DO TRABALHO OU CONDIÇÕES DE CONTORNO 

 

O escopo do trabalho está em uma única empresa do setor de consultoria em gestão 

empresarial. O trabalho abrange os processos de gerenciamento de escopo de projetos. 

 

1.5. METODOLOGIA 

 

A metodologia para o desenvolvimento do trabalho foi composta de: 

 

• Observação, análise e condicionamento do ambiente de estudo; 

• Levantamento de referências bibliográficas; 

• Definição e descrição da proposição de fases de gerenciamento de escopo de 

projetos; 

• Elaboração do relatório técnico. 

 

 A fase de observação, análise e condicionamento do ambiente de estudo 

contemplou, entre diversos fatores, a adaptação do autor à realidade da empresa estudada. 

Um diagnóstico da empresa foi realizado para a confirmação da viabilidade e importância 

acadêmica e profissional do tema deste trabalho. 

 O levantamento de referências bibliográficas foi contínuo e novas bibliografias foram 

conhecidas a medida que o trabalho foi avançando. Tal fase foi de suma importância para o 

escopo desse trabalho, principalmente pelo fato deste objetivar tornar mais simples a 

visualização de conceitos em gerenciamento de projetos largamente difundidos, mas pouco 

divulgados quando à sua forma de aplicação.  
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 A terceira etapa constituiu-se da elaboração do corpo do trabalho. A partir da análise 

das referências bibliográficas, buscou-se entender a adaptação das propostas de 

planejamento de escopo conhecidas ao caso das consultorias. 

Finalmente, a elaboração do relatório técnico, com as conclusões e observações 

sobre o tema desenvolvido. 

 O projeto seguiu o cronograma abaixo apresentado pela tabela 01. 

 

Tabela 01 - Cronograma de elaboração do projeto (Gráfico de Gantt) 

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Observação, análise e condicionamento do ambiente de estudo

Levantamento de referências bibliográficas

Elaboração do Qualify

Abstração e entendimento da metodologia de planejamento de escopo

Elaboração do TCC

Apresentação final

Tri 4, 2007
Tarefa

Tri 4, 2006 Tri 1, 2007 Tri 2, 2007 Tri 3, 2007

 
Fonte: AUTOR (2007) 
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Capítulo II 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA (ESTADO DA ARTE) 

 

Neste capítulo serão apresentados conceitos relacionados ao tema da presente 

pesquisa, ou seja, gestão de projetos e prestação de serviços nas consultorias. Inicialmente 

é apresentada a teoria sobre as características do setor de serviços, abordando seus 

principais conceitos e características, especificidades em relação à manufatura, e técnicas 

de gerenciamento de suas operações de serviços, objetivando servir de base para o 

entendimento das abordagens utilizadas no decorrer do trabalho, bem como, ressaltar a 

pertinência e atualidade dos temas abordados. 

Posteriormente, é dado um enfoque nos conceitos de gerenciamento de projetos, com 

uma abordagem brasileira assim como o panorama internacional. Será descrito o Guia 

PMBOK®, principal referência em gerenciamento de projetos no mundo e também, mais 

especificamente, a teoria sobre gerenciamento de escopo de projetos. 

 

2.1. A NATUREZA DO SETOR DE SERVIÇOS 

 

Fazer a diferenciação entre um produto e um serviço é um equívoco já que, na 

maioria das vezes que se compra um produto, este vem acompanhado de um serviço 

facilitador, ao passo que quando um serviço é comprado, quase sempre vem acompanhado 

de um produto facilitador. 

Uma análise da natureza dos serviços começa com a percepção de que o serviço 

consiste de um pacote de benefícios implícitos e explícitos, executados dentro de 

instalações de suporte utilizando-se de bens facilitadores. 

Muitas técnicas tradicionais de gerenciamento e controle baseadas na indústria 

manufatureira têm aplicações diretas para o setor de serviços, no entanto, ignorar as 

diferenças entre as necessidades destes setores pode levar a falhas (CORRÊA, 2006). É 

necessário que se reconheçam as características especiais dos serviços que fazem com 

que a gestão de suas operações seja diferente da gestão de manufatura. 

Os serviços diferem das operações de manufatura em diversos aspectos. Assim, para 

que se entenda o processo de planejamento e controle das operações de serviços, será 

apresentada, antes de tudo, a tipologia das operações de serviços e comparando-as com as 

operações de manufatura. 
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2.1.1. Especificidades dos serviços em relação à manufatura 

 

Conforme visto anteriormente, classificar empresas nas categorias de manufatura ou 

serviços é inútil, já que produtos e serviços são considerados como componentes de um 

pacote, onde este pacote pode ter mais predominância de produtos ou de serviços. 

Entretanto, reconhecer as especificidades dos serviços em relação à manufatura é 

compreender quais são suas características que fazem com que a gestão de suas 

operações seja diferente da gestão da manufatura. 

De acordo com CORRÊA (2004), as principais características das operações de 

serviços são: 

 

• Intangibilidade: os serviços são experiências que o cliente vivencia enquanto 

que os produtos são bens físicos que podem ser possuídos. A intangibilidade 

dos serviços torna difícil a avaliação dos resultados e qualidade do serviço 

prestado; 

• Presença e participação do cliente no processo: serviços precisam da 

presença do cliente para serem produzidos, já os produtos não precisam. 

Devido à necessidade do cliente no processo, fatores como o projeto das 

instalações, gestão de filas, mão de obra utilizada e tecnologia são critérios 

importantes através dos quais o cliente avalia o serviço; 

• A produção e o consumo são simultâneos: os serviços são criados e 

consumidos simultaneamente e, por isso não podem ser estocados. Assim, é 

mais difícil utilizar a capacidade produtiva eficientemente em sistemas de 

prestação de serviços. A qualidade também é afetada, pois é criada durante o 

momento de contato entre o cliente e o funcionário servidor, assim o pessoal 

de front office tem papel fundamental para o sucesso empresa. 

 

A compreensão das especificidades das operações de serviços e suas diferenças em 

relação à manufatura permitem analisar mais adequadamente sistemas de operações 

específicos. 

 

2.2. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

2.2.1. Apresentação 

 

CLELAND et al (2002) apresentam várias definições para projetos: 
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• Projetos são empreendimentos com objetivo específico e ciclo de vida definido; 

• Projetos são blocos de construção no desenho e na execução de estratégias 

organizacionais; 

• Projetos são os precursores de produtos, serviços e processos organizacionais 

novos e aprimorados; 

• Projetos fornecem uma filosofia e uma estratégia quando se deseja fazer 

mudanças nas organizações; 

 

SOTILLE et al (2007) dão uma outra abordagem para a interação entre projetos, 

estratégia e objetivos organizacionais. “Os projetos são um meio de organizar atividades 

que não podem ser abordadas dentro dos limites operacionais normais da organização e, 

portanto, freqüentemente utilizados como um meio de atingir as metas definidas no plano 

estratégico de uma organização” (SOTILLE et al, 2007). Os objetivos da organização são 

traduzidos em estratégias, as quais são implementadas por meio de projetos como pode ser 

visto na figura 04 abaixo. 

 

 
Figura 04 - Planejamento estratégico da organização 

Fonte: SOTILLE et al (2007) 

 

Segundo CLEMENTE (1998), “o termo projeto está associado à percepção de 

necessidades ou oportunidades de certa organização. O projeto dá forma à idéia de 

executar ou realizar algo, no futuro, para atender a necessidades ou aproveitar 

oportunidades”.  

Finalmente, o PMI (2004) define um projeto como “um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. Temporário, pois todos 

os projetos possuem um início e um final definidos. O final é alcançado quando os objetivos 

do projeto tiverem sido atingidos, quando se tornar claro que os objetivos do projeto não 

serão ou não poderão ser atingidos ou quando não existir mais a necessidade do projeto e 

ele for encerrado. Temporário não significa necessariamente de curta duração; muitos 

projetos duram vários anos. Em todos os casos, no entanto, a duração de um projeto é 

finita. Projetos não são esforços contínuos. Além disso, geralmente o termo temporário não 

se aplica ao produto, serviço ou resultado criado pelo projeto. A maioria dos projetos é 

realizada para criar um resultado duradouro.  
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Um projeto também cria entregas exclusivas, que são produtos, serviços ou 

resultados. Para as condições de contorno deste trabalho, jamais um resultado de um 

projeto será igual a outro. Mesmo que um mesmo projeto de consultoria fosse aplicado a um 

mesmo cliente, a quantidade de fatores extras do meio ambiente geraria um resultado 

diferente do de outra situação. 

