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RESUMO 

O gerenciamento por processo tem sido mais largamente utilizado nas organizações devido à 

busca de um maior atendimento das necessidades e expectativas dos clientes. O trabalho 

apresentado aborda uma forma de se alcançar a gestão por processo em um escritório de 

gerenciamento de projetos do setor público, através da definição dos processos agregadores de 

valores para os demandantes dos projetos. Para isso, o trabalho apresentou um embasamento 

teórico a respeito da gestão por processo e da gestão de projetos e posteriormente apresentou 

os passos seguidos para se alcançar o novo funcionamento do escritório de gerenciamento de 

projetos, o qual foi atingido através das seguintes etapas: Entendimento do negócio, Definição 

da estrutura organizacional e Mapeamento dos processos. Assim possibilitando um melhor 

funcionamento interno da organização e uma maior satisfação dos demandantes. 

  

Palavras-chave: Gerenciamento de Projeto, Gerenciamento por Processo e Escritório de 

Projetos. 



 

ABSTRACT 

Process management has been more broadly used in organizations due to the search for 

meeting the customers’ needs and expectations. The work presented deals with a way to 

achieve the process management in a project management office of the public sector, by 

defining the value process aggregators for the projects’ applicants. Thereunto, the paper 

presented a theoretical basis regarding the process management and project management, and 

afterwards presented the steps followed to achieve the new operation of the project 

management office, which was achieved through the following steps: Understanding the 

business, Definition of the organizational structure and Processes mapping. Thus, it enables a 

better internal functioning of the organization and greater satisfaction from applicants. 

  

Keywords: Project Management, Process Management and Project Office. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Atualmente as organizações são desafiadas constantemente pelos consumidores que 

exigem suas mudanças. Isso se justifica pela globalização que aumenta a competitividade 

entre os mercados, obrigando as organizações a se diferenciarem e buscarem novas 

alternativas para atender às necessidades deles. E a solução encontrada por muitas 

organizações é a implantação de projetos e investimentos em práticas de gerenciamento destes 

como parte do planejamento estratégico para melhorar a efetividade organizacional 

(RODRIGUES; RABECHINI; CSILLAG, 2006). 

Nos últimos anos, o gerenciamento de projetos tem se tornado cada vez mais 

estudado e utilizado, sendo uma das áreas que mais crescem no mundo. Entretanto, apesar das 

evidencias do aumento de sua utilização, o gerenciamento de projetos por parte das empresas 

ainda apresenta altos índices de falhas (MAXIMIANO; ANSELMO, 2009). Segundo estudos 

realizados, 31,1% dos projetos internos das organizações serão cancelados antes mesmo de 

sua finalização, sendo que outros 52,7% custarão mais que 189% do que seus orçamentos 

originais. Isso evidencia o quanto é desafiador para as organizações implantar práticas 

eficazes de gerenciamento com processos adequados e padronizados (REGO; SILVA, 2011). 

Perante esse cenário que emerge os escritórios de gerenciamento de projetos que 

funcionam como unidades organizacionais responsáveis pela correção desses problemas, 

através da elaboração, padronização e divulgação dessas práticas em gerenciamento de 

projetos nos organismos aos quais estão vinculados. Assim possibilitando a diminuição desses 

índices de falhas e garantindo maior sucesso dos projetos nas organizações (MAXIMIANO; 

ANSELMO, 2009). 

Como apontado por Carvalho (2013), a administração pública também precisa 

alcançar a excelência na gestão de seus projetos, pois todos os anos trilhões de reais são 

gastos com projetos no setor público e muitas das vezes esses recursos não são bem geridos. 

De acordo com Ahsan (2012 apud CARVALHO, 2013) de 100 projetos de natureza complexa 

analisados do setor público: 73 projetos apresentavam desvios de tempo e custos em relação 

ao planejado e 84 foram finalizados com aproximadamente dois anos de atrasos, o que 

demonstra uma variação de 39% em relação à duração média esperada. E as principais causas 

desses atrasos são modificações em contratos, mudanças nos projetos, indisponibilidades de 
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materiais e equipamentos, supervisão ineficiente, má coordenação no local da execução do 

projeto, erros na execução, alterações nas especificações, elevada burocratização do sistema, 

alteração em ciclos eleitorais, disputas trabalhistas, greves e processos licitatórios. 

Com intuito de melhorar essa gestão de projetos no cenário nacional, vêm sendo 

criadas frentes no setor público voltadas para o gerenciamento de projetos. Atualmente já 

foram implantados escritórios de gerenciamento de projetos nos estados de Minas Gerais, 

Espírito Santo e Rio de Janeiro, assim mostrando exemplos de avanço (REGO; SILVA, 2011). 

Entretanto outro problema crônico presente na esfera do setor público no Brasil é a 

existência de práticas gerenciais estruturadas com excessos de hierarquias e 

departamentalizações, o que culmina em lentidão administrativa, comunicação formal, 

burocrática e lenta, assim gerando serviços que não satisfazem à sociedade. E visando 

solucionar ou pelo menos minimizar esses problemas, a administração moderna vê no 

gerenciamento por processo uma solução mais eficaz, assim propondo uma alteração no 

enfoque da gestão, deixando para trás a visão estruturada em departamentos e passando a 

concentrar a atenção na cadeia de processos responsáveis por agregar valor ao serviço 

prestado (BATISTA; XAVIER; MARRA; LONGO, 1996). 

A gestão por processo tenta entender a organização como um conjunto de fluxos, que 

devem ser analisados pela organização a partir da sua capacidade de gerar valor as suas 

atividades fim, que são os serviços e produtos por ela gerados. Assim os processos e 

atividades que agregam valor têm sua existência justificada na organização, e em 

contrapartida os processos e atividades que não geram nenhum valor terão sua existência 

questionada, pois eles só consomem recursos sem aumento de valor sob o ponto de vista dos 

clientes internos e externos (GONÇALVES, 2000b). 

A intenção desse trabalho é mostrar o processo de construção do modo de 

funcionamento de um escritório de gerenciamento de projetos vinculado a um órgão público, 

mostrando a harmonização das boas práticas de gerenciamento de projetos sugeridas pelo 

Project Management Institute com a metodologia de gerenciamento por processo, buscando 

uma alternativa diferenciada de funcionamento para alcançar resultados mais satisfatórios a 

seus demandantes. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

A importância do assunto projetos dentro das organizações tem crescido. Quanto 

mais alinhados aos negócios e as estratégias organizacionais, mais vantagens competitivas 

elas obterão. Investimentos para aumento dos conhecimentos em gerenciamento de projetos 

têm se tornado questões estratégicas para diversas lideranças empresariais como forma de se 

garantir a sobrevivência em um mercado cada vez mais volátil. Entretanto para algumas 

companhias, a solução com melhores retornos têm sido a criação de escritórios de 

gerenciamento de projetos vinculados a suas organizações como forma de padronizar e 

disseminar as práticas de gerenciamento de projetos (RABECHINI; PESSÔA, 2005). 

A criação de escritórios de gerenciamento de projetos para dar suporte ou até mesmo 

para ser responsável pela gestão de projetos tem ocorrido não só no setor privado, mas 

também no setor público. O diferencial é que no setor público esses escritórios funcionam 

como unidades paralelas, órgãos independentes, que cuidarão da gestão integral dos projetos. 

E o setor público, apesar de suas peculiaridades, possui casos de sucesso na implantação de 

escritórios que aplicam as melhores práticas de gerenciamento de projetos sugeridas pelo PMI. 

Em contrapartida, esses casos são menos conhecidos e menos abordados nas literaturas que os 

das instituições privadas (CARVALHO, 2013). 

O gerenciamento por processo tem se tornado uma tendência contemporânea, e tem 

sido buscado por organizações que almejam a descentralização das responsabilidades da 

gerencia (SILVA, 2010). E quando temos uma organização orientada por processo, todos os 

membros têm uma visão mais ampla do negócio e de seu funcionamento, assim possibilitando 

a formação de equipes multidisciplinares e autônomas que geram produtos e serviços com 

maior racionalidade, agilidade, qualidade e sem nunca esquecer o foco no cliente. Quando a 

organização tem uma equipe que compreende seus processos empresariais, seus 

posicionamentos tendem a ser mais proativos, sempre se antecipando às possíveis variações 

do ambiente, tanto internos quanto externos, assim alcançando seus objetivos de forma mais 

eficaz e minimizando os possíveis impactos sobre a organização (SORDI, 2008). 

Visando reduzir, ou pelo menos minimizar a burocracia inerente ao setor público, 

tentando otimizar e qualificar os projetos produzidos pelo escritório, zelando pela maior 

disseminação das boas práticas em gerenciamento de projetos e pela pró-atividade dos 

membros, chega-se a conclusão que a junção da metodologia de gerenciamento por projeto 

com as boas práticas de gerenciamento por processos poderia proporcionar um casamento 
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perfeito. E isso se deve à semelhança que a gestão por processo e a de projetos possuem na 

forma de ver a organização, ambas propõem uma visão horizontal da organização fazendo 

assim um uso mais eficiente dos recursos. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O trabalho apresenta o estudo realizado em um escritório de gerenciamento de 

projetos, que é vinculado a uma universidade publica como órgão suplementar. Esse escritório 

é responsável por atender as demandas provenientes de três frentes: organizações privadas, 

público interno e órgãos e entidades publicas, com o propósito de ajudar a desenvolver 

economicamente sua região. 

A partir do entendimento das motivações da existência do escritório, o trabalho 

descreve todo o processo de identificação dos serviços prestados, a definição da estrutura 

organizacional mais adequada para o funcionamento do escritório e o mapeamento do 

funcionamento da organização, de modo a desenhar as interações da organização. Sendo que 

toda esta descrição é embasada nos princípios de gestão de projetos sugeridos pelo PMBOK e 

de gerenciamento por processo, que foi a metodologia estrategicamente adotada pela 

organização para definir a logica de funcionamento da organização. 

O trabalho retrata a gestão por processo desde a chegada das demandas de serviço até 

a finalização do serviço. O estudo também destaca que para cada tipo de serviço há uma 

diferenciação de atividades a serem executadas, devido às necessidades especificas de cada 

um. Porém alguns desses serviços não são abordados nesse estudo porque os desenhos de seus 

funcionamentos não são finalizados e/ou por questão de extensão do trabalho. 
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1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

O estudo é realizado em um escritório de gerenciamento de projetos do setor público, 

que concilia em seu funcionamento as boas práticas da gestão de projetos com as vantagens 

da gestão por processo, com o propósito de melhorar os seus serviços prestados e as 

estratégias de funcionamento. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 Expor as funcionalidades e os benefícios que o Gerenciamento por processo 

oferece; 

 Abordar requisitos necessários para se atingir uma adequada Elaboração de 

projeto; 

 Exemplificar uma possibilidade de funcionamento de um Escritório de 

Gerenciamento de Projetos de um setor público, utilizando o gerenciamento por 

processo; 

 Apresentar uma forma de se alcançar o mapeamento de processos; 

 Mostrar as vantagens de se utilizar o gerenciamento por processo na Gestão de 

Projetos. 
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1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

A definição da metodologia utilizada nesse estudo é construída de acordo com a 

classificação sugerida por Miguel (2010), que classifica o trabalho quanto à natureza, 

objetivos, abordagem e método, visando auxiliar na identificação das características, 

propostas e dos pontos chaves do trabalho, favorecendo sua condução. 

 

Figura 1 – Metodologia de Pesquisa em Engenharia de Produção 

Fonte: Miguel, 2010 (Adaptado). 

 

Quanto à natureza, o presente trabalho se classifica em uma pesquisa aplicada, visto 

que gera conhecimento para aplicação na prática, solucionando problemas ou melhorando o 

funcionamento da organização envolvida (MIGUEL, 2010). Assim, o levantamento teórico é 

feito para o entendimento sobre gestão de projeto e processo em prol da melhor compreensão 

do trabalho. 

Com relação aos objetivos, o trabalho é classificado como descritivo, pois ele busca 

detalhar o processo do desenvolvimento do mapeamento do escritório. Quanto à abordagem, é 

qualitativa, pois retrata as realidades vividas na empresa que não são quantificadas, expondo e 

explicando a sucessão dos fatos e fenômenos ocorridos (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

O método adotado é o estudo de caso, já que o estudo retrata um escritório de 

gerenciamento de projetos de um órgão público, através do acompanhamento do 

funcionamento, estudos de documentos, relatórios e registros da organização. 
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1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Com o propósito de facilitar o entendimento e o acompanhamento do leitor. O 

presente trabalho é composto por seis capítulos. 

O Capítulo 1 apresenta uma breve introdução a respeito de gerenciamento por 

processo e do projeto, assim como explicitando os objetivos pretendidos com o trabalho, 

justificando as motivações de sua realização e abordando a metodologia utilizada no estudo. 

O Capítulo 2 consiste em uma apresentação de conceitos relacionados ao 

Gerenciamento de Projetos. 

O Capítulo 3 também é uma revisão teórica a respeito do Gerenciamento por 

processo.  

Para a obtenção do arcabouço teórico necessário foram estudados artigos, teses, 

livros referentes aos temas e outros casos de aplicação. 

O Capítulo 4 aborda o trabalho desenvolvido no escritório de gerenciamento de 

projetos de um órgão público com relação à estruturação do seu funcionamento baseado nos 

princípios e fundamentos do gerenciamento por processo, com o adendo ao atendimento aos 

requisitos sugeridos pelo PMBOK como boas práticas em gerenciamentos de projetos e as 

políticas e normas de um setor público. Essa descrição detalha as estratégias, etapas, 

processos, metodologias e ferramentas utilizadas para o alcance dos objetivos propostos com 

o projeto de estruturação do escritório. 

O Capítulo 5 trata da análise dos resultados e aponta algumas limitações do trabalho 

desenvolvido no escritório. 

Por fim, no capítulo 6 são apresentadas as conclusões, evidenciando os aprendizados 

e os ganhos obtidos nesse estudo, além de apontar suas aplicabilidades.  
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2. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Segundo PMBOK (PMI, 2008), o gerenciamento de projetos consiste na aplicação 

dos conhecimentos, técnicas, ferramentas e habilidades em projeto, de modo a satisfazer os 

seus requisitos. Perante essa definição do The Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK), percebe-se que para entender sobre gerenciamento de projetos outros conceitos 

devem ser conhecidos, por tanto eles serão abordados a seguir. 

2.1 O QUE É PROJETO? 

O conceito de projeto é algo que está cada vez mais difundido nas organizações, 

principalmente pela importância que o tema tem ganhado no mercado. O projeto é 

considerado no PMBOK (PMI, 2008), como um esforço temporário que pode gerar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo ao seu final. O projeto é considerado temporário por 

ter um início e um fim, sendo que esse término pode se dar pelo fato de ter atingido o objetivo, 

ou por se concluir a impossibilidade, a inviabilidade ou mesmo se tornar desnecessário atingir 

o objeto proposto. 

Para um dos especialistas em gerenciamento de projetos do cenário nacional Vargas 

(2009b), o projeto é um empreendimento único, caracterizado por um sequenciamento claro e 

lógico de atividades com inicio, meio e fim, que se propõe a atingir um objetivo. Sendo que o 

projeto é algo conduzido por pessoas que obedecem a parâmetros predefinidos de tempo, 

custo, recursos e qualidade.   

Com base nas definições acima é possível identificar as características dos projetos, 

Vargas (2009b): 

 Empreendimento não repetitivo: O produto, serviço ou resultado é algo novo para 

as pessoas que irão realizar, não é um evento rotineiro de uma organização. 

Embora alguns elementos de entrada do projeto possam ser repetidos, o que não 

impossibilita a singularidade de um projeto, por exemplo, edifícios podem ser 

construídos com materiais similares ou por uma mesma equipe, mas cada um é 

exclusivo por ter diferentes localidades, fornecedores, circunstâncias e projetos; 

 Sequência lógica e clara dos eventos: O projeto contem atividades encadeadas 

logicamente para que a execução do projeto seja precisa; 
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 Temporalidade: Todo projeto tem um ciclo de vida com início, meio e fim, o que 

não significa que todo projeto é longo ou curto, pois podem existir projetos de 

um dia ou de 10 anos. Porém, se um projeto não tiver final, ele não pode ser 

considerado um projeto, mas uma rotina; 

 Objetivo claro e definido: os projetos têm metas e resultados esperados bem 

estabelecidos para serem alcançados ao final; 

 Conduzido por pessoas: O homem é a base para a concepção do projeto, sem ele 

nada acontece em nenhuma fase do projeto, mesmo tendo dinheiro, 

disponibilidade de equipamentos e dentre outros; 

 Utilizam recursos: O projeto consome recursos especificamente alocados nas 

atividades, em determinados trabalhos; 

 Parâmetros predefinidos: Todo projeto exige um planejamento, um 

estabelecimento de valores para custos, prazos, pessoas, materiais e 

equipamentos envolvidos e padrões de qualidade esperadas, mesmo sabendo que 

é praticamente impossível estabelecer dados com total precisão. Porém esses 

dados servem como uma referência para o projeto e sua avaliação. 