Conceituado o projeto, pode-se apresentar agora a definição de gerenciamento de 

projetos: 

 

“Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, 
ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus 
requisitos. O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e 
da integração dos seguintes processos de gerenciamento de projetos: 
iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e 
encerramento” (PMI, 2004). 

 

2.2.2. As áreas de estudo do PMBOK® 

 

A terceira edição do Project Management Body of Knowledge, o Guia de 

Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos divulgado pelo PMI, Project Management 

Institute em 2004 continua dividindo o gerenciamento em nove grandes áreas. Faz-se agora 

uma breve apresentação sobre cada uma delas. 

 

Gerenciamento da integração: A área de conhecimento em gerenciamento de 

integração do projeto inclui os processos e as atividades necessárias para identificar, definir, 

combinar, unificar e coordenar os diversos processos e atividades de gerenciamento de 

projetos (PMI, 2004). Para DINSMORE et al (2006), sua função principal é integrar os 

demais processos harmonicamente. 

 

Gerenciamento do escopo: DINSMORE et al (2006) afirmam que o escopo refere-se à 

definição das fronteiras entre determinadas tarefas, ou seja, onde termina um trabalho e 

começa outro. 

“O gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos necessários para garantir 

que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e somente ele, para terminar o projeto com 

sucesso. O gerenciamento do escopo do projeto trata principalmente da definição e controle 

do que está e do que não está incluído no projeto” (PMI, 2004). 

 

Gerenciamento do tempo: O gerenciamento de tempo do projeto inclui os processos 

necessários para realizar o término do projeto no prazo O tempo é um dos aspectos mais 

observados pelo contratante de um projeto, seja ele interno ou externo. DINSMORE et al 
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(2006) dizem que “a corrida contra as datas do calendário estabelece o ritmo do trabalho, e 

o tempo é um padrão importante para avaliar o sucesso dos projetos”. 

 

Gerenciamento dos custos: Qualquer situação que gere impacto nas finanças de uma 

empresa deve ser tratada com cuidado. Dessa forma, o gerenciamento dos custos do 

projeto inclui processos que farão com que o projeto termine dentro dos custos aprovados. 

 

Gerenciamento da qualidade: Qualidade na prestação de um serviço depende muito 

do contratante e do executor do projeto. Para DINSMORE et al (2006), a atenção para com 

a qualidade é uma das metas principais do gerenciamento de projetos. Para a American 

Society for Quality (2000) apud PMI (2004), a qualidade é o grau até o qual um conjunto de 

características inerentes satisfaz as necessidades do cliente. 

 

Gerenciamento dos recursos humanos: DINSMORE et al (2006) apresentam três 

ângulos para o gerenciamento de recursos humanos em projetos. Em primeiro lugar o lado 

administrativo e burocrático abrangendo funções como recrutamento e seleção, 

administração de salários, benefícios, férias etc. Outro aspecto é a administração da 

alocação dos recursos humanos, isto é, a determinação do período que cada recurso ficará 

em uma atividade. Por fim, o último aspecto apresentado por DINSMORE et al (2006) 

refere-se aos processos de treinamento e qualificação recursos envolvidos no projeto. 

 

Gerenciamento das comunicações: Gerenciar comunicações num projeto engloba o 

conjunto de processos que asseguram a geração, coleta, armazenamento e distribuição 

apropriada das informações do projeto. A figura 02 (página 3) mostra como os problemas de 

comunicação são relevantes na administração dos projetos. 

 

Gerenciamento dos riscos: Ainda pouco utilizado pelas empresas de maneira formal, o 

gerenciamento dos riscos objetiva aumentar a probabilidade do impacto dos eventos 

positivos e diminuir a probabilidade do impacto dos eventos adversos ao projeto. 
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Figura 05 - Tratamento dado aos riscos pelas organizações 

Fonte: PMI-RIO (2006) 

 

O gráfico da figura 05 acima mostra que o gerenciamento dos riscos é realizado de 

forma pouco explícita nas organizações brasileiras. 

 

Gerenciamento de aquisições: No gerenciamento de projetos é preciso lidar com os 

terceiros que fornecem serviços de mão de obra, materiais e equipamentos. O destino do 

projeto depende da capacidade da equipe de escolher bons fornecedores e prestadores de 

serviços, já que a qualidade final do projeto dependerá do trabalho executado por estes 

terceiros. 

 

2.2.3. Processos de gerenciamento de projetos 

 

Conforme apresentado no item anterior, os processos de gerenciamento de projetos 

são divididos em cinco grandes grupos conforme apresentado pela figura 06. 
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Figura 06 - Mapeamento entre os grupos de processos de gerenciamento de projetos 

Fonte: PMI (2004) 

 

VARGAS (2004) faz uma alusão aos processos apresentados pelo PMI dividindo-os 

nos cinco grandes grupos apresentados na figura 06. 

Os processos da figura 07 abaixo são relacionados por um fluxograma, ficando de 

fora apenas os processos de encerramento, “encerrar o projeto” e “encerrar os contratos” 

que não são imprescindíveis para o entendimento da figura. 
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Figura 07 - Processos de gerenciamento de projeto 

Fonte: VARGAS (2004) 

 

Legenda: 

AQ Processos de gerenciamento das aquisições do projeto 

CO Processos de gerenciamento das comunicações do projeto 

CT Processos de gerenciamento dos custos do projeto 

ES Processos de gerenciamento do escopo do projeto 

IN Processos de gerenciamento da integração do projeto 

QU Processos de gerenciamento da qualidade do projeto 

RH Processos de gerenciamento dos recursos humanos do projeto 

RI Processos de gerenciamento dos riscos do projeto 

TE Processos de gerenciamento do tempo do projeto 
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2.2.4. Project Management Office 

 

A literatura ainda não é muito precisa na definição do PMO, que em português 

significa Escritório de Gerenciamento de Projetos, também conhecido por EGP. Até as 

próprias organizações que tem o seu PMO não têm uma unicidade quanto ao nome dado à 

essa parte da organização. A Figura 08 apresentada logo em seguida ilustra tal situação. 

 

 
Figura 08 - Nome dos PMO’s nas organizações 

Fonte: PMI-RIO (2006) 

 

CASEY & PECK (2001) apud ANSELMO (2002) dizem que esta imprecisão deriva do 

fato que PMO significa coisas diferentes para pessoas diferentes já que existem diferentes 

tipos de PMO’s e que cada um tem seu conjunto de vantagens e desvantagens. 

Para PRADO (2003), os PMO’s têm se mostrado muito úteis em empresas que tocam 

muitos projetos simultaneamente, aliviando o trabalho dos líderes dos projetos ao 

compartilhar a execução das tarefas de planejamento e acompanhamento. 

O mesmo autor ainda apresenta uma definição bastante adequada ao universo das 

consultorias para os PMO’s. “PMO é um pequeno grupo de pessoas que têm 

relacionamento direto com todos os projetos da empresa, seja prestando consultoria e 

treinamento, seja efetuando auditoria e acompanhamento de desempenho” (PRADO, 2003). 

BIGELOW (2002) apud ANSELMO (2002) destaca ainda como fator motivador de 

implementação dos PMO’s a proporcionalidade que algumas pesquisas estão verificando 

entre a implantação do Escritório de Gerenciamento de Projetos e o aumento nas taxas de 
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sucesso dos projetos desenvolvidos. Segundo BIGELOW (2002), o relatório da pesquisa 

CHAOS 2001 do Standish Group mostra claramente que os índices de sucesso dos projetos 

aumentaram mais de 30% se comparados com os índices de 1994, quando a pesquisa foi 

iniciada, e esse aumento se deve basicamente às melhoras de gerenciamento introduzidas 

pela implementação de PMO’s. 

 

2.2.5. Estruturas organizacionais para o gerenciamento de projetos 

 

A boa organização é um dos principais fatores que contribuem para o êxito de um 

projeto. O estabelecimento da estrutura é uma parte do processo de gerenciamento de 

projetos, mas é uma parte crucial, e dela pode depender o sucesso ou o fracasso na 

condução dos mesmos. 

Para DINSMORE et al (2006), embora existam variações, há estruturas 

organizacionais clássicas para a gerência de projetos. Tais estruturas são descritas a seguir: 

 

Organização funcional ou hierárquica: Ainda é o tipo de organização mais comum no 

mundo. A estrutura hierárquica tem formato piramidal, com níveis de gerência estratificados, 

subordinados por camadas horizontais distintas. As atividades de trabalho são divididas 

funcionalmente por especialidades e disciplinas. 