O PMBOK (PMI, 2008) destaca que o projeto, por ter uma natureza exclusiva e por 

poder haver incertezas com relação ao produto, serviço ou resultado a ser gerado - demanda 

muito planejamento em comparação com atividades rotineiras de uma organização. Além do 

mais, os projetos são empreendidos em todos os níveis de uma empresa, ele pode envolver 

uma pessoa, uma ou múltiplas empresas. 

O gerenciamento de projetos pode ser aplicado a qualquer empreendimento não 

padrão de uma organização, mas normalmente as pessoas têm dificuldade de lidar com essa 

visão, pois tanto as atividades de projetos quanto as atividades rotineiras demandam reuniões, 

telefonemas, relatórios, análises e etc. Entretanto os projetos apresentam metas definidas e 

claras, sendo que este trabalho apresenta prazos e parâmetros a seguir (VARGAS, 2009a).  

Para Vargas (2009a), o gerenciamento de projetos tem se mostrado mais vantajoso 

que muitas outras formas de gerenciamento, principalmente por alcançar de forma eficaz os 

resultados esperados dentro dos prazos e orçamentos. Dentre os benefícios decorrentes do 

gerenciamento de projetos podemos destacar antecipação ao surgimento de problemas e 

situações desfavoráveis, agilidade nas tomadas de decisões, otimização da alocação de 

pessoas e matérias, aumento do controle gerencial, documentação, gestão das mudanças e 
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permissão para desenvolver diferenciais competitivos e novas técnicas, devido à metodologia 

ser estruturada durante o planejamento do projeto.  

2.2 O QUE É O PMI E O PMBOK? 

O Project Management Institute (PMI) é um dos maiores institutos internacionais 

sem fins lucrativos que associa profissionais de gestão de projetos. Ele foi criado nos Estados 

Unidos, Pensilvânia, em 1969, e trabalha para auxiliar mais de 700.000 membros, 

profissionais certificados e voluntários presentes em quase todos os países. Seus principais 

objetivos são criar padrões profissionais de gestão de projetos, gerar conhecimento através de 

seus trabalhos de investigação, promover a gestão de projetos como profissão através de seus 

programas de certificação e auxiliar profissionais a atingir o sucesso das suas organizações 

(PMI, 2014). 

Em 1987, o PMI publicou o seu primeiro exemplar denominado The Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK) que serviu como livro de consulta para os 

profissionais da área. Com o passar dos anos, esse exemplar foi denominado como guia e 

sofreu algumas atualizações e também foi incorporado como norma do Instituto de 

Engenharia Elétrica e Eletrônica – IEEE, dos Estados Unidos, e posteriormente na norma 

American National Standards Instutute – ANSI.  Ele também serviu como base para a norma 

NBR ISO 10.006, editada em dezembro de 2000 (GRASSANO, 2011). 

O PMBOK é um guia que sugere boas práticas em gerenciamento de projetos, 

abordando conhecimentos, processos, habilidades necessárias, ferramentas e técnicas 

adequadas que quando bem aplicadas em um projeto podem impactar positivamente em seu 

projeto de modo a direciona-lo ao sucesso. Essas “boas práticas” sugeridas pelo PMBOK são 

habilidades, ferramentas e técnicas que são de senso comum na comunidade de projetos, 

como práticas que aplicadas de formas corretas, nas situações e projetos adequados aumentam 

as chances do bom desempenho dos seus projetos. Porém uma boa prática não deve significar 

que o conhecimento descrito no guia deva ser seguido uniformemente em todos os casos, as 

equipes de projetos são responsáveis por determinar o que é apropriado para cada projeto 

(PMI, 2008). 

Esse guia também é responsável por desenvolver um vocabulário comum dentro 

circulo profissional de gerenciamento de projetos, assim facilitam discussões, escrita de 

trabalhos e aplicação de conceitos que são elementos essenciais para qualquer profissão.  
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2.3 CICLO DE VIDA DE UM PROJETO 

Para Vargas (2009b), os projetos podem ser subdivididos em fases de 

desenvolvimento, e a definição dessas fases possibilita um melhor entendimento e controle 

total do projeto por parte da equipe do projeto. Esse conjunto de fases é denominado ciclo de 

vida do projeto, e ele possibilita avaliar uma serie de similaridades entre os projetos, 

independentemente do contexto, aplicação ou área de atuação.  

Ainda embasado em Vargas (2009a) considera-se o conceito de fases como 

significando também os grupos de processo do PMBOK, apesar de alguns autores 

interpretarem esses conceitos de forma diferente, entretanto essa foi a base tomada para o 

desenvolvimento dos trabalhos futuros. Normalmente essas fases são comuns a todos os tipos 

de projetos, contendo os principais processos de contextualizar, desenhar, desenvolver e 

operar as necessidades. Um projeto é iniciado a partir de uma ideia, que pode progredir para 

um plano, a ser executado e concluído. Cada fase do projeto é marcada por alguma entrega ou 

finalização de algum trabalho, sendo que essa entrega deve ser tangível e de fácil 

identificação, podendo ser um relatório, um cronograma, um conjunto de atividades realizadas 

ou até mesmo a entrega do resultado esperado pelo projeto. 

Como apontado no PMBOK (PMI, 2008), os projetos podem variar em tamanho e 

complexidade, mas independentemente disso eles podem apresentar a estrutura de ciclo de 

vida e o inter-relacionamento a seguir: 

 

 

 

Figura 2 - Grupos de Processos 

Fonte: Menezes, 2009. 
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Como apontado no PMBOK (PMI, 2008), o ciclo de vida dos projetos normalmente 

se caracterizam por: 

 Níveis de custo e pessoal mais baixos no início do projeto, atingindo os valores 

máximos na execução e caindo bruscamente conforme o projeto é finalizado; 

 Riscos, incertezas e influência das partes interessadas são maiores no início do 

projeto, diminuindo com o decorrer do projeto; 

 Custos de mudança e de correções maiores com o decorrer do projeto, pois os 

impactos são maiores conforme mais próximo o projeto está do fim. 

Sabendo que cada fase ou grupo do projeto define o trabalho técnico que deve ser 

realizado e as pessoas que serão envolvidas. Essas cinco fases ou grupos de processos são 

definidos por (VARGAS, 2009b):  

Iniciação: Fase responsável por identificar as necessidades das partes interessadas, 

de modo a estrutura-las para serem resolvidas. Além de definir as metas e objetivos que 

devem ser atingidos pelo projeto. E esse processo é firmado através da confecção dos 

documentos iniciais e seleção das melhores estratégias. 

Planejamento: Essa fase é responsável por especificar o que e como tudo será 

realizado no projeto, através de cronogramas, criação da interdependência entre as atividades, 

alocação dos recursos, criação dos planos do projeto que contemplem os custos, recursos, 

tempo, qualidade, escopo, comunicação e aquisições. Assim tudo estando preparando para o 

projeto ser executado sem dificuldades e imprevistos. 

Execução: Nesta fase é a materialização do planejamento, é nela que serão 

desenvolvidas as atividades e planos propostos no planejamento. Caso algo tenha sido 

planejado errado, é nessa fase que tudo ficará evidente. 

Monitoramento e Controle: Essa fase é responsável por acompanhar o 

desenvolvimento do projeto e controlar se o que está sendo realizado está de acordo com o 

planejado e as expectativas dos interessados, pois se identificados alguma anomalia ou desvio 

no desenvolvimento do projeto, deve se discutir e analisar possíveis soluções para esses casos, 

e adequar o projeto de acordo com as medidas cabíveis. 

Encerramento: É a fase responsável pela entrega do resultado do projeto, 

formalização através das documentações de finalização do projeto, analisar o trabalho 

desenvolvido e registrar as lições aprendidas com o projeto, de modo a buscar a melhoria 

continua para os seguintes projetos. 
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Em uma análise mais detalhista dessas fases pode-se verificar uma interdependência 

e sobreposição de parte delas, assim ocorrendo momentos em que há fases ocorrendo 

simultaneamente (VARGAS, 2009a). Por exemplo, ao se desenvolver um projeto inovador 

pode se necessitar elaborar um protótipo ainda durante o planejamento para um melhor 

entendimento da equipe de projeto e para a verificação do que eles estão planejamento é 

realmente possível e viável. A seguir um gráfico que mostra as possibilidades de sobreposição 

das fases do projeto. 

 

Figura 3 - Interação entre os Processos 

Fonte: Vargas, 2009a (Adaptado). 

2.4 ÁREAS DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

O Guia PMBOK (PMI, 2008) sugere a abordagem do gerenciamento de projeto sobre 

a perspectiva de nove áreas do conhecimento: tempo, custo, escopo, qualidade, recursos 

humanos, comunicação, riscos, aquisição e integração. Cada área é composta pelos seus 

processos que são inseridos ao decorrer do ciclo de vida do projeto, de modo a garantir a 

abordagem dessas nove áreas do conhecimento e assim obter um resultado de acordo com as 

boas práticas sugeridas pelo PMBOK. 

Atualmente na nova edição do PMBOK, uma décima área do conhecimento foi 

criada, Stakeholders, que foi inserida com a intenção de aumentar a dedicação dos projetos no 

acompanhamento das partes interessadas, já que o atendimento dos seus interesses é de 

extrema importância para o sucesso do projeto. Porém este área não será comtemplada neste 

trabalho, pois na época do desenvolvimento do trabalho a ser descrito posteriormente ela não 

foi considerada.  
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Figura 4 - Áreas do Gerenciamento do Projeto 

Fonte: Vargas, 2009b (Adaptado). 

 

Cada área no PMBOK é abordada com a intenção de assegurar algo ao projeto, então 

os parágrafos seguintes descreveram os propósitos de cada área de gerenciamento (REGO; 

SILVA, 2011): 

 Escopo: Responsável por assegurar o atendimento aos requisitos do projeto e 

também se certificar da não inclusão de itens não requeridos, assim garantindo a 

conclusão do trabalho com sucesso; 

 Tempo: Inclui os processos necessários para garantir a conclusão do projeto 

dentro dos prazos previstos, através dos artifícios de estimativas, sequenciamento 

e controle de cronograma, sendo uma das áreas primordiais para garantir o 

sucesso do projeto; 

 Custos: Correspondente à área responsável por garantir a execução do projeto 

obedecendo às restrições de custos envolvidas; 

 Qualidade: Área responsável por assegurar a conformidade da execução do 

projeto com o que foi planejado e os requisitos do contratante, assim atendendo 

as necessidades dele; 

 Recursos Humanos: Abrange os processos de dimensionamento e uso efetivo do 

pessoal envolvido, sendo uma das áreas mais complexas por envolver bastante 

pesquisa e sensibilidade, proporcionados pela subjetividade proveniente do ser 

humano; 

 Comunicação: Responsável pelo emprego de tarefas que garantam o fluxo de 

informação perante aos envolvidos no projeto, através da geração, coleta, 

distribuição, armazenamento, recuperação e distribuição das informações do 

projeto; 
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 Riscos: Área responsável por identificar, quantificar, qualificar, planejar, 

monitorar e responder as possibilidades de riscos do projeto. Seu gerenciamento 

é fundamental para o sucesso do projeto, com o proposito de aumentar a 

probabilidade de eventos positivos e minimizar os impactos negativos e adversos 

dos projetos; 

 Aquisições: Inclui os processos de adquirir bens e serviços inerentes de fora da 

organização promotora, com exceção dos recursos humanos do projeto. Além de 

se responsabilizar pela parte contratual e gerenciamento dos pedidos do projeto; 

 Integração: Responsável por assegurar a adequação, articulação, coordenação, 

unificação e consolidação do projeto como um todo, assim sempre garantindo o 

ótimo global do projeto e não o local. 

Conforme já mencionado acima, as nove áreas do conhecimento formadas por 

processos são inseridas no ciclo de vida do projeto, de modo a formar um fluxo contínuo de 

processos e com um inter-relacionamento entre esses processos de diversas áreas. Assim 

compondo uma estrutura com 42 processos, como pode ser visto na figura abaixo (VARGAS, 

2009a): 
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Figura 5 - Fluxo de Processos do PMBOK (4ª Edição) 

Fonte: Manager Brazil, 2014. 

 

Cada processo desses é composto por entradas, ferramentas e saídas, sendo as 

entradas os produtos gerados de outros processos, dados e informações das organizações 

envolvidas; as ferramentas são técnicas, metodologias, dicas e dentre outras orientações 

abordadas pelo PMBOK como possibilidades de aplicação para obter o resultado esperado 

pelo processo; e as saídas são resultados, produtos, serviços e atualizações que vão compor a 

entrada de outros processos ou formarão parte do resultado a ser entregue ao contratante 

(PMI, 2008). Abaixo segue um exemplo de processo sugerido pelo PMBOK: 

 

Figura 6 - Processo de Realizar a Garantia da Qualidade 

Fonte: Vasconcelos, 2011. 
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2.5 O QUE É ESCRITÓRIO DE PROJETOS? 

O Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO - Project Management Office) é 

uma estrutura dinâmica criada com o propósito de consolidar a área de projetos em 

organizações, assim garantindo o alcance das estratégias coorporativas (CARVALHO, 2013). 

Ele é responsável por planejar, organizar, conduzir, controlar e finalizar as atividades do 

projeto é nele que se encontra a equipe disponível para dar suporte à ele (VARGAS, 2009a). 

A função do escritório pode variar desde uma assessoria, limitada à orientações 

políticas e procedimentos para projetos individuais, ou até mesmo uma estrutura gerencial 

completa que administra os, estabelece as políticas aplicáveis e faz a gestão estratégica desse 

empreendimento (VARGAS,2009a).  

A criação do escritório de projetos leva a uma mudança cultural para a instituição, 

devido a uma nova hierarquia que é criada com diferentes níveis de atribuições e 

responsabilidades, assim delegando maior responsabilidade e autonomia para os 

gerenciadores de projetos. Os gerentes e suas equipes passam a ser responsáveis por 

identificar os recursos necessários, pela divisão das responsabilidades, pelo estabelecimento 

dos prazos e custos (ANDERSEN, 2007 apud CARVALHO, 2013).  

A partir dessa nova estrutura, o escritório passa a ser referência para a organização 

em relação aos processos de gerenciamento, pois ele é responsável por desenvolver o 

conjunto de normas e regras que vão compor a metodologia da organização para gerir seus 

projetos. Todos os procedimentos e documentos serão criados e formalizados por ele, bem 

como as orientações pertinentes à gestão de projetos. Porém toda essa padronização de 

processos e documentos deve ser detalhada de forma a fornecer informações sem inibir a 

criatividade das diferentes e multidisciplinares equipes (CARVALHO, 2013). 

O PMO também é importante nas organizações que trabalham com projeto por fazer 

um trabalho de coletar e armazenar conhecimento através das lições aprendidas com os 

projetos já realizados, assim aprimorando sua metodologia e conferindo maturidade a 

organização. Ele também é responsável por disseminar a gestão de projetos, sua importância e 

necessidade para a organização, além de fazer os treinamentos dos profissionais diretamente 

envolvidos nos projetos (CARVALHO, 2013). 
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Abaixo segue um quadro com uma revisão bibliográfica a respeito da 

responsabilidade do escritório de gerenciamento de projetos sobre a respectiva de vários 

autores: 

 

 

Quadro 1 – Atribuições do PMO 

Fonte: Carvalho, 2013. 
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2.6 ALTENATIVAS DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

Quando trabalhamos com projetos devemos nos atentar que o projeto faz parte de 

uma organização e que está sujeita às influências da cadeia de poder. A autonomia do gerente 

pode ser limitada pelos interesses da organização, e nem todos os gerentes estão preparados 

para lidar com as questões das estruturas organizacionais (VARGAS, 2009a). 

Os projetos estão sempre imersos em estruturas hierárquicas que devem ser 

constantemente respeitadas pelos gerentes e membros da equipe de projetos, assim 

evidenciando a impossibilidade de se considerar o projeto mais importante que a própria 

organização que o demandou e o meio que o cerca PMBOK (PMI, 2008). 

A escolha adequada do estilo organizacional é de extrema importância para o sucesso 

dos projetos dela. A escolha da estrutura organizacional reflete diretamente na forma como o 

projeto é lidado na organização, pois a importância dada ao assunto, a disponibilidade dos 

envolvidos e o interesse da organização são influenciados pela natureza da estrutura 

organizacional adotada pela companhia (VARGAS, 2009a). 

Na literatura é possível se encontrar as principais estruturas organizacionais: 

funcional, matricial leve, matricial balanceada, matricial forte e projetos. Há organizações que 

envolvem os conceitos de mais de uma estrutura formando outras estruturas que são 

denominadas de compostas ou mistas (VARGAS, 2009a). 

 

 

Quadro 2 - A Estrutura Organizacional e sua Influência nos Projetos 

Fonte: PMBOK - PMI, 2008. 
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A estrutura funcional se caracteriza pela hierarquia funcional, através de presidência, 

diretorias e departamentos. Os projetos são conduzidos por equipes departamentais que 

executam atividades limitadas às correlacionas com as atividades do setor ou de suas funções. 

Os projetos são pouco valorizados na organização e as atividades desempenhadas 

normalmente têm vinculo com os envolvidos (VARGAS, 2009a). 

A estrutura matricial forte surgiu a partir do crescimento do gerenciamento de 

projetos dentro das organizações, conciliado com a necessidade de permanência das 

características funcionais delas, assim surgindo um sistema que mistura autoridade, 

responsabilidade e disponibilidade. Nessa estrutura, todos os gerentes de projetos estão 

alocados em um setor que é responsável por gerenciar todos os projetos da organização, e eles 

se dedicam em tempo integral aos projetos e têm autonomia similar aos gerentes funcionais. 

Nesse tipo de organização os projetos já são considerados importantes e estratégicos para o 

negócio, porém suas equipes de projetos ainda são formadas por membros de outras gerencias 

funcionais PMBOK (PMI, 2008). 

A estrutura por projetos consiste em uma organização que é composta quase 

exclusivamente por projetos, em que todos os gerentes e suas equipes se dedicam 

exclusivamente aos seus projetos, e os gerentes possuem autonomia total. As organizações 

que possuem departamentos administrativos, esses se reportam diretamente aos gerentes de 

projetos e suas existência é exclusivamente para dar suporte aos projetos PMBOK (PMI, 

2008). 

 

Figura 7 - Estruturas Organizacionais 

 Fonte: PMBOK - PMI, 2008 (Adaptado). 
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3. GERENCIAMENTO POR PROCESSO 

O gerenciamento por processo é algo recente e a cada dia que passa é mais objeto de 

estudo de muitos trabalhos. A gestão por processo vem se consolidando como um moderno 

sistema de gestão organizacional que foca em processos agregadores de valor, buscando 

facilitar a visualização completa da organização contemplando os fatores externos e internos 

(GONÇALVES, 2000b). 

O gerenciamento por processo é apresentado a partir da composição de diversos 

estudos, de modo a se obter as definições mais apropriadas e correlacionadas com o estudo de 

caso que é apresentado em seguida.  

3.1 O QUE É PROCESSO? 

Antes de discutir a gestão por processo é necessária uma clara noção do que é 

processo, que vem apresentar-se como uma unidade básica para compreender o 

funcionamento dessa moderna forma de gerenciamento. 

Para Gonçalves (2000a), a definição de processo seria uma atividade ou conjunto de 

atividades que recebem inputs (entradas), que são acrescidos de valor para fornecer outputs 

(saídas) a clientes específicos. Sendo que os inputs podem ter tangíveis como produtos, 

matérias-primas, faturas, pedidos e relatórios, ou intangíveis como informações, decisões, 

demanda de algum produto e dentre outros exemplos. E os outputs são os resultados gerados 

pelo processo, que apresentam a mesma classificação que os inputs e podem servir como 

entradas de outros processos ou ser o produto ou serviço a ser fornecido ao cliente final. 

Oliveira (2006) define processo sendo um conjunto estruturado de atividades que são 

sequenciadas de forma a apresentar uma dita relação lógica, com a proposição de atender as 

preferencias, necessidades e expectativas dos clientes, que podem ser interno ou externo a 

organização. Similarmente é definido Harmmer e Champy (1994 apud BARBARÁ, 2008), 

processo sendo um grupo de atividades realizadas em uma sequência logica, assim 

produzindo bens ou serviços que tenham valores para o cliente. E ainda para Espindola 

(2013), o processo é uma sequência de tarefas que integradas agregam valor para um 

determinado cliente, seja ele interno ou externo. 
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Figura 8 - A Lógica dos Processos 

 Fonte: Espindola, 2013. 

 

Há ainda autores como Sordi (2012) que definem os processos como fluxos de 

trabalho orientados a atender os objetivos estabelecidos pela empresa, e que agregam valor 

sobre a ótica do cliente. E Davenport (1994 apud FRANCO, 2005) propõe que os processos 

são as estruturas da organização e o mecanismo para gera valores aos clientes. Entretanto a 

ideia de processo adotada nesse trabalho seria o processo como uma atividade ou conjunto de 

atividades que apresentam uma lógica de funcionamento, de modo a transformar entradas em 

saídas, através da agregação de valores para os clientes que podem ser internos ou externos a 

organização. 

3.2 O QUE É GERENCIAMENTO POR PROCESSO? 

O Gerenciamento por processo é uma metodologia ainda em ascensão com um 

amplo campo aberto para estudos, sendo constantemente pauta de muitos trabalhos. Seu 

surgimento se deu a partir das necessidades encontradas pelas organizações em melhor seu 

desempenho organizacional e o atendimento aos requisitos dos clientes (ESPINDOLA, 2013). 

Por muitos anos, as organizações foram voltadas para dentro, sem visualizar todas as 

atividades internas e externas que afetavam o seu desempenho. As empresas organizavam se 

através de grupos funcionais verticais, que se agrupavam por semelhança de atividades 

executadas, sendo o fluxo de trabalho frequentemente passado pelos departamentos, o que 
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resultava em uma falta de agilidade, erros de comunicação, elevados custos e dispersão do 

foco no cliente (ANJOS; REIS; SORATTO, 2002). 

Então o gerenciamento por processo surgiu como um modelo organizacional que 

requeria uma visão horizontal, com pessoas que não mais trabalhavam por função, mas sim 

por processos voltados para o cliente. Assim se buscou o aperfeiçoamento das interações 

internas, de modo a minimizar os problemas nas transferências de atividades dentro do fluxo 

de produção. A nova ótica propunha um funcionamento em cadeia, que buscava a satisfação 

dos clientes internos com o proposito de satisfazer as necessidades dos clientes externos 

(SILVA, 2010). 

Para Slack, Chambers e Johnston (2002), a gestão por processo é a organização da 

empresa através de processos, que são responsáveis por agregarem valor para o cliente, e não 

mais se organizar em funções ou atividades que eram meramente passos para a agregação de 

valor. De forma menos rebuscada, Barbará (2008) define a gestão por processo como um 

modelo de gestão organizacional que se foca em processos para organizar e gerir a 

organização. 

Outra concepção de gestão por processo com enfoque mais administrativo é a 

apresentada por Unicamp (2003), que entende o gerenciamento por processo como uma forma 

de administrar que busca melhorar e otimizar a cadeia de processos, de modo a trabalhar com 

o melhor desempenho possível do sistema integrado de processos e buscando atender a 

necessidade e expectativas dos clientes.  

De acordo com Lee e Dale (1998 apud SORDI, 2012), o gerenciamento por processo 

é uma metodologia de gerenciamento centrada no cliente, que mede e melhoria os processos 

da organização através de equipes multidisciplinares e da delegação de autonomia aos 

colaboradores. Sordi (2012) ainda afirma que as organizações geridas por processos 

preconizam abandonar as estruturas hierárquicas verticalizadas para buscar estruturas 

matriciais e times multifuncionais que se focam nos processos do negócio. 

Portanto nesse trabalho o gerenciamento por processo será considerado como uma 

metodologia de gestão que tem como base o processo total, que são os processos geradores de 

valores para os clientes da cadeia, sendo isso possível de se alcançar através de equipes 

multidisciplinares que enxergam a organização como um todo e que buscam sempre a 

melhoria continua dos processos aos quais estão envolvidos.  
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3.3 OS BENEFÍCIOS DO GERENCIAMENTO POR PROCESSO 

O Gerenciamento por processo é sempre muito destacado pelos autores como uma 

metodologia de gestão que preza pelo foco no cliente, para que nunca se perca de vista suas 

necessidades e expectativas. E esse é um dos benefícios ressaltados por Barbará (2008), que a 

gestão por processo possibilita a companhia focar mais no atendimento as necessidades dos 

clientes, de modo à sempre direcionar recursos e esforço para a melhoria do atendimento. 

Varvakis (1997 apud SILVA, 2010) enumera algumas vantagens organizacionais 

alcançadas com a gestão por processo, como: 

 Maior foco e gerenciamento dos interesses dos clientes; 

 Melhor coordenação e integração do trabalho executado na organização; 

 Menores tempos de resposta ao sistema; 

 Agilidade na operação e controle das mudanças; 

 Maior visão sistêmica de todos envolvidos; 

 Maior trabalho de prevenção de erros; 

 Melhor relacionamento e comunicação interna; 

 Maior entendimento da cadeia de valor; 

 Maiores facilidades para alterações e mudanças na cadeia; 

 Formação de uma equipe mais autônoma e responsável; 

 Funcionários e clientes mais satisfeitos com o trabalho. 

Outro beneficio muito bem apontado por Espindola (2013) é a redução de custos, 

principalmente pela eliminação das tarefas redundantes presentes na organização, assim 

economizando tempo dos colaborados que podem dedicar esse tempo para aplicar a melhoria 

continua dos processos. 

Sordi (2012) ainda aponta as vantagens da gestão por processo em detrimento da 

gestão funcional, pois segundo ele, as tarefas bem desempenhadas no âmbito dos 

departamentos não implicam necessariamente em satisfação dos clientes finais. Isso se pauta 

no fato que muitas organizações apresentam justamente problemas nas interações funcionais, 

sendo essas muitas vezes pouco compreendidas e gerenciadas.  
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3.4 GESTÃO POR PROCESSO E A GESTÃO FUNCIONAL 

Entender e definir a estrutura organizacional das empresas é primordial para o 

entendimento das relações entre as pessoas e cargos no ambiente interno das organizações. A 

partir da formalização da estrutura é possível identificar as interações e precedências das 

tarefas desempenhadas pelos colaboradores, setores e áreas da instituição (ABDALA, 2006 

apud SILVA, 2010). 

Além de se definir a estrutura organizacional das empresas, é também necessário se 

definir a sua forma de gestão. A abordagem gerencial mais tradicional nas companhias é a 

funcional, entretanto atualmente a gestão por processo vem ganhado espaço no mercado, 

principalmente pelos benefícios e vantagens competitivas oferecidas por ela (BARBARÁ, 

2008). 

A gestão funcional se caracteriza pelo gerenciamento das organizações por área 

funcional, que contribui para parte do processo de agregação de valor. A premissa dessa 

gestão é monitorar, controlar e medir o desempenho dos departamentos, assim sempre 

buscando a otimização dele, que se caracteriza por uma otimização local (SORDI, 2012). 

Já a gestão por processo propõe o foco nos processos que formam o fluxo de 

funcionamento da organização, principalmente nos processos responsáveis pela agregação de 

valor para o cliente, sendo que esses processos podem transpassar por várias áreas da 

organização. Esse tipo de gerenciamento foca no monitoramento, controle e na medição do 

desempenho dos processos, de modo a visar uma otimização global da organização (SORDI, 

2012). 

Ainda segundo Sordi (2012), as organizações geridas por processos tendem a buscar 

a redução dos níveis hierárquicos, a fim de ter uma estrutura mais horizontal que propicie um 

maior envolvimento dos participantes da organização.  

O Quadro 3 compara aspectos sob o ponto de vista da gestão funcional e a por 

processo. 
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Aspectos Gestão Funcional Gestão por Processo

Alocação dos Colaboradores Em departamentos
Em equipes multidisciplinares que executam variadas 

atividades inerentes ao processo

Grau de Autonomia
Colaborados desempenha atividades demandadas 

pelo superior hierárquico

Colaboradores tomam decisões relativas aos 

processos aos quais estão envolvidos e assumem as 

responsabilidades.

Avaliação de Desempenho Desempenho dos Departamentos Desempenho dos processos agregadores de valores

Cadeia de Comando
Colaboradores trabalham sob a rígida cobrança dos 

Gerentes

Pessoas são designadas para serem "Donas dos 

Processos" e devem negociar e influenciar os demais 

envolvidos para uma boa realização do processo

Competências dos Colaboradores

Competências necessárias para desempenhar as 

atividades relacionadas as suas funções em seu 

departamento

Competência multidisciplinares para conseguir 

executar diversificadas tarefas ao decorrer do 

processo do negócio

Estrutura Organizacional Estrutura hierarquizada com departamentos
Estrutura pouco hierarquizada com formação de 

equipes para atender aos processos

Natureza do Trabalho Caráter repetitivo e com escopo reduzido

Atividades diversificadas, sendo que um mesmo 

colaborador pode desempenhar atividades 

operacionais e de coordenação

Organização do Trabalho
Trabalho organizado dentro do departamento e que 

trabalha isolado dos demais

Trabalhos organizados para atender as necessidades 

do processo, com tarefas multifuncionais.

Foco da Gestão Local (Departamentos) Global (Clientes)  

Quadro 3 - Gestão Funcional X Gestão por Processo 

Fonte: Sordi, 2012 (Adaptado). 

3.5 O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS NA ISO 9001:2008 

A International Organization for Standardization - ISO é uma organização não-

governamental que apresenta sua sede em Genebra na Suíça, e é representada em outras 

nações por organismos nacionais normalizadores. No Brasil, ela é representada pela ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas). Seu objetivo principal é padronizar normas 

internacionais em todos os campos técnicos, assim padronizando concepções internacionais a 

respeito de normas técnicas, classificações de países, normas de procedimentos e processos 

(MARSHALL, 2006 apud SILVA, 2010). 

A norma ISO 9001 tem o propósito de assegurar internacionalmente que uma 

organização apresenta boas práticas para fornecer produtos/serviços que atendam as 

necessidades e expectativas de seus clientes, sendo estes o foco da norma. Ela apoia as 

organizações no processo de implementação de um sistema de gestão da qualidade, através do 

estabelecimento de requisitos a serem atendidos (FRANCO, 2005). 

De acordo com a ABNT (2009), para uma organização conseguir implementar um 

sistema de gestão da qualidade, ela deve adotar a abordagem de processo para desenvolver, 

implementar e melhor a eficácia dele, assim viabilizando alcançar o aumento da satisfação de 

seus clientes.  
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Ainda segundo a ABNT (2009), o funcionamento eficiente da organização se obtém 

através da determinação e gerenciamento das diversas atividades que são interligadas. Sendo 

os recursos consumidos por atividades ou conjunto de atividades, que devem ser gerenciados 

de forma a possibilitar a transformação das entradas em saídas, e essas saídas ainda podem vir 

a serem entradas de outros processos.  

O sistema de processos proveniente da abordagem de processos proporciona um 

melhor e contínuo controle das atividades, e de suas combinações e interações. Assim quando 

o sistema de gestão da qualidade for criado, ele enfatizará a importância (ABNT, 2009): 

- do entendimento e atendimento dos requisitos; 

- da necessidade de considerar os processos em termos de valor agregado; 

- da obtenção de resultados de desempenho e eficácia de processo; 

- da melhoria contínua de processos, baseada em medições objetivas. 

O modelo de gestão da qualidade com uma abordagem por processo sugerido pela 

ISO é mostrado na figura 10. Sendo este um sistema que evidencia claramente o papel 

significativo que o cliente tem na definição dos requisitos organizacionais (ABNT, 2009). 

 

 
 

Figura 9 - Modelo de Gestão da Qualidade baseado em Processos 

 Fonte: UNICAMP, 2003. 
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3.6 MÉTODOS E FERRAMENTAS PARA SE ALCANÇAR O GERENCIAMENTO POR 

PROCESSO 

Muitos trabalhos atualmente estudam formas de se alcançar a gestão por processo. 

Baseado nesse fato, o presente tópico irá abordar aspectos cabíveis de análise, métodos e 

ferramentas possíveis de se aplicar para se alcançar o gerenciamento por processo. E essa 

sugestão aqui apresentada foi obtida a partir de uma pesquisa acerca de diversas metodologias 

existentes para a implantação desse modelo de gestão. 