 

Organização força-tarefa ou projetizada: Nesta forma de organização, os recursos 

humanos que irão compor a equipe do projeto são separados de outros grupos de pessoas 

da empresa. Uma gerência centralizada dirige esforços do projeto. 

 

Organização matricial ou horizontal: A organização matricial é uma estrutura híbrida 

que visa otimizar os pontos fortes e minimizar os pontos fracos das estruturas funcionais e 

força-tarefa. Sua base é uma estrutura funcional onde existe ampla mobilidade lateral. 

 

DINSMORE et al (2006) ainda afirmam que estruturas organizacionais que são 

puramente funcionais ou puramente projetizadas (força-tarefa) estão se tornando 

relativamente raras. As organizações mais encontradas no mundo de projetos representam 

algum tipo de forma matricial. Embora estas organizações possuam freqüentemente fortes 

características funcionais ou de projetos, a filosofia matricial está sempre presente.  

Não existe um tipo único de estrutura matricial. A matriz pode se apresentar de acordo 

com os seguintes modelos: matriz funcional, matriz equilibrada e matriz de projeto, conforme 

apresentado na figura 09. 
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Figura 09 - Relação entre as matrizes funcional, equilibrada e de projeto 

Fonte: DINSMORE et al (2006) 

 

Na matriz funcional ou fraca (figura 10), o gerente funcional exerce uma influência 

mais forte sobre as atividades globais do que o coordenador ou o gerente do projeto. Na 

matriz funcional, o orçamento e os prazos estão subordinados à preocupação maior de 

qualidade técnica. Esta forma às vezes evolui de uma organização funcional bem fortificada, 

em que a tradição e a resistência à mudança impedem que a estrutura assuma uma postura 

mais equilibrada. A matriz funcional é adequada quando o custo e o cronograma de 

desempenho forem mais importantes do que a qualidade técnica. Nos projetos acelerados e 

sensíveis a custo e prazo, contudo, a matriz funcional tende a carecer do vigor gerencial 

necessário para atingir esta meta. 
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Figura 10 - Estrutura matricial fraca 

Fonte: PMI (2004) 

 

A matriz de projeto ou forte (figura 11), adota o formato matricial, embora inclinada 

para a filosofia da força-tarefa. Os coordenadores do projeto ou gerentes assumem mais 

poder de decisão do que os gerentes funcionais correspondentes. O cronograma e as metas 

de custo são fortemente enfatizadas. A matriz de projeto é particularmente aplicável às 

atividades que requerem recursos técnicos limitados, recursos estes que podem ser 

extraídos periodicamente de um pool existente. É também uma estrutura adequada para a 

fase intermediária de certo projetos, por exemplo, quando é necessário um esforço em um 

grande projeto após os parâmetros técnicos e os conceitos básicos terem sido firmemente 

estabelecidos. 
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Figura 11 - Estrutura matricial forte 

Fonte: PMI (2004) 

 

A matriz equilibrada (figura 12) distribui o poder de decisão e de influência 

igualmente entre os gerentes funcionais de disciplinas e os coordenadores de projetos ou 

gerentes. As decisões são negociadas entre os participantes que estão no mesmo nível 

hierárquico, resultando em negociações entre as metas orientadas para a tarefa (orçamento 

e cronograma) e as voltadas para a qualidade. 

A estruturação da organização é apenas uma parte do trabalho. “Ao juntarmos as 

pessoas ao conceito da organização como um sistema, podemos defini-las como um 

assembléia de pessoas, cada uma realizando tarefas específicas e todas interligadas de 

forma a atingirem uma determinada meta” (CLELAND, 2002). DINSMORE et al (2006) ainda 

afirmam que a esquematização da organização de um projeto, portanto, significa não só 

propiciar uma estrutura organizacional básica como complementá-la com a filosofia 

gerencial estratégica sensível às necessidades comportamentais do pessoal engajado no 

projeto. 
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Figura 12 - Estrutura matricial equilibrada 

Fonte: PMI (2004) 

 

A tabela 02 abaixo apresenta um resumo das estruturas organizacionais nas 

empresas. 

 

Tabela 02 - Estruturas matriciais 

 
Fonte: PMI (2004) 
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2.3. GERENCIAMENTO DO ESCOPO DE PROJETOS 

 

TENSTEP (2007), organização internacional de consultoria em Gestão de Projetos, 

expõe que os motivos dos fracassos dos projetos normalmente resultam de dois problemas: 

ou a equipe não despendeu tempo suficiente definindo o escopo de serviços ou houve uma 

falha no gerenciamento do escopo. Este trabalho aborda o primeiro caso. SOTILLE et al 

(2007) ainda afirmam que quando há uma falha na definição do que será feito, 

provavelmente esta falha irá impactar o custo (e talvez o lucro) de um projeto, ou até mesmo 

produzir entregas que o cliente se recuse a aceitar. 

De acordo com a definição de SOTILLE et al (2007), o gerenciamento do escopo do 

projeto é o processo que garante que o projeto inclui todo o trabalho requerido, e somente o 

trabalho requerido, para completá-lo com sucesso. O gerenciamento do escopo é a base 

para o planejamento do projeto e para a criação de sua linha de base, e deve ser conduzido 

de modo preciso, uma vez que forma a base do trabalho a ser desenvolvido no projeto (e a 

ser pago pelo cliente). 

Portanto, sem uma definição apropriada do escopo do projeto, não é possível 

gerenciar eficientemente o mesmo. A questão é determinar o que, afinal, se pretende fazer. 

A falha nessa determinação causa incremento não desejado do escopo (scope creep), 

atrasos no cronograma, custos acima do previsto, falta de recursos de pessoal, mudanças 

de requisitos e especificações, qualidade abaixo da esperada, produtos que não satisfazem 

o cliente e até mesmo o cancelamento do projeto. 

 

2.3.1. Definição do escopo 

 

Segundo TENSTEP (2007), o escopo é a maneira de descrever os direitos e 

obrigações entre a empresa-cliente (ou um contratante qualquer) e a consultoria (ou um 

contratado qualquer), definindo o que a contratada irá realizar e o que não irá realizar. A 

finalidade de definir o escopo é descrever e obter um consenso sobre os limites lógicos da 

atuação da contratada. 

Na maioria dos casos, a forma mais fácil de começar a definir o escopo é através dos 

objetivos. Por definição, deve existir uma ou mais entregas, criadas para realizar cada 

objetivo. O conjunto das entregas se transforma na base para a definição do escopo. 

De acordo com os estudos da TENSTEP (2007), em muitos casos, a contratada vai ao 

cliente procurando por respostas para ajudar a definição do escopo do projeto, porém, o 

cliente não terá a informação necessária. Isto não significa que o cliente não saiba o que 

está fazendo. Geralmente, o cliente tem uma visão somente dos resultados finais, mas não 

consegue traduzir isso em entregas concretas. 
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2.3.2. Entregas (deliverables) 

 

Uma entrega (em inglês é comumente chamada de deliverable), segundo SOTILLE et 

al (2007), “é qualquer produto, resultado ou capacidade para realizar um serviço exclusivo e 

verificável que deve ser produzido para encerrar um processo, uma fase ou um projeto”.  

Em projetos, a entrega é uma prova de uma atividade concluída que produz um 

resultado. As entregas são tangíveis e passíveis de medição. Quando as entregas 

representam um momento de decisão importante do projeto, geralmente são chamadas de 

marcos (gates). 

É necessário, então, que o responsável pela gestão de projetos seja proativo, uma 

vez que o maior desafio ao se gerenciar um projeto consiste em levantar com clareza e 

previsão das entregas, os produtos ou serviços do projeto, garantir que estes estejam 

alinhados às expectativas do cliente e satisfaçam às necessidades das partes interessadas. 

 

2.3.3. Processos específicos do gerenciamento do escopo 

 

O gerenciamento do escopo envolve processos necessários para garantir que os 

vários elementos do projeto estejam apropriadamente coordenados. Esses processos 

específicos fazem parte dos grupos de processos de gerenciamento de projetos descritos no 

item 2.2.2. Desenvolver esses processos envolve decidir entre objetivos e alternativas que 

competem entre si de modo a atender ou exceder as necessidades e expectativas das 

partes interessadas. SOTILLE et al (2007) descrevem que gerenciar o escopo do projeto 

envolve desenvolver os seguintes processos: 

 

• Planejamento do escopo: parte do grupo de processos de planejamento. 

Descreve a criação de um plano de gerenciamento do escopo do projeto que 

documenta como esse escopo será definido, verificado e controlado e como a 

estrutura analítica do projeto será criada e definida; 

 

• Definição do escopo: parte do grupo de processos de planejamento. Após a 

definição do escopo é necessário obter um consenso no plano básico e 

considerar as informações relevantes obtidas no cliente e do ambiente externo. 

O desenvolvimento de uma declaração do escopo detalhado é a base para 

futuras decisões do projeto; 
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• Criação da estrutura analítica do projeto: parte do grupo de processos de 

planejamento. O gerenciamento do escopo introduz o princípio da estrutura 

analítica do projeto como ferramenta para atingir o detalhamento necessário 

na definição do escopo. Para tanto, é necessária a subdivisão das principais 

entregas e do trabalho do projeto e componentes menores e mais facilmente 

gerenciáveis; 

 

• Verificação do escopo: parte do grupo de processos de monitoramento e 

controle. Envolve a formalização da aceitação das entregas terminadas; 

 

• Controle do escopo: parte do grupo de processos de monitoramento e 

controle. Coloca em prática um mecanismo de controle das mudanças no 

escopo do projeto. 

 

A figura 13 abaixo apresenta o relacionamento entre os processos de gerenciamento 

do escopo. 
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Figura 13 - Processos de gerenciamento do escopo 

Fonte: PMI (2004) 

 

Conforme dito anteriormente, o foco deste trabalho está nos processos de 

planejamento do escopo. 

 

2.3.4. Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 

 

A representação utilizada para a definição do escopo, que é a saída desse processo, 

é a estrutura analítica do projeto (EAP), tradução para o português de Work Breakdown 

Structure (WBS). A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) é a base para o detalhamento do 

trabalho do projeto. Depois de elaborada e aprovada, ela passa ser a base de referência do 

escopo do projeto (scope baseline). 
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A EAP não é um instrumento novo no gerenciamento de projetos. Conforme XAVIER 

(2005), há registros de sua utilização desde o início da década de 60, nos EUA, pelo 

Departamento de Defesa. Porém, algumas áreas criaram a cultura de representar o escopo 

do projeto através de uma lista organizada das atividades que seriam executadas no 

mesmo. Essa forma de representar o escopo enfocava o que seria feito e não o que seria 

entregue pelo projeto. Com o passar do tempo, cada vez mais os gerentes de projetos foram 

verificando que, para melhor atender os anseios dos clientes, era mais importante 

representar o escopo em função dos resultados que seriam obtidos, sendo uma melhor 

prática representar as entregas dos projetos em uma EAP. O PMI (2001) consolidou esse 

conceito ao definir a EAP como “um agrupamento de elementos componentes do projeto, 

orientado a subprodutos, que organiza e define o escopo de trabalho de um projeto”. 

A EAP é uma estrutura hierárquica podendo ser representada na forma gráfica, 

(semelhante a um organograma), ou como uma lista identada. A figura 14 abaixo mostra 

estrutura padrão de uma EAP na forma gráfica. 

 

 
Figura 14 - Estrutura padrão da EAP 

Fonte: PMI (2004) 
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2.3.5. Interação do escopo com as outras áreas de gerenciamento de projetos 

 

Embora o planejamento de um projeto inicie pelo escopo, é comum que o 

planejamento das outras áreas influenciem no escopo. XAVIER (2005) aponta algumas das 

influências: 

 

• Risco: Em um projeto de uma festa, por exemplo, o plano de respostas a 

riscos pode indicar a necessidade de contratação de um toldo tendo em vista a 

grande probabilidade de chuvas durante o evento que está sendo planejado; 

 

• Aquisições: Os contratos, quando de responsabilidade da equipe do projeto, 

são subprodutos que devem constar no escopo do projeto; 

 

• Custos: Se a equipe fizer o gerenciamento pelo valor agregado (EVM – Earned 

Value Management), uma das técnicas do processo de controle de custos, 

esse trabalho deve ser previsto no escopo do projeto; 

 

• Tempo: Para a utilização de um software que permita o controle do 

cronograma, pode ser necessário acrescentar ao escopo do projeto o 

treinamento de integrantes da equipe na utilização desse software; 

 

• Qualidade: Para atendimento de um item do processo de garantia da 

qualidade, pode ser necessária a realização de Auditoria da Qualidade, sendo, 

por conseguinte, acrescentada ao escopo do projeto; 

 

• Recursos Humanos: Para o processo de desenvolvimento da equipe, pode ser 

decidida a realização de um evento de confraternização para que os membros 

da equipe se conheçam ou um treinamento em uma tecnologia específica; 

 

• Comunicação: O plano de gerenciamento das comunicações pode concluir ser 

necessária a instalação de uma estrutura de videoconferência interligando os 

principais envolvidos no projeto; 

 

• Integração: O plano de projeto é um dos itens de escopo oriundos dessa área.  
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Capítulo III 

CONSULTORIA EMPRESARIAL 

 

No capítulo I, foi apresentado o objeto deste Trabalho de Conclusão de Curso. Trata-

se de uma discussão clara dos problemas enfrentados por uma empresa prestadora de 

serviços de consultoria a partir do momento em que o seu número de operações cresce e é 

necessário maior planejamento. Este capítulo descreve o mercado das empresas de 

consultoria, seguido pela apresentação da empresa motivadora do estudo. 

 

3.1. CONCEITO DE CONSULTORIA 

 

Consultoria empresarial é um processo interativo de um agente de mudanças externo 

à empresa, o qual assume a responsabilidade de auxiliar os executivos e profissionais da 

referida empresa nas tomadas de decisões, não tendo, entretanto, o controle direto da 

situação (OLIVEIRA, 2006). 

 

3.2. EVOLUÇÃO E TENDÊNCIAS DA CONSULTORIA 

 

Conforme OLIVEIRA (2006), a atividade de consultoria organizacional ou empresarial, 

como negócio, teve início nos idos de 1850. No Brasil, as primeiras empresas estrangeiras 

de consultoria e auditoria começaram a aparecer na década de 1910, mas os negócios do 

setor se intensificaram somente após a segunda guerra mundial. Nessa época, as filiais 

brasileiras de multinacionais norte-americanas e européias começaram a trazer um número 

maior de especialistas para prestar serviços temporários de diagnóstico e aconselhamento 

nos diferentes setores das áreas de produção, administração ou vendas.  

A consultoria empresarial é um dos segmentos de prestação de serviços que mais 

têm crescido no mundo. Segundo OLIVEIRA (2006), essa situação também tem ocorrido no 

Brasil, principalmente a partir de meados da década de 60, sendo que as principais causas 

são, primeiramente, o crescimento do parque industrial e, em segundo lugar, a necessidade 

de conhecimento atualizado das técnicas e metodologias de gestão empresarial, para fazer 

frente ao novo contexto de concorrência entre as empresas, resultante da globalização 

econômica. 

De acordo com OLIVEIRA (2006), algumas das tendências da consultoria empresarial 

são: 

 

• Aumento da demanda de consultoria provocado pela busca de novos 

conhecimentos e de inovações para enfrentar a globalização da economia; 
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• Aumento da demanda de consultoria para as empresas consolidarem suas 

vantagens competitivas; 

• Aumento da demanda de consultoria como conseqüência dos processos de 

terceirização; 

• Aumento da demanda de consultoria pela necessidade de questionamento 

progressivo das realidades da empresa-cliente visando um processo de 

melhoria contínua sustentada; 

• Fusões entre empresas de consultoria; 

• Internacionalização dos serviços de consultoria; 

• Aumento do número de professores e de universidades que realizam serviços 

de consultoria. 

 

Embora não existam dúvidas de que o mercado de consultoria empresarial está 

crescendo, a identificação do tamanho desse mercado é algo problemático por duas razões 

principais. Primeiramente, em função do desinteresse das empresas de consultoria em 

divulgar seus números e, posteriormente, pela dificuldade de separar o que é consultoria e o 

que representa outros serviços relacionados, como auditoria, treinamento, pesquisa etc.  

Entretanto, com toda dificuldade de se quantificar o tamanho do mercado de 

consultoria, “pode-se considerar que no mundo todo existe algo como 900 empresas de 

porte, sendo que aproximadamente 50 empresas respondem por 70% do mercado total de 

serviços de consultoria” (OLIVEIRA, 2006). 

Apesar dos problemas para identificar o que realmente seja serviço de consultoria 

realizado pelas diversas empresas, segundo OLIVEIRA (2006), pode-se trabalhar com a 

seguinte evolução do mercado mundial em termos de faturamento: 

 

• 1970: US$ 1 bilhão; 

• 1980: US$ 2 bilhões; 

• 1990: US$ 25 bilhões; 

• 2000: US$ 50 bilhões; 

• 2010: US$ 85 bilhões (previsão). 