Portanto a seguir serão tratados os pontos-chaves identificados nessas diversas 

metodologias estudadas, e que realmente foram utilizados para a elaboração do sistema de 

gestão do escritório de gerenciamento de projeto em estudo. 

3.6.1 Entendimento do Negócio 

Uma das premissas básicas para o sucesso de uma organização é o entendimento do 

seu negócio, independente da metodologia ou do modelo de gestão adotados pela empresa, 

faz-se necessário uma análise do negócio, entender o quê e para quem produzir é primordial 

para a organização. A partir dessa melhor definição e compreensão por todos, será possível 

identificar ou definir os processos mais importantes para a organização e facilitar a projeção 

de quais processos dão suporte a estes (RADUCZINER, 2008 apud ESPINDOLA, 2013).  

3.6.2 Identificação da Estrutura Organizacional 

Para Franco (2005), a identificação da atual estrutural organizacional da empresa é 

outra premissa necessária, pois a identificação de como a organização está estruturada 

possibilita o melhor entendimento da lógica de funcionamento e interação da companhia, 

sendo que a maioria delas apresentam uma estrutura departamentalizada. Para se obter essa 

informação, Franco (2005) aconselha se analisar o organograma da companhia, e caso ela não 

possua é recomendável defini-lo formalmente. Sendo que esse procedimento de confecção do 

organograma pode ser alcançado através da realização de entrevista com todos os 

colaboradores a fim de identificar a estrutura vigente (estrutura formal e informal). 

3.6.3 Mapeamento dos Processos 

O Mapeamento de processos consiste na identificação e sequenciamento das 

atividades/ processos realizados pela organização. Entretanto as organizações apresentam 

diversas atividades que são desempenhadas por diferentes pessoas e setores, que estão 

inseridas em diferentes níveis da organização, portanto para se identificar as atividades que 
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realmente são realizadas nas companhias e definir suas precedências e níveis de vinculo, é 

necessário se que compreenda bem antes a definição de atividade e o vocabulário que a 

circunda (SILVA, 2010). 

Segundo Martins (2001 apud FRANCO, 2005), a atividade é um procedimento que 

combina recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros para se obter produtos ou 

serviço, sendo que a atividade é formada por um conjunto de tarefas que serão executadas 

para se atingir o proposito da atividade. E o conjunto de atividades inter-relacionadas serão 

necessárias para concretizar um processo. 

Para Harrington (1993 apud FRANCO, 2005), no contexto de hierarquia dos 

processos, os macroprocessos se dividem em subprocessos, que se dividem em atividades, e 

que se dividem em tarefas, conforme é apresentado na figura abaixo: 

 

Figura 10 - Hierarquia de Processos 

 Fonte: UNICAMP, 2003. 
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Segundo Gonçalves (2000a), os processos são conjunto de atividades operacionais e 

de práticas gerenciais que podem atingir diversos níveis organizacionais, sendo estes ainda as 

estruturas da organização responsáveis por produzir valor para os clientes. 

Perante o entendimento desses conceitos, Franco (2005) propõe alguns 

procedimentos para se conseguir mapear o funcionamento da organização, como entrevistar 

os responsáveis pelos setores da empresa e alguns de seus colaboradores, aplicar 

questionários, observar rotinas de trabalho, observar a existência de atividades não 

procedimentadas e pesquisas em documentos existentes. E para facilitar a visualização dos 

processos da organização algumas ferramentas podem ser usadas para confeccionar o 

mapeamento, como fluxograma, SIPOC, 5W2H e dentre outras. 

 

3.6.3.1 Fluxograma 

O fluxograma é uma ferramenta que tenta passar uma visualização holística de um 

processo ou atividade através de representações gráficas. Ele permite representar graficamente 

o sequenciamento lógico detalhado de processos/ atividades, assim possibilitando melhores 

compreensões de ações e desvios (BARBARÁ, 2006). 

Para Harrington (1993 apud FRANCO, 2005), o fluxograma proporciona um 

entendimento inestimável do funcionamento interno e dos relacionamentos dos processos 

organizacionais. Ele ainda cita o exemplo de uma empresa que teve uma redução de tempo de 

processamento na ordem de 30%, que proporcionou redução de custos de 25% após a 

utilização dessa ferramenta, assim mostrando a magnitude da importância do fluxograma.  

O fluxograma traça os fluxos de informação, pessoas, equipamentos, documentos, 

materiais através das diversas atividades do processo. Ele é construído com símbolos 

contendo breves descrições a respeito das atividades representadas e com linhas e setas fazem 

o sequenciamento delas. Os símbolos utilizados apresentam diferentes formas geométricas e 

cada um apresenta um significado, cada símbolo representa um tipo de atividade. Além disso, 

estilos de sombreamento e diferentes cores podem ser utilizados para apontar diferentes tipos 

de atividades no processo, ou diferenciar grau de importância, bastando apenas haver uma 

padronização para facilitar o entendimento de todos (PINHO, 2007).  
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Símbolos Usado para Representar

Início ou Fim 

Decisão, Escolha ou Filtragem

Procedimento, Ação ou Atividade

Arquivamento ou Armazenamento de 

material, registro ou documento

Processo pré-definido

Registro ou Documento usado ou 

gerado na ação ou processo

Vários documentos

Espera

Conecta blocos na mesma página 

(usam-se números no seu interior)

Conecta blocos em páginas diferentes 

(usam-se letras no seu interior)

Transporte entre localidades

Inspeção

Preparação

Armazenamento on-line

Armazenagem de Dados

Conecta blocos e indica fluxo
 

Quadro 4 - Principais Símbolos de Fluxograma 

Fonte: Barbará, 2006 (Adaptado). 

 

Sua grande utilização se deve à facilidade de seu entendimento, assim facilitando o 

usuário identificar pontos críticos e condutas a se adotar. O fluxograma também é muito 

utilizado por gestores para identificar problemas em seus processos e para lhes orientar em 

tomadas de decisões. E para novos colaboradores organizacionais, o fluxograma é uma forma 

ágil e fácil de conhecimento das atividades as quais estará envolvido, por isso essa ferramenta 

é muito utilizada em procedimento interno das empresas (BEHR; MORO; ESTABEL, 2008). 
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Segundo Cury (2000 apud BARBARÁ, 2006), as vantagens de se usar o fluxograma 

são facilidade da organização do raciocínio e das tarefas, possibilidade de identificação de 

pendencias, relacionamentos, pontos de estrangulamento, atividades não agregadoras de valor, 

presença de elementos desconexos ou perdidos, viabiliza o controle do processo, a inserção de 

pontos de verificação, decisão, revisão, registro e arquivamento.  

  

 

Figura 11 - Fluxograma Genérico 

Fonte: Espindola, 2013. 

 

3.6.3.2 SIPOC 

O SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs e Customers), que em português 

significa fornecedores, entradas, processo, saídas e clientes, consiste em uma ferramenta que 

buscar identificar todos os elementos envolvidos em um processo antes mesmo deste ser 

realizado. O proposito do SIPOC é possibilitar uma clara visão das inter-relações do processo, 

assim evidenciando os envolvidos e suas formas de envolvimento na execução do processo. 

Essa ferramenta também apresenta grande contribuição para o desenvolvimento da visão por 

processo da organização, de modo a facilitar todos enxergarem qual é o impacto de suas 

tarefas e responsabilidades para a qualidade das saídas dos processos (TEIXEIRA, 2013).  

Normalmente a SIPOC é confeccionado no formato de uma tabela, em que na 

primeira coluna são informados os fornecedores que podem ser indivíduos, departamentos ou 

organizações provedoras das entradas que aparecem na segunda coluna, sendo que elas podem 
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ser materiais, informações e recursos que serão trabalhados no processo. A terceira coluna 

aparecerá o processo que são os passos ou atividades para transformar as entradas em saídas. 

E estas aparecem na quarta coluna, como produtos ou serviços resultantes do processo e na 

quinta os clientes podem ser indivíduos, departamentos ou organizações que receberam essas 

saídas do processo (TEIXEIRA, 2013).  

Para se definir as entradas e saídas da SIPOC é importante se atentar que as entradas 

são os requisitos para o funcionamento do processo e as saídas são os requisitos dos clientes 

internos e externos da organização, pois não faz sentido termos entradas ou saídas que não 

agregam valores (UNICAMP, 2003). 

 

Figura 12 - Lógica da SIPOC 

 Fonte: UNICAMP, 2003. 

 

O SIPOC possibilita obter informações como fronteira dos processos (onde começa e 

termina o campo de atuação), entradas, saídas e seus respectivos fornecedores e clientes 

(favorecendo a definição da equipe a trabalhar no processo), e especificações atuais do 

processo (detectando falhas ou falta de especificações no processo). Assim obtendo visões 

mais claras da cadeia dos processos organizacionais, o que viabiliza a realização de melhorias 

futuras (ANDRADE; MARRA; LEAL; MELLO, 2012).  
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3.6.3.3 5W2H 

O 5W2H é uma ferramenta que permite identificar dados e rotinas a respeito de 

projetos, processos e atividades. Ela também pode ser uma maneira de estrutura a organização 

de um pensamento, uma ação, uma rotina ou um processo antes de implementa-las (LISBÔA; 

GODOY, 2012).    

O 5W corresponde a cinco palavras do inglês que começam com a letra W: What, 

When, Why, Where e Who. E o 2H significam How e How Much. A tradução delas são o quê, 

quando, por quê, onde, quem, como e quanto (BEHR; MORO; ESTABEL, 2008). 

A utilização desse método consiste em quando nos deparamos com uma tarefa, 

devemos buscar responder a essas sete perguntas para buscar a total compreensão desta. Essa 

ferramenta auxilia na melhora da segregação da atividade no processo, e a melhora o nosso 

olhar gerencial a respeito do processo (BEHR; MORO; ESTABEL, 2008). 

 

Quadro 5 - Método 5W2H 

Fonte: Lisbôa e Godoy, 2012 

 

O 5W2H é uma técnica muito simples, entretanto ela é muito poderosa para analises 

e para obter conhecimento de determinados processos, problemas ou Ação. Por tanto suas 

maiores utilizações são para (LISBÔA; GODOY, 2012): 

 Diagnósticos: Investigação de problemas, causas de falhas ou busca por maiores 

informações; 

 Plano de Ação: Auxilia na montagem do plano de ação para solucionar o 

problema; 

 Padronização: Mapear os procedimentos que devem ser seguidos como modelo 

ou padrão. 
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3.6.4 Melhoria dos Processos 

O proposito dessa etapa é aperfeiçoar os processos existentes, de modo a garantir o 

sucesso futuro da organização, assim podendo reduzir custos, assegurar a satisfação dos 

colaboradores e das demais partes interessadas (FRANCO, 2005). 

Esse trabalho de melhoria acontece através das análises dos processos mapeados, 

verificando se há atividades redundantes ou duplicadas nos processos, ou se há atividades que 

podem ser executadas de melhores formas ou por outros colaboradores, ou até mesmo 

excluídas por não agregarem valor. 

A forma de se alcançar essas melhorias podem ser diversas, entretanto os 

mecanismos mais utilizados são reunião de analises dos mapeamentos entre os executores das 

atividades, apresentação do mapeamento a gerencia que após a confecção dele apresenta 

maior capacidade de entender e criticar o funcionamento da organização. Após a identificação 

das melhorias e da constatação da real possibilidade de melhora do funcionamento, o 

mapeamento deve ser ajustado. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

4.1 A EMPRESA 

O escritório de gerenciamento de projetos, objeto de estudo desse trabalho, surgiu a 

partir de um compromisso assumido pela universidade, a qual ele é vinculado, em contribuir 

para o desenvolvimento socioeconômico da região em que está inserida através do 

compartilhamento dos conhecimentos desenvolvidos internamente nela. Esse escritório tem 

por finalidade principal dar suporte aos professores no desenvolvimento de seus projetos e à 

comunidade que estiver necessitando de algum projeto de melhoria e/ou desenvolvimento de 

um negócio.  

Com a formalização do escritório, foram definidas três frentes de atuação: 

organizações privadas, público interno e órgãos e entidades publicas. Em organizações 

privadas se enquadram todos os setores empresariais, porém com um foco maior em micro e 

pequenas empresas; o público interno seriam professores, alunos e servidores que desejam 

apoio aos seus projetos; e os órgãos e entidades públicas seriam as organizações públicas com 

foco maior nas prefeituras. 

A princípio o escritório atenderia a todos os demandantes que se enquadrassem em 

uma dessas três linhas e tivessem os objetivos do seu projeto correlacionados com a ideologia 

de criação do órgão. Entretanto, com o tempo o número de demandantes foi aumentando e o 

escritório percebeu a necessidade de trabalhar de forma mais padronizada, com maior 

qualidade e de modo a atender um número maior de interessados. Como consequência, 

tornou-se importante definir o melhor modo de funcionamento do escritório de gerenciamento 

de projetos. 

Estudos bibliográficos e de campo foram realizados para se chegar a uma melhor 

forma de funcionamento, e a melhor opção que encontraram foi à adoção de uma gestão por 

processo embasada nos processos sugeridos pelo PMBOK. Para se alcançar esse objetivo, 

seria necessária a confecção de um mapeamento de processos da organização. Para isso, uma 

equipe formada por membros da organização foi convocada para se definir o método a ser 

adotado e elaborar as estratégias pertinentes à essa nova forma de gestão. Assim foram 

definidos os seguintes passos: Entendimento do negócio; Definição da estrutura 

organizacional; Mapeamento dos processos e Melhoria dos processos.  
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4.2 ENTENDIMENTO DO NEGÓCIO  

Diante desse quadro, o primeiro passo adotado pela equipe foi entender o negócio, 

que consiste em identificar e classificar para quem a organização produz e o que ela pode 

produzir. Dessa forma, foi realizada uma reunião com os responsáveis pelo escritório para 

reafirmação das três linhas de atuação. Entretanto, se percebeu a necessidade da realização de 

um trabalho mais delicado para se definir as possibilidades de serviços a serem prestados, pois 

os responsáveis desejavam não perder a flexibilidade inerente a esses tipos de projetos, mas 

em contrapartida, almejavam atender um número maior de demandantes. Para isso, foram 

levantados todos os tipos de trabalhos já prestados até então pelo escritório e uma analise 

juntamente com os gerentes de projetos foi realizada para se definir os serviços a serem 

prestados. 

Ao final desse trabalho, a proposta apresentada e aprovada pela comissão possuía a 

seguinte cartela de serviços: Elaboração de Projetos (Consultoria, Assessoria, 

Desenvolvimento e Capacitação), Captação de Recursos (Consultoria e Desenvolvimento) e 

Gerenciamento de Projetos (Desenvolvimento e Capacitação). Os serviços acima podem ser 

realizados de acordo com as necessidades dos demandantes e a disponibilidade do escritório.  

A seguir se encontram caracterizados cada serviço. 

 

• Elaboração de Projetos - Consultoria:  

Consultoria em projetos é o serviço de orientação ao demandante na construção de 

projetos, para que ele execute a tarefa de elaborar o projeto de forma autônoma. Neste serviço, 

o escritório se preocupa em oferecer informações e dar diretrizes por meio de uma consulta 

única, para que o solicitante sane suas dúvidas e consiga dar prosseguimento a seu objetivo de 

elaborar um projeto. 

• Elaboração de Projetos - Assessoria:  

Assessoria em projetos é o serviço de orientação ao demandante na construção de 

projetos, seguido de acompanhamento e verificação de todo o processo. Nesse serviço, o 

escritório mantem contato direto com seus demandantes, por meio de canais de comunicações 

previamente acordados, com o objetivo de viabilizar a melhoria continua da elaboração do 

projeto.  
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• Elaboração de Projetos - Desenvolvimento:  

Desenvolvimento da elaboração de projetos é o serviço de elaboração integral da 

estrutura do projeto. Nesse serviço, o escritório se responsabiliza por todo o processo que 

envolve a construção do projeto por meio das informações disponibilizadas pelo demandante 

e encontros periódicos que garantam o alinhamento entre os interesses do solicitante e o que 

está sendo construído. 

• Elaboração de Projetos - Capacitação:  

A capacitação em Estruturação de Projetos é o serviço que possibilita aos 

demandantes adquirir técnicas para a elaboração de projetos. Nesse serviço, o escritório 

organiza turmas de no mínimo 12 participantes, com cursos de duração de 8h e entrega de 

material didático.  