 

Outro indicador interessante apresentado por OLIVEIRA (2006) é a questão do valor 

agregado por consultor de empresa de consultoria. Embora a média de grandes empresas 

esteja em US$ 150.000/consultor/ano, existem empresas que chegam a ter US$ 

400.000/consultor/ano e até existe o caso de uma empresa que afirma trabalhar com o nível 

de US$ 500.000/consultor/ano. 
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As empresas de consultoria procuram consolidar alto valor agregado aos seus 

serviços focando três aspectos principais de acordo com a visão de OLIVEIRA (2006): 

 

• Desenvolvimento de novos produtos e serviços de consultoria que resolvam os 

problemas emergentes das empresas clientes; 

• Forte relacionamento com os executivos das empresas clientes; 

• Propostas de trabalho com a clara identificação do valor agregado para o 

cliente. 

 

Este último item, principalmente, é a principal linha de raciocínio desenvolvida neste 

trabalho. 

 

3.3. PEOPLE IN ESSENCE CONSULTORIA LTDA 

 

A People in Essence Consultoria, fundada em abril de 2003, está sediada no Centro 

Empresarial Park Sul no município de Matias Barbosa - MG. 

 Em ampla expansão, A People in Essence é uma empresa concebida dentro dos 

conceitos de qualidade e excelência preconizados pela Fundação Nacional da Qualidade – 

FNQ e que faz deles os valores principais de seus colaboradores. 

A empresa atua em praticamente todos os seguimentos da gestão empresarial, tendo 

como principais produtos os listados abaixo: 

• Gestão por processos; 

• Planejamento Estratégico; 

• Implantação de Sistemas de Informação Econômico-Financeiros; 

• Gestão de Pessoas por Competências. 

 

Os produtos acima citados são desenvolvidos segundo uma agenda específica para 

cada cliente. As consultorias da People in Essence serão desenvolvidas através de 

atividades semanais na sede do cliente. Podem acontecer uma, duas ou mais visitas 

durante uma semana. Os conceitos são trabalhados em atividades interativas do consultor 

com os contratantes, promovendo o nivelamento dos conhecimentos e a sua aplicação na 

realidade prática da empresa. Tais atividades no cliente são chamadas de In Company. 

Existem também as atividades internas, que são fundamentais para que as atividades 

In Company sejam bem sucedidas. 
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Figura 15 - Macro Processo People in Essence 

Fonte: PEOPLE IN ESSENCE (2007) 

 

A análise da figura 15 permite entender os processos de gestão da empresa. Nos 

processos de realização estão concentrados os processos da atividade fim da empresa, a 

consultoria. A Gestão de Projetos aparece entre os processos de apoio. 
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Capítulo IV 

PLANEJAMENTO DE ESCOPO DE PROJETOS 

 

Os capítulos anteriores descreveram de forma bastante clara todas as condicionantes 

para a elaboração do texto em seguida. Este quarto capítulo discute a adaptação dos 

processos de planejamento do escopo de projetos à realidade das empresas de consultoria, 

ou seja, apresenta o objetivo principal desse trabalho. 

 

4.1. PLANEJAMENTO DO ESCOPO 

 

Para o PMI (2004), os componentes principais do plano de gerenciamento do escopo 

são: 

 

• Roteiro para preparação de uma declaração detalhada do escopo do projeto; 

• Procedimentos para construção da estrutura analítica do projeto (EAP). 

 

As metodologias apresentadas na maior parte das bibliografias que tratam de 

planejamento de projetos têm a seguinte abordagem para cada fase: 

 

• Definição das entradas; 

• Ferramentas e técnicas para transformação das entradas e; 

• Saídas. 

 

Não há motivo para deixar essa abordagem, visto que o objetivo do trabalho é adaptar 

o que já é conhecido à necessidade específica das empresas de consultoria. 

A tabela 03 abaixo apresenta uma síntese dos itens de planejamento do escopo 

geralmente apresentados e sua analogia para empresas de consultoria. 
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Tabela 03 - Abordagens PMI, FGV e Adaptada às consultorias – planejamento do escopo 

 
PMI FGV1 

Adaptação para 

consultorias 

E
N

T
R

A
D

A
S

 

1. Fatores ambientais 

da empresa; 

2. Ativos de processos 

organizacionais; 

3. Termo de abertura do 

projeto; 

4. Declaração do 

escopo preliminar do 

projeto; 

5. Plano de 

gerenciamento do 

projeto. 

1. Ativos 

condicionantes do 

ambiente 

organizacional; 

2. Termo de abertura 

do projeto; 

3. Declaração do 

escopo preliminar do 

projeto. 

 

1. Fatores ambientais da 

empresa-cliente; 

2. Descrição do produto 

do projeto da 

consultoria; 

 

F
E

R
R

A
M

E
N

T
A

S
 E

 

T
É

C
N

IC
A

S
 1. Opinião 

especializada; 

2. Modelos, formulários, 

normas. 

1. Procedimentos; 

2. Templates; 

3. Lições aprendidas. 

1. Diagnóstico 

situacional; 

2. Templates; 

3. Conhecimento tácito 

dos consultores. 

S
A

ÍD
A

S
 1. Plano de 

gerenciamento do 

escopo do projeto. 

1. Plano de 

gerenciamento do 

escopo do projeto. 

1. Declaração do escopo 

(base para elaboração 

da proposta de 

consultoria). 
 

Fonte: AUTOR (2007) 

 

Os itens relacionados às propostas do PMI e da FGV são largamente discutidos nas 

referências bibliográficas consultadas, não cabendo, agora a descrição de cada um deles, 

principalmente pelo fato de os itens adaptados às consultorias serem neles baseados. 

Os itens da coluna FGV, entretanto, não são evidenciados assim como são os itens 

da metodologia do PMI. Mas, a partir da leitura é viável trazer as percepções da Fundação 

Getúlio Vargas a partir de seus autores para o formato apresentado pela tabela 03. 

                                                
1 FGV: A coluna “FGV” apresenta uma síntese das informações apresentadas pela Fundação Getúlio 

Vargas em suas publicações consultadas e devidamente relacionadas no item “Referências 

Bibliográficas”. 



 33 

Ainda em relação à tabela 03, pode-se perceber um afunilamento desde a descrição 

do PMI até a adaptação proposta. Isso porque buscou-se tornar a abordagem para 

consultorias de pequeno porte mais prática não justificando reproduzir alguns itens a fim de 

viabilizar a sua execução. O plano de gerenciamento do projeto, por exemplo, uma das 

entradas propostas pelo PMI para a fase de planejamento do escopo não foi considerado na 

metodologia proposta visto que o plano de gerenciamento do projeto abrange não só o 

escopo, mas também as demais áreas de gerenciamento de projetos. Como o trabalho é 

pontual e trata apenas de escopo, não é viável considerar o plano de gerenciamento de 

projetos. Outro item, o termo de abertura do projeto, também não foi considerado, já que no 

contexto de pequenas consultorias, muitas vezes, este representa um simples contrato de 

trabalho. Mais uma evidência da necessidade da adaptação às consultorias é a citação do 

diagnóstico situacional como ferramenta do processo de planejamento do escopo. Tal 

ferramenta será melhor descrita no item 4.2.3. Como ilustração final, a declaração do 

escopo preliminar do projeto foi considerada como descrição do produto visto que a primeira 

descreve o projeto de forma simples com macro objetivos e premissas, assim como deve 

ser a descrição do produto da consultoria.  

Passa-se agora à apresentação de cada um dos tópicos propostos. 

 

4.2.1. Fatores ambientais da empresa cliente 

 

“Negócio é a razão de ser da empresa e representa o foco de sua interação com o 

mercado” (OLIVEIRA, 2006). 

A empresa de consultoria não tem a obrigação de conhecer o negócio da empresa-

cliente, pois é praticamente impossível alguém que não esteja no dia-a-dia das atividades 

estratégicas, táticas e operacionais de uma empresa afirmar que conhece seu negócio. O 

executivo da empresa entra com o conhecimento do negócio e o consultor contribui com o 

conhecimento de metodologias administrativas. 

Não é importante definir qual é o percentual ideal do nível de entendimento do 

negócio da empresa-cliente por parte do consultor, mas o entendimento de que as duas 

partes devem consolidar uma parceria interativa de transferência de conhecimentos. 

De qualquer forma, o consultor deve ser um facilitador nessa interação entre 

conhecimentos do negócio e o conhecimento de metodologias e técnicas administrativas, 

tendo em vista consolidar plena conscientização do problema da empresa-cliente. 

Para que o consultor possa atacar, de forma adequada, o problema da empresa-

cliente, é necessário que os executivos e profissionais desta tenham pleno conhecimento a 

respeito do problema identificado. 
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Mas, não é isso que acontece na maioria das vezes. Na prática, os clientes detectam 

um problema financeiro, mas não conseguem identificar a causa desse problema. É a partir 

do diagnóstico situacional que o consultor poderá começar a entender quais as reais causas 

dos problemas do cliente. 

 

4.2.2. Descrição do produto da consultoria 

 

Evidentemente, é fundamental que a empresa de consultoria tenha os seus produtos 

definidos. A partir de um produto previamente descrito, uma das entradas para o processo 

de planejamento do projeto, o entendimento da demanda fica mais bem orientado durante o 

processo de negociação. 

 

4.2.3. Diagnóstico situacional 

 

O objetivo fundamental do esforço de planejamento deve ser o de prover uma 

orientação consistente e realista a respeito do que deve ser gerado pelo projeto e como isso 

deve ser executado e controlado. Entretanto, a dinâmica dos processos de consultoria, a 

ansiedade dos clientes e a necessidade de imediatismo, não permitem um longo período de 

planejamento e diagnóstico. Em consultorias de pequeno porte com clientes de pequeno 

porte, não é viável permanecer durante um longo tempo planejando, pois, este tempo não é 

remunerado. A questão é: 

 

Como identificar o problema-alvo para que o escopo seja corretamente definido e satisfaça 

as necessidades dos stakeholders2 do projeto? 

 

O elemento central do diagnóstico é a produção de um quadro que identifique e 

relacione entre si os problemas mais relevantes de uma dada situação em um determinado 

momento.  

Um problema é estruturado quando: 

 

• É possível enumerar todas as variáveis que o compõem; 

• É possível precisar todas as relações entre as variáveis; 

• Sua solução é reconhecida como tal por todos os envolvidos. 

                                                
2 Stakeholders: pessoas e organizações, como clientes, patrocinadores, organizações executoras e o 

público, que estejam ativamente envolvidas no projeto ou cujos interesses possam ser afetados de 

forma positiva ou negativa pela execução ou término do projeto (PMI, 2004). 
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Em uma visita de identificação de demanda no cliente, o consultor deve, além de se 

mostrar disposto a entender o problema e conseguir um bom relacionamento com o 

executivo, ficar atento para listar os seguintes itens: 

 

1. Os problemas declarados pelos clientes; 

2. Avaliar os problemas segundo a perspectiva dos clientes; 

3. Verificar se existe complementaridade ou contradição entre os problemas 

declarados, ou seja, analisar se alguns problemas são decorrentes de outro 

para análise central. 

 

A tabela 04 abaixo apresenta algumas questões relacionadas a processos internos de 

produção que poderiam ser realizadas e/ou avaliadas durante o processo de diagnóstico. 
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Tabela 04 - Resumo de perguntas para diagnóstico de processos 

Avaliação do processo SIM/NÃO 

Os produtos e processos de produção são projetados a partir de requisitos 

traduzidos das necessidades das partes interessadas pertinentes? 
 

Os projetos são gerenciados para assegurar que os novos produtos sejam 

lançados isentos de não-conformidades e no prazo adequado? 
 

Os processos de produção são gerenciados por meio de indicadores?  

Os processos de produção são analisados e melhorados e as eventuais não-

conformidades são adequadamente tratadas? 
 

A organização possui métodos para definir os novos processos de apoio e 

para adequar os existentes? 
 

As necessidades dos clientes, dos mercados, da sociedade, dos processos 

relativos ao produto ou de outros processos de apoio aplicáveis são 

consideradas para estabelecer os requisitos dos processos de apoio? 

 

Os processos de apoio são gerenciados por meio de indicadores de 

desempenho que medem se os requisitos desses processos estão sendo 

atendidos? 

 

Os requisitos relacionados ao fornecimento são comunicados aos 

fornecedores de forma a evitar erros e problemas de relacionamento? 
 

O desempenho dos fornecedores é monitorado por meio de indicadores de 

desempenho cujos resultados lhe são informados visando à implantação de 

melhorias? 

 

Os fornecedores que atuam diretamente nos processos da organização são 

envolvidos e comprometidos com os valores e diretrizes organizacionais, 

incluindo os aspectos relativos à segurança, saúde e meio ambiente. 

 

 

Fonte: Adaptado de FNQ (2007) 

 

4.2.4. Templates (Documentos-padrão) 

 

Ainda dentro das técnicas e ferramentas para o planejamento do escopo, a utilização 

de templates é bastante recomendada para agilizar e padronizar processos. Os templates 

são formulários, modelos e qualquer documento-padrão. De uma forma geral, os templates 

podem, dependendo da empresa, ser considerados registros da qualidade que além de 

orientarem o trabalho, mantêm o padrão e a qualidade das atividades da consultoria. 
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4.2.5. Conhecimento dos consultores 

 

Esta é, sem sombra de dúvidas, a maior ferramenta das empresas de consultoria. O 

principal ativo de empresas de consultoria são as pessoas e o que elas sabem. As maiores 

consultorias do mundo, por exemplo, disponibilizam em suas intranet diversos treinamentos 

online visando potencializar ainda mais seu principal ativo. 

 

4.2.6. Declaração do escopo 

 

Após o diagnóstico e a realização das perguntas certas à empresa-cliente é possível 

dizer quais são os principais problemas correntes. A declaração do escopo pode ser um 

relatório, anotações, conclusões ou outras informações necessárias para a montagem do 

escopo. Fica a critério da consultoria escolher a melhor forma de apresentá-lo. 

 

4.3. DEFINIÇÃO DO ESCOPO E CONSTRUÇÃO DA EAP 

 

Nesta fase do processo de elaboração do escopo do projeto tem-se como objetivo 

central prover esclarecimento paulatino, no menor tempo possível, sobre o que fazer, de que 

forma entregar o projeto e como medir os resultados do mesmo. 

A tabela 05 abaixo ilustra as percepções do PMI, FGV e a adaptação para a empresa 

de consultoria. 
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Tabela 05 - Abordagens PMI, FGV e Adaptada às consultorias – definição do escopo 

 
PMI FGV 

Adaptação para 

consultorias 

E
N

T
R

A
D

A
S

 

1. Ativos de processos 

organizacionais; 

2. Termo de abertura do 

projeto; 

3. Declaração do 

escopo preliminar do 

projeto; 

4. Plano de 

gerenciamento do 

projeto; 

5. Solicitações de 

mudança aprovadas. 

1. Plano de 

gerenciamento do 

escopo; 

2. Termo de abertura 

do projeto; 

4. Condicionantes do 

ambiente 

organizacional. 

 

1. Fatores ambientais da 

empresa-cliente; 

2. Declaração do escopo. 

F
E

R
R

A
M

E
N

T
A

S
 E

 

T
É

C
N

IC
A

S
 

1. Análise dos produtos; 

2. Identificação de 

alternativas; 

3. Opinião 

especializada; 

4. Análise das partes 

interessadas. 

1. Análise dos 

produtos; 

2. Identificação de 

alternativas; 

3. Análise das partes 

interessadas. 

1. Decomposição do 

produto. 

2. Elaboração da EAP. 

S
A

ÍD
A

S
 1. Declaração do 

escopo do projeto; 

2. EAP. 

1. Declaração do 

escopo do projeto; 

2. EAP. 

1. Escopo detalhado e a 

EAP. 

 

Fonte: AUTOR (2007) 

 

Assim como descrito no caso da tabela 03, a tabela 05 também sofre um visível 

afunilamento dos processos propostos pelo PMI até a adaptação para as consultorias. Para 

ilustrar tal caso, duas das ferramentas propostas tanto pelo PMI quanto pela FGV são a 

análise dos produtos e a identificação de alternativas. Acredita-se que a ferramenta 

decomposição do produto aglutina as duas ferramentas anteriores e deixa o entendimento 

mais simples. 
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4.3.1. Fatores ambientais da empresa cliente 

 

Este quesito já foi discutido no item 4.2.1, entretanto, vale ressaltar que as impressões 

e constatações pós-diagnóstico, naturalmente, continuam influenciando na elaboração do 

escopo final de trabalho. 