• Captação de Recursos - Consultoria: 

 Consultoria em captação de recursos é o serviço oferecido aos demandantes com o 

objetivo de orientá-los, através de uma consulta, em como e onde buscar de forma eficiente, 

recursos e parceiros para o projeto. O escritório possui um banco de editais atualizados 

semanalmente, que é consultado para verificar se algum edital se enquadra ao perfil do projeto 

do demandante.  

• Captação de Recursos - Desenvolvimento: 

Desenvolvimento da captação de recursos é o serviço em que o próprio escritório 

busca recursos para o projeto, seja através de editais ou por meio da articulação de parcerias. 

Nesse caso, a universidade submete o projeto em questão como proponente e torna-se 

responsável pelo gerenciamento da sua execução. 

• Gerenciamento de Projetos - Desenvolvimento: 

Desenvolvimento do gerenciamento de projetos é o serviço em que o escritório 

gerencia a execução do projeto, contemplando a gestão do custo, do prazo, do escopo, da 

qualidade, da comunicação, dos recursos humanos, dos riscos, das aquisições e da integração. 

Nesse serviço são aplicados conhecimentos, técnicas e ferramentas de gestão para o alcance 

dos objetivos e metas traçadas para o projeto, de forma eficiente e eficaz. 

• Gerenciamento de Projetos - Capacitação:  

Capacitação em gerenciamento de projetos é o serviço em que o escritório oferece 

ensinamentos sobre as melhores práticas de gestão. É destinado aqueles que têm interesse em 

obter conhecimentos e desenvolver a gestão de projetos em sua organização de forma 

autônoma. Este curso é baseado nas práticas sugeridas pelo “A Guide to the Project 
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Management Body of Knowlodge” (PMBoK GUIDE), guia elaborado pelo “Project 

Management Institute” (PMI).  

Os serviços podem ser solicitados de forma independente ou em conjunto, de acordo 

com as necessidades do demandante. Mas certos requisitos devem ser atendidos para 

possibilitar ao escritório a execução dos serviços desejados. 

4.3 DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Após a conclusão dos trabalhos a respeito do entendimento do negocio foi possível 

começar a pensar na etapa de identificação da estrutura organizacional. Em um primeiro 

contato da equipe com os gestores do escritório, foi verificada a existência de um primeiro 

organograma confeccionado por eles na época da idealização do escritório, o qual segue 

abaixo. 

 

Figura 13 - Primeiro Organograma do Escritório. 

Fonte: Dados do Escritório de Gerenciamento de Projetos. 

 

Entretanto os próprios gestores não se sentiam confortáveis com esse organograma, 

pois novos cargos já haviam sido criados e achavam que muitas atividades existentes no 

escritório eram executadas de formas aleatórias, sem pessoas e/ou cargos previamente 

escolhidos para a execução delas. Assim, foi levantada a proposta da revisão do organograma 

do órgão. 
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A partir dessa demanda dos gestores, a equipe se reuniu para propor ideias e definir a 

melhor forma de alcançar o novo organograma. O primeiro passo adotado por eles foi o 

desenvolvimento de um formulário que devia ser preenchido por todos os colaboradores, em 

que eles citassem todas as atividades que eles realizam, já realizaram, quais já foram 

finalizadas, quais foram abandonadas e quais foram transferidas para outros membros. A 

finalidade dessa proposta era identificar os tipos de atividades demandadas pelo escritório, de 

modo a possibilitar uma melhor visão do escritório e um melhor dimensionamento das reais 

atribuições de cargos e recursos humanos. 

Com a finalização da tabulação e da analise das informações obtidas, o grupo 

observou a necessidade da criação de setores na organização para possibilitar a melhor gestão 

de tarefas que poderiam causar grandes impactos sob a atividade fim da organização, sendo 

que até então essas tarefas eram constantemente transferidas entre as pessoas, sem ocorrer 

uma gestão de conhecimento através do registro das melhores práticas para se executar essas 

tarefas, um monitoramento e nem mesmo um aprimoramento delas, o que não favorecia o 

desempenho do escritório. Também se observou que em alguns casos, certas atividades foram 

abandonadas por falta de pessoal qualificado para desempenhá-las, ou falta de monitoramento 

dos colaboradores ou até mesmo falta de tempo para executa-las. 

Perante essa situação, o grupo resolveu fazer uma listagem das atividades 

identificadas e sugeriu os setores a serem criados para alocação delas. Sendo que, segundo 

eles, cada setor deveria ter um gestor e membros alocados. Esse trabalho foi entregue à cúpula 

gestora do escritório para a análise da proposta. A comissão avaliou a proposta, sugeriu 

algumas adaptações e aprovou a ideia, o que possibilitou a equipe a elaborar a nova estrutura 

organizacional do escritório. 
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Figura 14 – Novo Organograma 

Fonte: Dados do Escritório de Gerenciamento de Projetos. 

 

As atribuições de cada setor do novo organograma se encontram descritas abaixo: 

 Comitê de Decisão: Responsável pela definição das politicas de atuação, da 

elaboração do plano estratégico, da aprovação de mudanças estratégicas e da 

resolução de conflitos relacionados ao processo de gerenciamento do 

portfólio de projetos. 

 Coordenação: Atuante na interface do escritório com as unidades 

acadêmicas e demais setores da universidade, na implementação de politicas 

de atuação, na aprovação de requisições de mudanças nos projetos, na análise 

de desempenho da equipe e na convocação de reuniões para decisões 

estratégicas. 

 Gerência Estratégica: Responsável pela gerência do desempenho da equipe, 

pela coordenação do portfólio de projetos, por fazer a interface entre os 

diversos órgãos envolvidos nos projetos, pela busca de soluções para os 
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problemas pendentes, pela assessoria no planejamento dos projetos e pela 

revisão dos relatórios gerenciais. 

 Assessoria Jurídica: Responsável pela revisão jurídica dos projetos, pela 

elaboração do termo e documentos pertinentes aos projetos, pela gestão dos 

contratos, pela revisão jurídica dos editais e pelo aporte jurídico das questões 

legais do escritório.   

 Assessoria de Parcerias Estratégicas: Atuante na busca de parcerias 

estratégicas para os projetos, como pessoas com conhecimento técnico, 

órgãos fomentadores e fontes financiadoras. 

 Gerente de Projetos: Responsável pelo planejamento dos projetos, pelo 

acompanhamento da execução deles, pelo controle dos cronogramas físicos 

dos projetos e da liberação orçamentaria, pela gestão das atividades dos 

analistas plenos e juniores, pela convocação das reuniões de projeto, pela 

identificação das mudanças necessárias nos projetos e da elaboração das 

requisições de mudanças, pela elaboração dos relatórios gerenciais, pela 

prestação de contas no encerramento do projeto, pelo suporte metodológico 

aos analistas plenos e juniores e pela submissão dos projetos para as 

captações de recursos. 

 Analista Pleno: Atua no planejamento dos projetos, acompanha a execução 

dos mesmos, dá assessoria ao analista júnior em suas atividades, redige os 

projetos, realiza lançamentos financeiros dos projetos, realiza preenchimento 

do software de gerenciamento do projeto e participa das reuniões do projeto. 

 Analista Júnior: Atua no acompanhamento do planejamento dos projetos, 

realiza pesquisas a respeito do projeto e faz tabulação de informações, realiza 

preenchimentos das planilhas a respeito dos projetos em andamento, participa 

das reuniões e vivencia as atividades praticas de gestão de projetos. 

 Assessoria Executiva: Responsável pela coordenação dos setores através da 

gestão de seus conflitos, resolução de seus problemas e levando somente as 

questões mais relevantes à gerência estratégica, pela gestão do desempenho 

dos gestores de cada setor e pela convocação e realização das reuniões da 

área.  

 Administrativo e Financeiro: Responsável pela agenda de compromissos do 

escritório, pela atualização da lista de contatos, pela recepção e atendimento 
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dos visitantes, pelo atendimento de ligações e repasse de recados, pela 

realização das atas de reuniões e listas de presença, pela revisão ortográfica 

dos projetos e documentos, pela manutenção da ordem e da organização do 

ambiente de trabalho, pelo suporte técnico da rede e computadores, pela 

solicitação de recursos para o escritório, pela gestão financeira do mesmo e 

pelo levantamento de custo dos projetos e realização de orçamentos. 

 Assessoria de Captação de Recursos: Atua na busca de editais para a 

submissão dos projetos sob responsabilidade do escritório e na confecção de 

um banco de editais para outros possíveis projetos.  

 Comunicação: Responsável pela gestão das mídias sociais do escritório e do 

site, pela assessoria de comunicação interna e externa, pela assessoria de 

imprensa, pela elaboração e condução do plano de marketing do escritório, 

pela elaboração dos planos de comunicação dos projetos, pela fotografia e 

produções audiovisuais, pela busca na excelência do atendimento e do 

fortalecimento da imagem da organização, desenvolvimento da identidade 

visual do escritório e dos projetos quando necessário, pelo cerimonial dos 

eventos e pela comunicação via e-mail com os demandantes. 

 Gestão de Pessoas: Responsável pelo planejamento e estruturação das 

capacitações dos colaboradores, pela criação das estratégias de motivação, 

pelo acompanhamento do clima do ambiente de trabalho, pela avaliação e 

feedback aos membros, pelos processos seletivos e gestão dos horários e 

cadastros dos colaboradores. 

 Qualidade: Responsável pela gestão do processo de padronização do 

funcionamento do escritório, através da confecção do processo finalístico e 

seus processos, da elaboração dos padrões de documentos e formulários 

pertinentes para a elaboração dos projetos e para um bom funcionamento do 

escritório, pela gestão da busca da melhoria continua desde processos e 

documentos, pela criação de mecanismos para medir e gerir a qualidade dos 

projetos e dos trabalhos internos desenvolvidos e desenvolvimentos de 

programas como o 5S para a melhoria do ambiente de trabalho.  

A definição dos gestores, de seus membros e a formalização das atribuições de cada 

cargo/ setor foi agendada para um segundo momento após a finalização do novo organograma, 

que foi apresentado e explicado a todos os colaboradores. 
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4.4 MAPEAMENTO E MELHORIA NOS PROCESSOS 

Após a definição do novo organograma do escritório, pode-se dar inicio a etapa de 

mapeamento dos processos. Entretanto antes de começar os trabalhos foram feitas a inclusão 

das pessoas do setor de qualidade que ainda não faziam parte dessa equipe de projeto, já que 

com a reformulação do organograma, elas passariam a trabalhar com a padronização e a busca 

da melhoria continua nos processos de execução dos serviços do escritório. Então, com a 

realização de algumas reuniões, elas foram colocadas a par de todo o processo que estava 

acontecendo. Essa inclusão não apresentou grandes impactos, pois as pessoas incluídas foram 

selecionadas estrategicamente por apresentarem formações correlacionadas com a atividade 

de mapeamento de processos e já terem algum conhecimento prévio a respeito do assunto. 

O primeiro passo adotado por eles foi à conscientização de todos que para se 

alcançar o mapeamento completo da organização, era preciso identificar os processos macros 

e depois subdividi-los até chegar aos processos micro. Embasada nessa premissa, a primeira 

responsabilidade da equipe era a identificação do processo finalístico do escritório. Sendo 

assim, a estratégia inicial adotada foi à realização de uma reunião com a gerência estratégica 

para a coleta de informação e a realização dos primeiros esboços de fluxogramas. Ao fim 

dessa reunião já se tinha o primeiro esboço do processo finalístico do escritório, o qual foi 

submetido a uma reunião de análise critica e sugestões de melhoria com o comitê de decisão. 

Nessa reunião adaptações foram sugeridas e discutidas, e as escolhidas foram efetuadas de 

modo a apresentar o processo finalístico da figura 15 como resultado do trabalho. 

As principais adaptações sugeridas na reunião com o comitê de decisão como forma 

de melhorar a performance do escritório foram à inclusão do processo de Analise do 

Desempenho que até então nunca tinha sido realizado e a inclusão dos pontos chaves “Seleção 

dos projetos pelo método AHP” e “Elaboração dos Pareceres” no processo de Seleção de 

Propostas. Pontos estes que estavam em aberto na organização, pois a seleção dos projetos 

não apresentava um método definido, eram escolhidos baseados no bom senso do comitê e 

nenhum registro justificando a escolha/ decisão era realizado, o que acarretava em algumas 

insatisfações por parte dos demandantes e geravam retrabalhos e desencontro de informações 

na organização. 
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Figura 15 - Processo Finalístico do Escritório 

Fonte: Dados do Escritório de Gerenciamento de Projetos. 
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Em um segundo momento o objetivo da equipe era detalhar cada etapa do processo 

finalístico, para isso foi abordado cada processo por vez e adotado os seguintes passos. 

Primeiramente foi realizada uma reunião com a gerência estratégica para um esboço geral do 

funcionamento daquele processo e concomitantemente à realização do esboço, ela 

mencionava as pessoas envolvidas nesse processo. Em um segundo momento, foi convocada 

uma reunião com as pessoas mencionadas na primeira reunião para um aprimoramento de 

informações e detalhamento do processo, além disso, eles também discutirem e sugerirem 

melhorias.  

Ao término desses dois momentos, era possível se apresentar um fluxograma a 

respeito do funcionamento do processo e as sugestões de melhorias por parte dos 

colaboradores. Assim estes eram levados para uma reunião com o comitê de decisão que 

analisavam o funcionamento do processo e a viabilidade das melhorias para então oficializar o 

fluxograma do processo. 

O primeiro processo a passar por essas etapas foi o de Atendimento ao Demandante 

que apresenta atividades ligadas ao demandante e a dois setores: administrativo e 

comunicação. Esse processo sofreu uma grande modificação após a aplicação das melhorias 

sugeridas pelos colaboradores, pois antes os cadastros de projetos só podiam ser realizados 

através da internet devido ao quadro reduzido de funcionários.  Conforme pode ser visto no 

fluxograma na figura 16. 

Com aprovação da melhoria, o escritório também passou a realizar cadastros de 

projetos presenciais. Segundo alguns colaboradores, isso era algo que vinha sendo 

questionado por alguns demandantes que se queixavam de uma falta de orientação e 

assessoria para o cadastramento de seus primeiros projetos, pois o retorno via web era algo 

que demandava uma espera, o que lhes geravam um desconforto e/ou ansiedade. Assim o 

novo funcionamento sugerido e aprovado foi o apresentado na figura 17. 
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Figura 16 - Fluxograma Antigo do Atendimento ao Demandante 

Fonte: Dados do Escritório de Gerenciamento de Projetos. 
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Figura 17 - Fluxograma Oficial do Atendimento ao Demandante 

Fonte: Dados do Escritório de Gerenciamento de Projetos.
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 O próximo processo estudado foi o Seleção de Propostas, o qual era responsável por 

envolver o setor administrativo, o comitê de seleção e o comitê de decisão. O comitê de 

seleção foi um grupo criado para a aplicação do método AHP e a geração dos pareceres das 

propostas de projetos, os quais seriam enviados para o comitê de decisão para as analises e 

decisões finais. Esse novo comitê era formado pelos gerentes de projetos, a gerência 

estratégica e a assessoria jurídica.  

 O processo de Seleção de Propostas foi praticamente todo criado no processo de 

padronização do funcionamento do escritório, pois como já foi dito anteriormente nenhum 

método bem definido e nenhum tipo de anotação oficial era gerada ao se definir os projetos 

que seriam atendidos pelo escritório. Desse modo, o processo foi idealizado e confeccionado 

de acordo com os interesses e a viabilidade dos envolvidos. E a configuração final dele é 

apresentada na Figura 18.  
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Figura 18 - Fluxograma Oficial da Seleção de Propostas 

Fonte: Dados do Escritório de Gerenciamento de Projetos. 
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O Retorno ao Demandante foi o terceiro processo a ser trabalhado, que apresentava 

tarefas que envolvem o comitê de decisão, o setor administrativo e o demandante. Esse 

processo se caracteriza pela entrega do parecer com a negativa de prestação de serviço ou com 

a proposta de serviços a ser prestada pelo escritório que pode ser aceita ou não pelo 

demandante. 

A melhoria apresentada nesse processo está relacionada com a inclusão das 

atividades de tramete do parecer que era algo que não existia e passou a ser usado, e que é 

algo de grande importância para o demandante e o escritório. 
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Figura 19 - Fluxograma Oficial do Retorno ao Demandante 

Fonte: Dados do Escritório de Gerenciamento de Projetos. 
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O próximo processo é a Contratação do Serviço que apresenta atividades que 

envolvem o demandante, o gerente de projeto, a equipe de projeto e a assessoria jurídica. Esse 

processo se caracteriza pelo esclarecimento ao demandante sob o funcionamento do serviço a 

ser prestado pelo escritório, as condições necessárias e o acerto das clausulas contratuais.  