 

4.3.2. Declaração do escopo 

 

É a principal entrada do processo de definição do escopo. No diagnóstico foram 

registradas todas as explanações do cliente a respeito de seu problema, assim como o 

entendimento que a consultoria teve da abordagem do cliente e do seu negócio. Faz-se 

agora necessário descrever, item a item, os componentes do escopo do projeto. 

 

4.3.3. Decomposição do produto em sub-produtos – Elaboração da EAP 

 

Esta etapa refere-se à subdivisão do conceito ou idéia central do produto em 

subcomponentes menores e mais facilmente compreensíveis, até um nível de detalhe 

suficiente para a definição de atributos específicos e subseqüente desenvolvimento das 

atividades necessárias para a sua prototipagem ou produção. É extremamente importante 

que a consultoria, antes de começar a verificar a decompor o seu produto esteja certa de 

que a demanda do cliente foi bem entendida. Por isso a necessidade de um bom 

diagnóstico. Outro ponto de atenção é se cada subproduto planejado e necessário para o 

atendimento da demanda da empresa cliente. 

 

4.3.3.1. Fase 01: Verificação do pleno entendimento da demanda 

 

É preciso ter certeza de que a demanda foi perfeitamente entendida. Para isso, 

propõe-se uma comparação conforme apresentado pela tabela 06 abaixo. 

 

Tabela 06 - Verificação da demanda x Diagnóstico 

Demanda do cliente Diagnóstico Verificação 

<diagnóstico 1>  

<diagnóstico 2>  
<Descrição da demanda 

apresentada pelo cliente> 
<diagnóstico n>  

 

Fonte: AUTOR (2007) 
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4.3.3.2. Fase 02: Identificar o principal resultado do projeto 

  

Este resultado principal é o primeiro nível da Estrutura Analítica do Projeto (EAP). A 

partir desse item são identificados os subprodutos e as entregas do projeto. 

O principal resultado do projeto é uma síntese da demanda do cliente. A partir dos n 

itens identificados no diagnóstico situacional, uma única palavra ou expressão deve 

representar o produto ou melhoria a ser obtida a partir da resolução dos itens previamente 

diagnosticados. 

Este identificação será melhor entendida no capítulo V.  

 

4.3.3.3. Fase 03: Selecionar as grandes entregas do projeto 

 

Deve-se listar agora as grandes entregas do projeto. Elas não têm nenhum nível de 

detalhe, no entanto, limitam a abrangência do resultado esperado previamente estabelecido. 

Um produto de uma empresa de consultoria tem várias possibilidades de aplicação e 

a seleção das grandes entregas do projeto deve seguir conforme a figura 16 abaixo. 

 

A B C D E F G H

Sub-produtos selecionados para o projeto

C F

Componentes do produto

 
Figura 16 - Seleção das grandes entregas do projeto 

Fonte: AUTOR (2007) 

 

O produto hipotético representado pela figura 16 tem oito partes. De acordo com o 

diagnóstico realizado os itens C e D poderiam ser escolhidos para serem as grandes 

entregas do projeto. Entretanto, faz-se necessário fazer decomposição do produto 

aplicando-o à realidade do cliente. 

 

4.3.3.4. Fase 04: Buscar as entregas parciais 

 

Esta fase da decomposição é a mais importante, pois ela dará o nível de detalhe do 

projeto e o guiará para o sucesso ou fracasso. O bom entendimento de quais são as 
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entregas e os seus pontos de verificação são fundamentais para o entendimento de todas 

as partes envolvidas no projeto. 

Obviamente, para se decompor um determinado produto de acordo com a demanda 

da empresa-cliente é necessário que o consultor tenha pleno conhecimento do que é 

oferecido pela sua empresa. Assim, fica fácil, dentro das possibilidades do produto 

desenvolvido, descrever as melhores sub-etapas para o escopo em planejamento. 

Para a decomposição das grandes entregas do projeto deve-se identificar as 

atividades necessárias para completar a grande entrega. A figura 17 ilustra tal 

decomposição. 

 

 
Figura 17 - Exemplo de decomposição 

Fonte: AUTOR (2007) 

 

Para a grande entrega existem as necessidades 1 e 2. A necessidade 1, por sua vez, 

depende das necessidades 1.1 e 1.2. A necessidade 1.1 depende da necessidade 1.1.1 e 

assim por diante. O mesmo raciocínio vale para as demais decomposições. 

Finalmente, é preciso ter um critério de parada, ou seja, o momento onde não mais 

será necessário decompor. 

Para cada necessidade acima apontada, verificar se é possível contabilizar variáveis 

como custo e tempo e se é possível atribuir responsabilidades, por exemplo. Caso não seja 

possível, deve-se decompor a EAP ainda mais até que cada sub-produto seja totalmente 

tangível. 
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4.3.3.5. Fase 05: Verificação das entregas e da eficiência da EAP 

 

Finalmente deve-se garantir que as entregas são realmente mensuráveis e definem o 

ponto de partida para outra fase ou até mesmo a conclusão do projeto. Para tal verificação, 

sugere-se as seguintes perguntas: 

 

1. Cada entrega é facilmente verificável? 

2. Cada elemento subordinado é realmente fundamental? 

3. As entregas são únicas, ou seja, existem entregas semelhantes? 

4. As entregas são um ponto de decisão para mudanças escopo do projeto (as 

entregas devem dar orientação quanto à efetividade do projeto. Caso este não 

apresente bom desempenho, é prudente que o escopo seja alterado para que 

o projeto atinja seu objetivo)? 

 

A figura 18 ilustra de forma esquemática os processos comentados neste capítulo. 

 

Descrever a 
demanda

Descrever a 
demanda

Conhecer a 
demanda

Diagnóstico

Consultores

Templates Diagnóstico

Consultores

Templates
Fatores ambientais

Produto

Declaração

do escopo

Fatores ambientais

Declaração do 

escopo

Decomposição
Escopo 

detalhado

e WBSTécnicas WBS

 
Figura 18 - Processos de planejamento do escopo 

Fonte: AUTOR (2007) 
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Capítulo V 

ESTUDO DE CASO: FÁBRICA DE PIJAMAS 

 

Neste capítulo será apresentada uma aplicação das etapas descritas no capítulo 

anterior com os produtos de cada fase. A partir da elaboração de escopos de projetos 

durante o período de trabalho na People in Essence Consultoria Ltda. foi possível adaptar 

algumas das etapas propostas na bibliografia sobre projetos a um caso vivido na empresa. 

O caso é descrito a seguir. 

 

5.1. CASO DO PRODUTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO 

 

O caso em estudo se refere à fábrica de pijamas aqui chamada de XYZ localizada em 

São João Nepomuceno, cidade da região da Zona da Mata de Minas Gerais. O problema 

principal do cliente era a baixa produtividade das operações. Segundo a empresa-cliente, 

tudo indicava que a empresa operava com pouco mais do que 50% da sua capacidade, mas 

não era possível cobrar isso dos colaboradores, pois não existia nenhum tipo de medida de 

desempenho. 

 

5.2. PLANEJAMENTO DO ESCOPO: APLICAÇÃO 

 

5.2.1. Descrição dos fatores ambientais da empresa cliente 

 

A fábrica de pijamas XYZ é uma empresa familiar com 20 funcionários, sendo a maior 

parte de mulheres. Os processos são basicamente manuais. 

Durante a conversa inicial, a proprietária evidenciou, mais uma vez a necessidade de 

calcular e medir a produtividade de sua empresa. 

 

5.2.2. O produto da consultoria 

 

A People in Essence possui o produto “Planejamento e Controle da Produção” 

apresentado sinteticamente logo abaixo na tabela 07. 
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Tabela 07 - Produto PCP 

Resultado esperado 

Otimização da utilização dos recursos produtivos disponíveis no atendimento às 

demandas de produção 

Como otimizar a utilização dos recursos produtivos disponíveis? 

Planejando as necessidades futuras de capacidades produtivas 

Como planejar as necessidades futuras de capacidades produtivas? 

Conhecendo as capacidades nominais e efetivas dos recursos produtivos disponíveis 
 

Fonte: AUTOR (2007) 

 

5.2.3. Resultados do diagnóstico situacional 

 

A tabela 08 abaixo apresenta algumas questões relacionadas a processos internos de 

produção que poderiam ser realizadas e/ou avaliadas durante o processo de diagnóstico. 