A única adequação de melhoria realizada nesse processo foi o arquivamento do 

parecer, caso o demandante desista de contratar o serviço oferecido, fato que até então não 

ocorria, pois não tinha nenhum controle sobre projetos já submetidos ao escritório, e que não 

foram realizados pelo mesmo. 
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Figura 20 - Fluxograma Oficial da Contratação do Serviço 

Fonte: Dados do Escritório de Gerenciamento de Projetos. 
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Observando o processo finalístico, o próximo processo seria a Realização do Serviço, 

entretanto analisando as oito possibilidades de serviços que o escritório pode oferecer, a 

equipe de mapeamento verificou que para cada serviço esse processo acontece de uma forma 

diferente, o que o leva a ter oito fluxogramas diferentes. Isso acontece porque cada serviço 

demanda uma equipe deferente em quantidades e especialidades, além de cada um possuir um 

fluxo de tarefas diferentes. 

Mediante a esse fato, a equipe resolveu deixar esse processo para ser mapeado por 

último devido ao grande trabalho e mobilização do escritório que ele exigiria. Então o 

processo seguinte no processo finalístico foi a Analise de Desempenho, processo este incluído 

pelo comitê de decisão, mas que até aquele presente momento nunca tinha sido realizado e 

nem idealizado, embora o escritório já tivesse criado um setor de Qualidade especificamente 

para lidar diretamente com esse processo. 

Em um primeiro momento a gerência estratégica se reuniu com os gerentes de 

projetos para discutir, sugerir e pesquisar os primeiros padrões para esse processo. Essa fase 

foi constituída de algumas reuniões e, em função dos resultados gerados, a equipe de 

qualidade foi incluída para se começar os trabalhos de mapeamento. Nessa nova fase foi 

constatado que esse processo apresentava dois tipos de fluxos, pois o processo de analise de 

desempenho de um projeto possui atividades diferentes do processo de analise de desempenho 

de uma capacitação. Assim, se verificou a necessidade de criar dois tipos de fluxogramas, um 

para cada área de prestação de serviço. E o resultado desse trabalho de criação e padronização 

é apresentado na Figura 21. 
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Figura 21 - Fluxograma Oficial da Analise de Desempenho - Projeto 

Fonte: Dados do Escritório de Gerenciamento de Projeto
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O processo de Analise de desempenho em Projetos apresenta um fluxo de tarefas que 

envolvem mais pessoas, que são os demandantes, a equipe de projeto, os especialistas do 

projeto e o setor administrativo e o de qualidade. Sua principal intenção é registrar as diversas 

visões e lições a respeito do serviço prestado, a partir de diferentes perspectivas, e assim 

possibilitando tratá-las para um aprimoramento dos processos e do serviço do escritório. 
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Figura 22 - Fluxograma Oficial da Analise de Desempenho - Capacitação 

Fonte: Dados do Escritório de Gerenciamento de Projetos. 

 

O processo de Analise de Desempenho da Capacitação apresenta tarefas para a 

verificação da eficácia do treinamento e a satisfação dos demandantes com relação ao serviço 

prestado, assim gerando informações para o aprimoramento do serviço do escritório. E os 

elementos que estão envolvidos nas atividades desse processo são os demandantes, a equipe 

de projeto e o setor de qualidade. 

Por fim faltava o processo de Encerramento que também apresentava duas versões de 

fluxogramas. O fluxo de encerramento dos projetos que se concretiza com a entrega dos 

produtos, elaboração e assinatura do termo de encerramento do serviço prestado, que envolve 

o setor administrativo, o gerente de projeto e o demandante. E o fluxo de encerramento das 

capacitações que se caracterizava pela elaboração e entrega dos certificados, e assinatura do 

termo de finalização do serviço, sendo que essas tarefas envolviam o setor administrativo, a 

equipe de projeto e o demandante.   
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Figura 23 - Fluxogramas Oficiais de Encerramento – Projeto e Capacitação 

Fonte: Dados do Escritório de Gerenciamento de Projetos. 

 

Após a finalização do fluxograma do processo de encerramento, se deu inicio aos 

trabalhos de mapeamento do processo de Realização dos serviços. Devido a restrições de 

tempo e complexidade para se expor os processos de construção das oito possibilidades de 

fluxogramas, o presente trabalho se dedicará somente a descrever as etapas de construção do 

mapeamento do serviço de Elaboração de Projetos – Desenvolvimento. A escolha desse 

serviço para ser descrito se deu pelo fato de ser o mapeamento que mais sofreu influência dos 

processos sugeridos pelo PMBOK em sua construção, e além de ser um dos que já foram 

finalizados. 
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A sua lógica de construção também seguiu os mesmo passos para a construção dos 

fluxogramas. Primeiro se realizava uma reunião com a gerência estratégica que mencionava o 

funcionamento geral de parte do processo e as pessoas envolvidas, de modo a possibilitar a 

equipe de projeto a fazer um primeiro esboço. Em seguida, a equipe se reúne com as pessoas 

mencionadas e mais a gerência estratégica para um maior detalhamento do primeiro esboço 

realizado. Ao fim da reunião, a equipe já apresenta um segundo esboço da parte do processo 

analisado, e uma cópia é entregue a todos os envolvidos para terem um “dever de casa”. 

Assim a gerência estratégica marca com eles uma próxima reunião em que eles devem trazer 

sugestões de melhorias baseadas nos mecanismos e processos sugeridos pelo PMBOK. 

Esse terceiro encontro acontece com a presença dos colaboradores envolvidos, da 

gerência estratégica e mais os gerentes de projetos, que apresentam suas propostas de inclusão 

e/ou exclusão de processos, apontam novos métodos e ferramentas que podem ser aplicados e 

evidenciam novas possibilidades de fluxos. Após todo o período de discussão, chegou-se a 

uma nova configuração para essa parte do processo, que foi desenhada e documentada pelos 

membros da equipe de mapeamento posteriormente levada ao comitê de decisão para 

aprovação. Esse processo foi repetido várias vezes até se alcançar a finalização do fluxograma 

da elaboração de projetos do tipo desenvolvimento, o qual se encontra no Anexo A do 

trabalho. 

A partir do fluxograma foi mais fácil visualizar todo o fluxo de processos necessários 

para se alcançar uma boa elaboração de projetos embasada no PMBOK, e a identificação 

visual das áreas do PMBOK favoreceu o entendimento do envolvimento das nove áreas e sua 

aplicabilidade no cenário real. É interessante abordar que no fluxograma acima constam dez 

tonalidades, entretanto isso ocorre, pois a área de Aquisições foi apresentada com uma 

subdivisão, a Materiais, que foi apresentada em outra tonalidade de amarelo. Essa 

diferenciação ocorreu por questões de interesse dos envolvidos, de modo a facilitar o 

entendimento e tramite dos processos internos. 
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Legenda das Cores do Flugrograma:

Integração Escopo

Comunicação Risco

Tempo Recurso Humano

Custo Materiais

Qualidade Aquisições

 

Quadro 6 - Legenda das Cores do Fluxograma do Serviço Mapeado 

Fonte: Dados do Escritório de Gerenciamento de Projetos. 

 

Com base no fluxograma, um novo trabalho de detalhamento começou a ser 

desenvolvido com a intenção de padronizar e documentar todo o processo de Elaboração de 

Projetos do tipo Desenvolvimento. Esse trabalho consiste em aplicar a ferramenta 5W2H em 

todos os subprocesso e também na confecção da matriz SIPOC do processo, o que 

proporciona alguns benefícios para a organização. Com o 5W2H, os subprocessos ficam 

procedimentados e operacionados. A Matriz SIPOC possibilita uma melhor visão sistêmica, 

pois ela identifica os recursos necessários para os subprocessos gerarem os produtos e 

subprodutos do processo, além de viabilizar a visualização dos clientes internos e externos da 

organização. 

Para a confecção do 5W2H e da matriz SIPOC, a equipe de mapeamento se reunia e 

utilizando seus esboços, suas anotações e suas lembranças das discussões das reuniões 

passadas, eles iam revisando subprocesso por subprocesso, preenchendo o 5W2H e 

elaborando a matriz, através da identificação de seus fornecedores, entradas, saídas e clientes. 

Após finalizar dessa etapa, a equipe convocou reuniões com os envolvidos e a gerência 

estratégica para a avaliação e melhoria do material produzido, assim finalizando esses dois 

trabalhos, que depois só foram levados para a reunião do comitê de decisão para aprovação e 

validação.  

O trabalho completo do 5W2H e da SIPOC realizado no fluxograma da Elaboração 

de Projetos do tipo desenvolvimento se encontra nos anexos B e C desse trabalho devido suas 

extensões. A seguir será apresentado esse trabalho desenvolvido em um dos subprocessos 

como forma de exemplificar o trabalho desenvolvido em todo o fluxo. 
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Figura 24 - Processo Selecionado para Exemplificar 

Fonte: Dados do Escritório de Gerenciamento de Projetos. 

 

 

 

5W2H 

 

Processo: 58 - Estimar duração da Estrutura do projeto:  

O que: Estimar quanto tempo cada atividade do projeto irá durar. 

Quem: Gerente do projeto e especialista da área. 

Como: A partir da metodologia, dos recursos materiais e humanos alocados 

nas atividades deve-se analisar e estimar o tempo de duração de cada atividade, sempre 

pautado nas vivencia do gerente e do especialista e quando necessário deve-se 

consultar também o demandante. 

Onde: EGP. 

Quando: Depois de identificados recursos humanos e materiais do projeto. 

Por que: Para iniciar a elaboração do plano de tempo do projeto. 

Quanto: Custo da hora consultoria dos especialistas. 

Quadro 7 - 5W2H do Processo 58 

Fonte: Dados do Escritório de Gerenciamento de Projetos. 
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Quadro 8 - SIPOC do Processo 58 

Fonte: Dados do Escritório de Gerenciamento de Projetos. 

 

Então esses passos foram realizados para todos os subprocessos de modo a facilitar o 

entendimento de todos os colaboradores sobre o funcionamento do serviço e possibilitar o 

entendimento de suas influências no processo, além de o escritório agora ter seus processos 

documentados o que possibilita a padronização da sua prestação de serviços. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1 RESULTADOS ALCANÇADOS 

Esse trabalho desenvolvido no escritório de gerenciamento de projetos foi algo que 

demandou muitos esforços de todos os colaboradores devido as grandes mudanças ocorridas, 

consistindo em alterações físicas, organizacionais e comportamentais. Novas contratações 

foram necessárias, novas rotinas foram criadas, outras foram abandonadas, além de todo o 

trabalho de desenvolvimento de técnicas e habilidades necessárias. Entretanto, todo esse 

esforço foi recompensado, porque muitas melhorias e bons resultados foram alcançados. 

Algumas destas evidências de melhores desempenhos são expostas a seguir.  

Otimização do tempo de elaboração dos projetos, com a elaboração de ferramentas 

que são aplicadas durante a confecção de todos os projetos, e não ferramentas específicas para 

cada projeto como eram desenvolvidas antes. Com o mapeamento também foi possível 

reduzir os retrabalhos gerando perdas de tempo, pois os gerentes possuem um fluxo a seguir 

para uma melhor elaboração do projeto. 

Melhor entendimento por parte dos colaboradores de suas tarefas e 

responsabilidades, além do real impacto que elas têm sob o processo de prestação de serviço 

pelo escritório. Assim é percebida uma maior responsabilidade e agilidade dos colaboradores 

ao desenvolver suas tarefas, uma maior preocupação na prestação de conta as pessoas que 

dependem do resultado do seu trabalho e também uma maior importância e valorização de 

suas funções.  

Um dos problemas enfrentados pelo escritório era uma elevada rotatividade dos 

colaboradores pelo fato de muitos deles serem bolsistas. Com a documentação das atividades 

a transferência das tarefas entre os membros fica mais viável e ágil, além disso também 

possibilita uma maior retenção dos conhecimentos adquiridos pelos membros com relação à 

gestão de projetos, possibilitando a manutenção da qualidade dos serviços prestados pelo 

escritório.  

Outro fato que incomodava muito os idealizadores do escritório e com o 

mapeamento isso pode ser solucionado, era a falta de um padrão do escritório para entregar os 

projetos elaborados pela organização, pois a estrutura de cada projeto entregue variava com o 

estilo do gerente responsável. 
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Um grande resultado alcançado após a realização do mapeamento é a aprovação em 

editas de projetos confeccionados e assessorados pelo escritório, representando uma melhoria 

na prestação do serviço oferecido. Além disso, com a reformulação dos serviços prestados, o 

número de demandantes atendidos pelo escritório também aumentou, proporcionando uma 

maior satisfação dos clientes. 

5.2 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

Apesar dos grandes resultados já alcançados com o mapeamento de processos, este 

ainda não conseguiu ser finalizado. Apenas os processos base do sistema e alguns dos 

serviços já foram mapeados. Dos oito serviços oferecidos apenas três são mapeados – 

Elaboração de Projetos no modo Assessoria, Consultoria e Desenvolvimento. As justificativas 

para esse fato são que esse trabalho de mapeamento demanda muito tempo dos funcionários e 

como a prioridade é a prestação dos serviços, as atividades de mapeamento vão sendo 

encaixadas nas rotinas dos colaboradores o que acaba levando a uma postergação da 

finalização dos trabalhos. 

Os serviços já mapeados são os que apresentam maior demanda na organização. Dos 

que ainda não foram mapeados, há serviços nunca realizados, como é o caso da captação de 

recursos do tipo consultoria e o gerenciamento de projetos do tipo desenvolvimento, o que 

acaba até dificultando a elaboração do mapeamento. Como os mapeamentos dos serviços são 

trabalhos muito extensos, não teria espaço para abordar todos nesse trabalho, então baseado 

no interesse de mostrar a interface entre gestão de projetos através do PMBOK e o 

gerenciamento por processo, foi escolhido só se abordar o serviço de elaboração do projeto do 

tipo desenvolvimento, que é o de maior complexidade e o que mais evidência esse interface. 
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6. CONCLUSÕES 

O presente trabalho apresentou todo o embasamento teórico necessário pela equipe 

que busca definir o funcionamento de um escritório de gerenciamento de projeto pautado na 

gestão por processo.  

Evidenciou-se a necessidade de compreensão dos conceitos, do vocabulário e das 

boas práticas em gerenciamento de projetos, das intenções dos responsáveis pela criação deste 

órgão suplementar ligado ao setor público e da forma desejada de se trabalhar no escritório.  

Além disso, ressaltou os princípios do gerenciamento por processo que levaram a 

organização a um funcionamento mais ágil, com execução de atividades que realmente 

agregam valor para os demandantes do projeto, de modo a também favorecer o escritório a 

atender um maior publico. 

Enfim, o estudo passa a ser mais uma fonte de consulta para escritórios de 

gerenciamento de projetos que buscam definir o seu modelo de funcionamento, 

principalmente para os de setor público.  
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ANEXO A – FLUXOGRAMA DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

(DESENVOLVIMENTO) 
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ANEXO B – 5W2H DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

(DESENVOLVIMENTO) 

1) Selecionar responsável: 

O que: Escolher gerente de projeto, analista pleno e analista júnior responsável pelo projeto. 

Quem: Gestão de Pessoas, Coordenação e Gerente Estratégica. 

Como: Basear no eixo de atuação que o demandante pertence, na capacidade de absorção de 

novos trabalhos e nas habilidades específicas dos membros. 

Onde: EGP, Sala de reuniões. 

Quando: Depois da aprovação do início do Projeto. 

Por que: Para dividir o trabalho entre equipe e centralizar responsabilidades. 

Quanto: Nenhum.  

2) Preparar primeiro atendimento: 

O que: Estudar sobre o projeto e preparar como se deve desenvolver a reunião com o 

demandante. 

Quem: Gerente de Projeto e Analistas. 

Como: Ler formulário do projeto que foi preenchido pelo demandante no site para cadastro 

do projeto; Pesquisar sobre o tema; Preparar roteiro do atendimento e perguntas que pretende 

fazer ao demandante para maiores esclarecimentos sobre o projeto desejado. Organizar todas 

estas informações em uma pasta criada na rede. 

Onde: EGP, Sala de reuniões. 

Quando: Depois de recebida a designação do projeto. 

Por que: Para captar o maior volume possível de informações do demandante e do tema. 

Quanto: Nenhum. 

3) Marcar atendimento: 

O que: Marcar com demandante o dia e o horário que o gerente de projeto e a equipe por ele 

designada vão realizar a primeira reunião. 

Quem: Secretária. 

Como: Verificar o meio de comunicação que o demandante prefere ser contactado, verificar 

as disponibilidades do gerente de projeto e equipe, além da disponibilidade do local para 

realizar reunião e marcar com o demandante dia, hora e local para realização desta. 

Onde: EGP ou reitoria (preferencialmente) ou em último caso, na organização do demandante. 
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Quando: Depois de recebidos os formulários e pesquisado sobre o assunto. (Não demorar 

mais do que trinta dias depois de selecionada a proposta). 

Por que: Para acordar o melhor dia e horário para colher maiores informações sobre a 

demanda. 

Quanto: Nenhum. 

4) Realizar atendimento: 

O que: Realizar reunião com demandante para ele entender melhor o trabalho desenvolvido 

pelo EGP e também para o gerente entender e coletar mais informações sobre o projeto, de 

modo a conseguir inicializar o projeto e elaborar o termo de abertura. 

Quem: Gerente Estratégica, Gerente de Projeto e equipe. 

Como: Começa a reunião apresentando o Escritório, em seguida faz a verificação com o 

demandante sobre o projeto e realiza os questionamentos que julgar necessário. Em quanto 

isto um dos analistas estará documentando tudo o que está sendo tratado na reunião em ata 

que ao término da reunião será lida pelo gerente no computador para verificar se há 

acréscimos ou melhorias a fazer na ata pelo analista e caso haja o analista fará os acréscimos e 

melhorias necessários e então a ata será impressa e assinada por todos os presentes. Depois a 

ata será guardada na pasta suspensa do projeto. 

Onde: Sala de reuniões do EGP, na reitoria ou em último caso na organização do demandante. 

Quando: Dia e hora agendados anteriormente. 

Por que: Para iniciar o trabalho e afinar os objetivos do EGP e do projeto proposto. 

Quanto: Nenhum. 

5) Informações suficientes? 

O que: Analisar se tem alguma coisa que ainda não ficou claro sobre o projeto ou sobre a 

ideia do demandante, além de verificar se tem todas as informações necessárias para 

desenvolver o termo de abertura. 

Quem: Gerente de Projeto. 

Como: Analisar formulário do projeto que foi preenchido pelo demandante no site para 

cadastro do projeto; Analisar a Ata do atendimento. Informações anotadas por ele mesmo 

além das pesquisas realizadas sobre o tema. 

Onde: No EGP. 

Quando: Após a realização da reunião. 

Por que: Para identificar a necessidade de novos atendimentos e novas pesquisas. 
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Quanto: Nenhum. 

6) Coletar informações pendentes: 

O que: Buscar com o demandante ou com qualquer outra fonte maiores informações sobre o 

projeto para desenvolver o Termo de Abertura. 

Quem: Gerente de Projeto e Analistas. 

Como: Realização de reuniões com demandante ou outro envolvido; Aplicar questionário ou 

formulário no demandante ou outros mecanismos. 

Onde: EGP, reitoria ou organização do demandante (quando necessário). 

Quando: Quando existir informações pendentes. 

Por que: Para contemplar os itens necessários para o Termo de Abertura. 

Quanto: Nenhum. 

7) Verificar área de especialistas necessários: 

O que: Analisar quais áreas de especialistas serão necessários para a realização do projeto. 

Quem: Assessor de parcerias estratégicas, Gerente Estratégica e Gerente de Projeto. 

Como: Após a coleta de dados com o demandante, será feita uma análise sobre quais áreas 

serão utilizadas para a realização do projeto e, a partir disso, será feita uma verificação de 

especialistas nestas áreas que possam participar do projeto. 

Onde: EGP ou reitoria. 

Quando: Quando finalizada coleta de dados com o demandante e as pesquisas realizadas. 

Por que: Para determinar quais áreas do conhecimento se relacionam com o projeto. 

Quanto: Nenhum. 

8) Identificar opções de especialistas: 

O que: Procurar nomes de possíveis especialistas da área necessária. 

Quem: Comitê, Coordenação, Assessor de parcerias estratégicas, Gerente de Estratégica e 

Gerente de Projeto. 

Como: Com as áreas já definidas, cabe ao “quem” identificar várias possibilidades de nomes 

de especialistas desta área determinada para suprir a necessidade do projeto. 

Onde: EGP e possíveis parceiros. 

Quando: Após definir a área de especialistas necessários. 
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Por que: Para o envolvimento de especialistas no projeto e oferecimento do conteúdo 

especializado sobre o seu escopo. Contribuir com dados e pesquisas já elaboradas, para 

conferir “peso” ao projeto e envolver os professores com o EGP. 

Quanto: Nenhum. 

9) Entrar em contato: 

O que: Entrar em contato com o especialista escolhido. 

Quem: Assessor de parcerias estratégicas. 

Como: Entrar em contato através de e-mail ou telefone com o especialista da área definido 

para que se possa marcar uma reunião de apresentação do projeto. 

Onde: EGP. 

Quando: Depois de definido o especialista. 

Por que: Para agendar o dia a ser apresentado o projeto e feito o convite de participação. 

Quanto: Nenhum. 

10) Realizar reunião de apresentação: 

O que: Apresentar o Escritório e o projeto a ser realizado.  

Quem: Gerente Estratégica, Gerente de Projeto e quando interessante Comitê, Coordenação e 

Assessor de parcerias estratégicas. 

Como: Apresentar o EGP, os dados do projeto já coletados (a partir do demandante e das 

pesquisas) e avaliar o interesse do especialista e fazer o convite. 

Onde: EGP ou se necessário na sede do possível parceiro. 

Quando: Antes da assinatura do Termo de Abertura. 

Por que: Para garantir que o EGP terá especialistas interessados no projeto e assim viabilizá-

lo. 

Quanto: Nenhum. 

11) Aceitou participar? 

O que: Verificar a participação do especialista da área desejada. 

Quem: Assessor de parcerias estratégicas. 

Como: Consultar o especialista e verificar o seu interesse e disponibilidade em participar do 

projeto. Em caso negativo, deve-se buscar outro especialista da área desejada para que se 

possa entrar em contato e realizar uma nova reunião de apresentação. 

Onde: EGP ou se necessário na sede do possível parceiro. 
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Quando: No prazo acordado na reunião de apresentação. 

Por que: Para garantir que o EGP terá especialistas interessados no projeto e assim viabilizá-

lo. 

Quanto: Nenhum. 

12) Preencher documentos: 

O que: Preencher um cadastro e o termo de compromisso do especialista. 

Quem: Assessoria Jurídica e Especialista selecionado. 

Como: Tendo aceitado o convite de participar do projeto, deve-se formalizar o compromisso 

assinando um termo de compromisso (onde conterá todas as atividades com o seus devidos 

prazos do especialista e do escritório), além de preencher uma ficha de cadastro com o 

objetivo de armazenar em um banco de dados. 

Onde: EGP. 

Quando: Após a aceitação de participação. 

Por que: Para formalizar as responsabilidades. 

Quanto: Nenhum. 

13) Coletar sugestões para projeto: 

O que: Buscar ideias para a elaboração do projeto com o especialista da área. 

Quem: Gerente de Projeto e equipe e especialista da área. 

Como: Por meio de reuniões com o objetivo de definir o escopo do projeto devem-se coletar 

sugestões para o projeto. 

Onde: EGP ou sede do possível parceiro. 

Quando: Após formalizar a participação. 

Por que: Para definir o escopo do projeto (baseando sempre na demanda e nos princípios 

estratégicos do EGP). 

Quanto: Nenhum. 

14) Informações suficientes? 

O que: Verificar se todas as informações obtidas através das reuniões com os especialistas e 

equipe do projeto contemplam todas as necessidades do projeto. 

Quem: Gerente de Projeto. 
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Como: Após realizar as reuniões com os especialistas da área desejada e com a equipe do 

projeto, deve-se analisar se estas informações são suficientes para preencher o termo de 

abertura do projeto. Em caso negativo, novas reuniões devem ser agendadas. 

Onde: EGP. 

Quando: Ao final das reuniões. 

Por que: Para analisar a consistência das informações. 

Quanto: Nenhum. 

15) Identificar demais envolvidos: 

O que: Identificar os demais envolvidos do projeto. 

Quem: Assessor de parcerias estratégicas, Gerente Estratégica, Gerente do projeto, equipe do 

projeto e equipe de especialistas. 

Como: Durante as reuniões, o gerente do projeto deve identificar junto com o especialista da 

área, com o demandante e com a equipe do projeto todas as partes que estarão envolvidas, 

sejam como parceira, executora ou beneficiária do projeto que será executado. 

Onde: EGP. 

Quando: Durante a compilação das informações do projeto. 

Por que: Para analisar os envolvidos, principalmente aqueles que impactam 

significativamente a execução do projeto, a fim de evitar avanços de trabalho que não é 

passível de realização. 

Quanto: Nenhum.  

16) Documentar demais envolvidos: 

O que: Escrever quais são as outras partes que devem ser contactadas e envolvidas durante o 

projeto. 

Quem: Analista Pleno e Gerente do Projeto. 

Como: Após a identificação dos demais envolvidos, deve-se documenta-los. 

Onde: EGP. 

Quando: Após definidos os envolvidos. 

Por que: Para que se possa monitorar e criar estratégias de comunicação com estes na 

próxima etapa. 

Quanto: Nenhum.  
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17) Contactar envolvido? 

O que: Averiguar a necessidade de entrar em contato com o envolvido. 

Quem: Gerente estratégico e Gerente do projeto. 

Como: Após documentar todos os envolvidos de forma prévia, deve-se observar se há a 

necessidade de fazer contato com esta parte envolvida no grupo de processo de Iniciação. 

Onde: EGP. 

Quando: Após a documentação. 

Por que: Parceiros que viabilizam/inviabilizam devem ser contactados ainda na Iniciação 

para evitar o avanço do projeto sem viabilidade de execução. 

Quanto: Nenhum.  

18) Agendar contato: 

O que: Entrar em contato com a parte interessada. 

Quem: Gerente Estratégico ou Gerente de projeto. 

Como: Observando a necessidade de entrar em contato com a parte interessada, deve-se 

agendar uma reunião. 

Onde: EGP. 

Quando: Após verificar a necessidade de contactar. 

Por que: Para realizar a reunião no melhor dia e horário para as partes. 

Quanto: Nenhum. 

19) Realizar reunião com envolvido: 

O que: Buscar informações com o envolvido. 

Quem: Gerente estratégica, Assessor de parceria estratégica e Gerente de projeto. 

Como: Apresentar o EGP e o projeto informando qual seria a participação do envolvido e 

verificando o interesse em participar do parceiro. Após isso, deve-se formalizar a parceria. 

Onde: EGP ou na instituição parceira. 

Quando: Na data agendada. 

Por que: Para verificar interesse e disponibilidade do envolvido. 

Quanto: Nenhum.  

20) Oficializar Parceria: 

O que: Assinar termo de parceria. 

Quem: Assessoria Jurídica. 
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Como: A partir dos termos acordados em reunião entre o EGP e parceiro, o documento de 

formalização da parceria é assinado. 

Onde: EGP ou Instituição do parceiro. 

Quando: Após firmado termo da parceria. 

Por que: Para formalizar os interesses. 

Quanto: Nenhum.  

21) Identificou mais envolvidos? 

O que: Observar se há mais envolvidos no projeto. 

Quem: Gerente estratégico, Assessor de parcerias estratégicas e Gerente do projeto. 

Como: Após a reunião com uma parte interesse, deve-se averiguar se existem mais partes 

interessadas no projeto. Em caso negativo, o relato prévio sobre os envolvidos pode ser 

elaborado.  

Onde: EGP. 

Quando: Depois das reuniões com a equipe do projeto, com especialistas e demais 

envolvidos. 

Por que: Averiguar envolvidos essenciais para a Iniciação e o desenvolvimento do projeto. 

Quanto: Nenhum.  

22) Elaborar Relato preliminar sobre envolvidos: 

O que: Relatar de forma preliminar quais são os envolvidos e a razão destes serem partes 

interessadas. 

Quem: Gerente do Projeto. 

Como: Após a documentação prévia de todas as partes do projeto e tendo obtido as 

informações necessárias, um relato preliminar deverá ser elaborado contendo estes tópicos.  

Onde: EGP. 

Quando: Após definir os envolvidos. 

Por que: Para estabelecer quais níveis de participação e envolvimento com o projeto (Matriz). 

Quanto: Nenhum.  

23) Desenvolver termo de abertura do projeto: 

O que: Completar o preenchimento do termo de abertura do projeto. 

Quem: Gerente de projeto. 
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Como: Após recolher informações com as partes de interesse, com o especialista da área e 

com os analistas, o termo de abertura deverá ser elaborado de acordo com o modelo existente. 

Onde: EGP. 

Quando: Quando captadas informações necessárias. 

Por que: Para formalizar o início do projeto. 

Quanto: Nenhum.  

24) Revisar e acrescentar aspectos jurídicos: 

O que: Verificar o termo de abertura e adicionar todos os pontos jurídicos. 

Quem: Assessoria Jurídica e bolsista de letras. 

Como: Após a inserção de todas as informações no termo de abertura, devem-se acrescentar 

os aspectos jurídicos, para que não ocorram problemas eventuais. Após a inserção destes 

aspectos, um bolsista graduando ou graduado da Faculdade de Letras deverá fazer a revisão 

do termo de abertura. 

Onde: EGP. 

Quando: Depois de finalizado o termo. 

Por que: Para evitar impropriedades jurídicas nos projetos do EGP. 

Quanto: Nenhum.  

25) Aprovado pelo comitê de seleção? 

O que: Analisar se o Termo de Abertura está de acordo para ser encaminhado ao Comitê de 

Decisão e ao demandante. 

Quem: Comitê de Seleção. 

Como: O comitê de seleção analisa o alinhamento entre o formulário aprovado e o termo de 

abertura e aprova/reprova o termo de abertura para início do planejamento. 

Onde: EGP. 

Quando: Depois de finalizado o termo de abertura. 

Por que: Para resguardar que a ideia inicialmente aprovada, seja executada pelo EGP. 

Quanto: Nenhum. 

26) Melhorias na estrutura? 

O que: Identificar as melhorias no Termo de Abertura. 

Quem: Comitê de Seleção. 
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Como: Sugerir melhorias no termo de abertura a serem alteradas pelo gerente de projeto. 

Caso o problema seja a não conformidade do Termo com a ideia aprovada pelo comitê de 

seleção a partir da ficha de cadastro do projeto, devem-se propor a manutenção do escopo do 

projeto ou então será arquivado. 

Onde: EGP. 

Quando: Durante a reunião de aprovação do Termo de abertura. 

Por que: Para garantir a fidelidade à ideia inicial aprovada. 

Quanto: Nenhum. 

27) Aprovado Comitê de Decisão? 

O que: Analisar o Termo de Abertura para autorizar o início do planejamento do projeto. 

Quem: Comitê de Decisão. 

Como: Através da apresentação do termo de abertura pela Gerente Estratégica para o comitê 

de decisão. Sendo aceito por eles, a gerente estratégica dá retorno positivo ao Gerente 

autorizando a apresentação ao demandante. Caso contrário,devem ser indicadas melhorias no 

Termo. 

Onde: Na reitoria. 

Quando: Durante reunião do comitê. 

Por que: Para dar ciência sobre os projetos do EGP e possibilitar que eles validem o 

andamento do processo de seleção dos projetos. 

Quanto: Nenhum. 

28) Marcar apresentação do Termo 

O que: Agendar com o demandante o dia e horário para a apresentação do termo. 

Quem: Secretária. 

Como: Marcar o dia e o horário com o demandante de acordo com a disponibilidade do 

Gerente de projetos e do demandante. Deve-se verificar a disponibilidade do local para 

realizar a reunião e o meio de comunicação em que o demandante deseja ser informado. 

Onde: EGP. 

Quando: Após a aprovação do Termo de Abertura pelo comitê de decisão. 

Por que: Para garantir o melhor dia e horário para realizar a reunião. 

Quanto: Nenhum. 
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29) Realizar reunião de apresentação do Termo 

O que: Apresentar Termo de abertura do projeto. 

Quem: Gerente do Projeto. 

Como: Apresentar o termo de abertura do projeto para o demandante para obter a aceitação 

final do Termo.  

Onde: EGP ou instituição do demandante. 

Quando: No dia e horário agendados. 