 

Tabela 08 - Perguntas utilizadas no diagnóstico 

Avaliação do processo SIM/NÃO 

Os produtos e processos de produção são projetados a partir de requisitos 

traduzidos das necessidades das partes interessadas pertinentes? 
Sim 

Os projetos são gerenciados para assegurar que os novos produtos sejam 

lançados isentos de não-conformidades e no prazo adequado? 
Não 

Os processos de produção são gerenciados por meio de indicadores? Não 

Os processos de produção são analisados e melhorados e as eventuais não-

conformidades são adequadamente tratadas? 
Não 

A organização possui métodos para definir os novos processos de apoio e 

para adequar os existentes? 
Não 

As necessidades dos clientes, dos mercados, da sociedade, dos processos 

relativos ao produto ou de outros processos de apoio aplicáveis são 

consideradas para estabelecer os requisitos dos processos de apoio? 

Sim 

Os processos de apoio são gerenciados por meio de indicadores de 

desempenho que medem se os requisitos desses processos estão sendo 

atendidos? 

Não 

Os requisitos relacionados ao fornecimento são comunicados aos 

fornecedores de forma a evitar erros e problemas de relacionamento? 
Sim 

 

Fonte: Adaptado de FNQ (2007) 
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5.2.4. Declaração do escopo do projeto 

 

A parir da análise da tabela 08, é nítida a deficiência da empresa com relação ao seu 

sistema de controle de produção. 

No caso em discussão, os problemas centrais eram: 

 

• Incapacidade de medir a capacidade produtiva; 

• Dificuldade em tomar decisões de prioridade de produção. 

 

5.3. DEFINIÇÃO DO ESCOPO E CONSTRUÇÃO DA EAP: APLICAÇÃO 

 

5.3.1. Fase 1 - Verificação do entendimento da demanda 

 

Tabela 09 - Verificação da demanda x Diagnóstico do projeto 

Demanda do cliente Diagnóstico Verificação 

Incapacidade de medir a 

capacidade produtiva 

Ok, o diagnosticado 

acarreta a demanda. 

Dificuldade em tomar 

decisões de prioridade de 

produção. 

Ok, o diagnosticado 

acarreta a demanda. 

A fábrica está operando 

abaixo da capacidade. 

Precisa calcular e aumentar. 
A empresa apresenta 

dificuldades evidentes de 

fluxo interno. 

Ok, o diagnosticado 

acarreta a demanda. 

 

Fonte: AUTOR (2007) 

 

5.3.2. Fase 2 - Identificar o principal resultado do projeto 

 

No caso em estudo, o principal resultado esperado é: “Programar as atividades de 

produção para garantir que os recursos produtivos envolvidos estejam sendo plenamente 

utilizados, em cada momento, nas situações certas e prioritárias”. Este resultado pode ser 

simplesmente chamado de PCP. 

 

5.3.3. Fase 3 - Selecionar as grandes entregas do projeto 

 

Como a demanda era a falta de capacidade, nada mais óbvio do que calculá-la. As 

atividades de segundo nível identificadas foram: 
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• Levantamento da situação presente; 

• Cronoanálise; 

• Implementação do sistema de PCP. 

 

Assim como apresentado na figura 16 (página 40), as atividades de segundo nível 

supra citadas são parte conjunto do produto PCP. 

A tabela 10 abaixo apresenta um resumo das grandes entregas do projeto. 

 

Tabela 10 - Grandes entregas do projeto 

Diagnóstico Produto 

Incapacidade de medir a capacidade 

produtiva. 
Cronoanálise 

Dificuldade em tomar decisões de 

prioridade de produção. 

A empresa apresenta dificuldades 

evidentes de fluxo interno 

Implementação do sistema de PCP 

 

Fonte: AUTOR (2007) 

 

5.3.4. Fase 4 - Buscar as entregas parciais 

 

As sub-etapas para cada grande entrega acima descrita foram: 

 

1) Levantamento da situação presente: 

a. Dados Gerais sobre a empresa: produtos, volume produzido, mercado, porte 

etc. 

b. Visão geral do PCP da empresa: 

i. Levantamento dos processos de previsão de demanda e tratamento 

das informações; 

ii. Identificação dos horizontes de planejamento; 

iii. Levantamento de informações de compra de matéria prima; 

iv. Identificar políticas de controle de estoque; 

 

(Entrega 1: formalização das razões de não atendimento de pedidos) 

 

v. Mapeamento do fluxo de produção; 
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vi. Identificação dos controles de produto em processo; 

vii. Identificação preliminar dos gargalos; 

viii. Identificação preliminar da capacidade produtiva; 

 

(Entrega 2: formalização dos gargalos do processo) 

 

2) Cronoanálise: 

a. Notificação dos envolvidos; 

b. Identificação dos postos de cronometragem; 

c. Seqüência de cronometragens; 

d. Coleta de dados preliminares; 

e. Tratamento estatístico e definição da amostra; 

f. Determinar tempo de recuperação; 

 

(Entrega 3: Determinação do tempo-padrão) 

 

3) Implementação do Sistema de Controle da Produção 

a. Arranjo físico da fábrica: 

i. Determinação do fluxo ótimo; 

ii. Proposição do novo Layout. 

 

(Entrega 4: Layout aprovado) 

 

b. Gestão de estoques: 

i. Determinação dos lead times de compras; 

ii. Determinação dos lead times acumulados; 

iii. Determinação dos lotes de compras; 

iv. Determinação de estoques de segurança e ponto de pedido para 

produtos de escala. 

 

c. Planejamento e seqüênciamento da produção no curto prazo: 

i. Definição do tipo de planejamento para cada linha de produtos; 

ii. Relacionamento de itens cuja demanda é dependente; 

iii. Determinação dos lead times de compras; 

 

(Entrega 5: Implementação dos critérios e sistemas de planejamento e 

seqüênciamento) 
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5.3.5. Fase 5 - Verificação das entregas e da eficiência da EAP 

 

Esta fase foi cumprida junto com a fase 4. A figura 19 mostra a estrutura analítica do 

projeto do caso da fábrica de pijamas XYZ com o desenho das fases de cronoanálise e 

levantamento da situação presente. 

A EAP da figura 19 foi desenhada a partir do software WBS Chart Pro®. Este 

programa é especialmente desenvolvido para este tipo de desenho e apresenta maior 

facilidade de uso para este caso do que o Microsoft Visio® além de oferecer a possibilidade 

de integração com o Microsoft Project®. 
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Figura 19 - Estrutura analítica do projeto 

Fonte: AUTOR (2007) 
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Capítulo VI 

CONCLUSÕES 

 

O sucesso de um projeto está intimamente ligado a assegurar que o projeto vai 

satisfazer as necessidades para as quais ele foi criado. Isso envolve levantar em detalhes e 

especificar formalmente as necessidades explícitas e implícitas dos clientes, usuários ou 

outras partes interessadas importantes. Sem dúvida, essa conclusão já era esperada. 

Por se tratar de um trabalho predominantemente de pesquisa, pode-se perceber que, 

ao longo da leitura das várias referências bibliográficas, não há, ainda, um roteiro que 

oriente o aprendiz em gerenciamento de projetos a entender a ciência. Talvez, tal fato seja 

facilmente explicado pelo simples fato de projetos serem únicos, tornarem a padronização 

do ensino da disciplina especialmente complexa. 

Acredita-se que, uma grande oportunidade de desenvolvimento da área de 

gerenciamento de projetos deverá ser baseada sim na principal referência, o PMBOK®, mas 

não limitada a ela. O Brasil tem, provavelmente, o seu principal núcleo de estudos em 

gerenciamento de projetos na Fundação Getúlio Vargas, que, de certa forma, cria uma 

abordagem brasileira do tema. O grande desenvolvimento do setor virá, com grandes 

chances, a partir de trabalhos como este. 

As empresas de consultoria estão naturalmente ligadas às dificuldades de 

interpretação da gestão de projeto. A constatação também é simples: cada cliente é um 

cliente. 

É compreensível a dificuldade de se dedicar tempo ao planejamento. O imediatismo e 

outras questões abordadas no trabalho dão suporte a isto, entretanto, é fato que o 

planejamento é pré-requisito para o sucesso de projetos. 

Assim como aqui abordado, as empresas de consultoria e também os consultores 

autônomos devem criar a sua rotina e/ou metodologia de planejamento. Certamente, as 

sugestões aqui descritas se aplicam a um grupo pequeno, e de pequenas empresas, mas 

nunca se deve deixar de lado o foco em descobrir, independente do meio, a real 

necessidade do cliente. 

Finalmente, conclui-se através do trabalho que a metodologia do PMI pode ser 

modificada e trazida para a prática de uma determinada situação, bastando para isso 

flexibilizações e a incorporação de conceitos específicos da situação que se pretende ter a 

metodologia adaptada. Assim, pode-se afirmar que o trabalho atingiu o objetivo esperado.  
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