Por que: Para cientificar o demandante da proposta final e obter sua aceitação. 

Quanto: Nenhum. 

30) Aprovado Termo? 

O que: Verificar se o demandante está de acordo com o Termo. 

Quem: Demandante. 

Como: Através da assinatura do termo. 

Onde: No local da reunião. 

Quando: No dia e na hora marcadas. 

Por que: Para obter a formalização necessária ao início do planejamento do projeto. 

Quanto: Nenhum. 

31) Arquivar Termo: 

O que: Arquivar projeto caso demandante não aceite termo. 

Quem: Gerente do Projeto. 

Como: Após a reprovação do termo pelo demandante, guardar na pasta suspensa do projeto. 

Onde: EGP. 

Quando: Após finalizado o termo. 

Por que: Para a organização da documentação do projeto. 

Quanto: Nenhum.  

32) Refinar relato preliminar dos envolvidos: 

O que: Escrever de maneira mais detalhada os relatos sobre os envolvidos no projeto. 

Quem: Gerente do Projeto. 

Como: Nesta fase, deve-se refinar o relato sobre os envolvidos de modo que contemple os 

seus interesses, o envolvimento deste no projeto, o impacto e a sua influência nas entregas e 

no desempenho do projeto.  
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Onde: EGP. 

Quando: Durante a elaboração do plano de escopo do projeto. 

Por que: Para finalizar a identificação de todos os envolvidos do projeto. 

Quanto: Nenhum.  

33) Contactar os envolvidos: 

O que: Entrar em contato com os envolvidos. 

Quem: Gerente do projeto e Setor de Comunicação. 

Como: Entrar em contato com os envolvidos de acordo com os canais de comunicação 

previamente estabelecidos. 

Onde: EGP. 

Quando: Após refinar o relato dos envolvidos. 

Por que: Para certificar o interesse e a participação de cada envolvido no projeto. 

Quanto: Nenhum.  

34) Elaborar Relato final dos envolvidos: 

O que: Elaborar um relato final sobre os envolvidos no projeto. 

Quem: Gerente do projeto. 

Como: Neste relato final, devem-se classificar todos envolvidos de acordo com os níveis 

previamente estipulados.  

Onde: EGP. 

Quando: Após refinar o relato dos envolvidos. 

Por que: Para que se possa manter um relacionamento coerente com o interesse e influência 

de cada envolvido. 

Quanto: Nenhum.  

35) Definir estratégias a adotar com cada envolvido: 

O que: Definir como agir com cada envolvido. 

Quem: Gerente do Projeto. 

Como: Tendo definido os níveis de todos os envolvidos, deve-se agora definir quais políticas 

serão adotadas com cada nível, quais informações poderão ser passadas para cada nível, a 

periodicidade de contato com estes envolvidos, ferramentas a serem utilizadas e responsáveis 

pelas tarefas. 

Onde: EGP. 
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Quando: Depois de finalizado o relato final. 

Por que: Para manter a coerência na frequência de contatos e no nível de informações 

repassadas aos envolvidos.  

Quanto: Nenhum.  

36) Definir os canais de comunicação:  

O que: Escolher o meio de comunicação a ser utilizado. 

Quem: Gerente do Projeto e Setor de Comunicação. 

Como: Com todos os envolvidos devidamente identificados, deve-se definir a melhor forma 

de fazer e manter o contato com os envolvidos. 

Onde: EGP. 

Quando: Depois de definida a estratégia. 

Por que: Para garantir uma boa comunicação durante o projeto entre o EGP e os envolvidos. 

Quanto: Nenhum.  

37) Elaborar plano de comunicação do projeto: 

O que: Elaborar o plano de comunicação do projeto. 

Quem: Equipe do Projeto e Setor de Comunicação. 

Como: Com todos os relatos sobre os envolvidos prontos, com as suas estratégias e os meios 

de comunicação definidos, o plano de comunicação será elaborado. 

Onde: EGP. 

Quando: Depois de definir as estratégias e os meios de comunicação com cada envolvido. 

Por que: Para permitir o gerenciamento das partes interessadas do projeto. 

Quanto: Nenhum.  

38) Consultar edital e manual de elaboração de projetos: 

O que: Consultar o manual de elaboração de projetos disponível no EGP ou as normas 

contidas no edital. 

Quem: Equipe do projeto. 

Como: O gerente do projeto, juntamente com a sua equipe deve consultar o edital e o manual 

de elaboração para que se possa elaborar o projeto de forma correta, verificando a necessidade 

quanto à formatação, aos capítulos, a criação de tabelas de recursos humanos e financeiros, 

especificações quanto ao orçamento, entre outros. 

Onde: EGP. 
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Quando: Ao iniciar o planejamento do projeto. 

Por que: Para que os trabalhos sejam direcionadas, de acordo com as normas internas ou 

previstas no edital. 

Quanto: Nenhum.  

39) Elaboração do projeto escrito: 

O que: Elaborar o documento final do projeto. 

Quem: Equipe do projeto. 

Como: Seguindo o manual de elaboração de projetos e o edital, este deve ser escrito de forma 

que contemple todos os requisitos necessários.  

Onde: EGP. 

Quando: Esta atividade não precisa ser realizada necessariamente após esboçar a estrutura do 

projeto. A hora de se elaborar o projeto escrito compete ao gerente do projeto definir.  

Por que: Para unificar todos os elementos do projeto em um documento único que constitui 

um produto a ser entregue para o agente financiador, demandante, patrocinador e demais 

públicos envolvidos. 

Quanto: Nenhum.  

40) Coletar requisitos do projeto: 

O que: Realizar coletas aprofundadas de elementos e informações essenciais ao projeto. 

Quem: Gerente do Projeto e especialista da área. 

Como: Através de reuniões, entrevistas e pesquisas, deve-se pegar a complementação das 

ideias dadas no início do projeto para que se possa definir o que será uma etapa ou o que será 

um novo projeto, podendo assim, esboçar a estrutura do projeto. 

Onde: EGP ou no local onde se encontra o público alvo. 

Quando: Quando iniciado o planejamento do projeto. 

Por que: Para que seja detalhado o escopo do projeto. 

Quanto: Custo da hora trabalhada pelo especialista.  

41) Esboçar estrutura do projeto: 

O que: Desenhar a estrutura analítica do projeto. 

Quem: Gerente do projeto. 

Como: Baseando-se nos objetivos geral e específico do projeto e no detalhamento do escopo, 

deve-se criar a estrutura do projeto. 
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Onde: Na ferramenta WBS. 

Quando: Após a definir os requisitos do escopo do projeto. 

Por que: Para organizar o projeto em grupos de atividades, constituintes de etapas facilmente 

gerenciáveis pelo gerente de projeto. 

Quanto: Nenhum.  

42) Agendar demonstração: 

O que: Agendar a data para demonstrar a estrutura do projeto para os especialistas. 

Quem: Secretaria. 

Como: Através da verificação da disponibilidade de hora e data do gerente de projeto e do 

especialista da área, uma data deverá ser marcada para demonstrar a estrutura do projeto. 

Onde: EGP. 

Quando: Ao finalizar o desenho da estrutura do projeto. 

Por que: Para realizar a apresentação do projeto. 

Quanto: Nenhum.  

43) Realizar reunião com especialistas: 

O que: Realizar uma reunião com os especialistas para a apresentaçãoda estrutura do projeto. 

Quem: Gerente do projeto. 

Como: No local e na data marcada, o gerente do projeto deve mostrar o esboço da estrutura 

do projeto para os especialistas, que irão fazer os seus comentários a respeito desta. 

Onde: EGP. 

Quando: No dia e horário marcado. 

Por que: Para verificar se a estrutura do projeto traduz exatamente as idéias apontadas e os 

requisitos do projeto. 

Quanto: Nenhum.  

44) Aprovado? 

O que: Verificar se os especialistas aprovaram a estrutura do projeto. 

Quem: Gerente do projeto. 

Como: Após a reunião, cabe ao gerente verificar se a estrutura do projeto contemplou todos 

os dados indicados pelo especialista na reunião. Se não tiver sido contemplado, devem-se 

coletar novamente informações sobre o projeto.  

Onde: EGP. 
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Quando: Durante a reunião. 

Por que: Para evitar avanços no desenvolvimento do escopo do projeto que possa gerar 

retrabalhos. 

Quanto: Nenhum.  

45) Identificar responsáveis e fontes da Estrutura do projeto:  

O que: Identificar as fontes de informação para cada componente da estrutura do projeto. 

Quem: Gerente de projeto e especialistas. 

Como: Durante as reuniões de apresentação do esboço da estrutura, cabe ao gerente junto 

com os especialistas identificar os responsáveis e as fontes da estrutura do projeto para a sua 

elaboração. 

Onde: EGP. 

Quando: Durante a reunião dos especialistas. 

Por que: Para que se faça uma divisão dos trabalhos e facilite a coleta de dados para 

metodologia do projeto. 

Quanto: Custo da hora consultoria dos especialistas.  

46) Coletar informações: 

O que: Coletar mais informações para a estrutura do projeto. 

Quem: Gerente do projeto. 

Como: Após identificar todos os responsáveis e as fontes, devem-se buscar informações que 

podem estar faltando para a composição dos níveis de maior detalhe da estrutura do projeto. 

Onde: EGP. 

Quando: Depois de identificar os responsáveis. 

Por que: Para chegar ao desenho final da estrutura do projeto, contemplando os níveis de 

maior detalhe.  

Quanto: Custo da hora consultoria dos especialistas.  

47) Agendar apresentação com o demandante: 

O que: Agendar uma reunião com o demandante para a apresentação da estrutura do projeto. 

Quem: secretária. 

Como: Através da verificação da disponibilidade de hora e data, deve marcar uma reunião 

entre o gerente e o demandante para a apresentação do projeto. 

Onde: EGP. 
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Quando: Após a aprovação da estrutura pelos especialistas. 

Por que: Para realizar a apresentação do projeto. 

Quanto: Nenhum.  

48) Realizar reunião com o demandante: 

O que: Apresentar o projeto para o demandante. 

Quem: Gerente do projeto. 

Como: Na data e no local marcado, o gerente deve apresentar o esboço do projeto aprovado 

pela equipe de especialistas.  

Onde: EGP ou na instituição do demandante. 

Quando: No dia e na hora agendados. 

Por que: Para identificar o alinhamento entre o interesse do demandante e a estrutura de 

projeto proposta. 

Quanto: Nenhum.  

49) Aprovado? 

O que: Verificar se o esboço do projeto foi aprovado pelo demandante. 

Quem: Gerente do projeto. 

Como: Durante a reunião, cabe ao gerente do projeto verificar se o demandante aprovou o 

esboço do projeto realizado. Em caso negativo, uma nova coleta de dados deve ser realizada e 

aprovada tanto pelos especialistas quanto pelo demandante. 

Onde: Local da reunião. 

Quando: Durante a reunião. 

Por que: Para obter o aceite do demandante da estrutura proposta. 

Quanto: Nenhum.  

50) Escrever metodologia: 

O que: Escrever a metodologia de execução do projeto. 

Quem: Especialista da área e equipe do projeto. 

Como: Devem-se desmembrar cada atividade do projeto, ou seja, devem ser descritos todos 

os passos necessários para cumprir esta tarefa. 

Onde: EGP. 

Quando: Depois de finalizada a estrutura do projeto. 
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Por que: Para descrever os procedimentos de execução do projeto e facilitar a composição do 

cronograma, orçamento, recursos humanos e materiais, riscos, qualidade e comunicação. 

Quanto: Custo da hora consultoria dos especialistas.  

51) Aprovou Gerente? 

O que: O gerente do projeto deve analisar a completude da metodologia descrita. 

Quem: Gerente do projeto. 

Como: Após a elaboração da metodologia, o gerente deve ler e verificar se a metodologia 

elaborada está de acordo com as necessidades do projeto. Em caso negativo, uma nova coleta 

de dados deve ser realizada. 

Onde: EGP. 

Quando: Logo após a finalização da metodologia. 

Por que: Para verificar se há a necessidade de coletar mais informações sobre a metodologia 

do projeto. 

Quanto: Nenhum.  

52) Identificar os resultados: 

O que: Analisar quais resultados que poderão ser obtido com o projeto. 

Quem: Gerente do projeto. 

Como: Tendo sido bem definido o escopo do projeto, devem-se analisar atividade por 

atividade quais resultados serão obtidos pelo projeto. É necessário elaborar uma tabela de 

resultados por etapa.  

Onde: EGP. 

Quando: Após a elaboração da metodologia. 

Por que: Para a consolidação do plano de escopo do projeto e para evidenciar os resultados 

do projeto. 

Quanto: Nenhum.  

53) Lançar no sistema Estrutura do projeto: 

O que: Detalhar o Escopo do projeto no programa (MS Project ou similares). 

Quem: Equipe do projeto. 

Como: Com o Escopo definido, cabe à equipe colocar todas as etapas e atividades no 

programa. 

Onde: No programa (MS Project ou similares). 



97 

 

Quando: Depois de definidos o Escopo. 

Por que: Para armazenar os dados e facilitar o gerenciamento dos mesmos devido à inter-

relação proporcionada pelo programa. 

Quanto: Nenhum.  

54) Identificar Recursos Humanos do projeto: 

O que: Identificar todos os profissionais necessários para a realização do projeto. 

Quem: Gerente do projeto e especialista da área. 

Como: Nesta atividade, devem-se identificar quais e quantos profissionais são necessários 

para cada atividade do projeto. Sugere-se que a estruturação dessas informações seja 

elaborada por meio de uma tabela pela equipe do projeto. 

Onde: EGP. 

Quando: Depois de detalhada a metodologia. 

Por que: Para o desenvolvimento do plano de recursos humanos do projeto e para embasar o 

plano de custos do projeto. 

Quanto: Custo da hora consultoria dos especialistas.  

55) Lançar no sistema os Recursos Humanos: 

O que: Colocar os recursos humanos necessário no projeto no programa (MS Project ou 

similares). 

Quem: Equipe do projeto. 

Como: Tendo sido definido quais e quantos profissionais irão atuar em cada etapa do projeto, 

devem-se lançar estas informações atividade por atividade no programa. 

Onde: No programa (MS Project ou similares). 

Quando: Depois de definidos os recursos humanos necessários no projeto. 

Por que: Para iniciar a elaboração do plano de tempo do projeto. 

Quanto: Nenhum.  

56) Elaborar matriz de competência dos cargos: 

O que: Elaborar uma matriz de competência dos cargos que serão ocupados durante a 

realização do projeto. 

Quem: Gerente de Projeto e Gestão de Pessoas. 

Como: Tendo definido quantos e quais profissionais serão necessários para a realização do 

projeto, cabe ao Gerente do Projeto juntamente com a gestão de pessoas, elaborar uma matriz 
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de competência para que se possam avaliar quais são os profissionais mais adequados para a 

execução de uma determinada atividade. 

Onde: EGP. 

Quando: Depois de definidos quais os profissionais necessários. 

Por que: Para definir o perfil de todos os profissionais necessários no projeto e facilitar o 

encontro dos profissionais indicados. 

Quanto: Nenhum.  

57) Identificar recursos materiais do projeto: 

O que: Identificar todos os recursos materiais necessários para a realização do projeto. 

Quem: Gerente do projeto e especialista da área. 

Como: Nesta atividade, devem ser identificados todos os equipamentos e materiais de 

consumo necessários com suas respectivas quantidades para a realização da 

atividade/subatividade. Sugere-se que estas informações sejam elaboradas através de uma 

tabela pela equipe do projeto. 

Onde: EGP. 

Quando: Depois de definida a metodologia do projeto e definição do recurso humano 

necessários nas atividades. 

Por que: Para o desenvolvimento do plano de aquisições do projeto e para embasar o plano 

de custos do projeto. 

Quanto: Custo da hora consultoria dos especialistas.  

58) Estimar duração da Estrutura do projeto:  

O que: Estimar quanto tempo cada atividade do projeto irá durar. 

Quem: Gerente do projeto e especialista da área. 

Como: A partir da metodologia, dos recursos materiais e humanos alocados nas atividades 

deve-se analisar e estimar o tempo de duração de cada atividade, sempre pautado nas vivencia 

do gerente e do especialista e quando necessário deve-se consultar também o demandante. 

Onde: EGP. 

Quando: Depois de identificados recursos humanos e materiais do projeto. 

Por que: Para iniciar a elaboração do plano de tempo do projeto. 

Quanto: Custo da hora consultoria dos especialistas.  
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59) Definir especificações dos recursos materiais: 

O que: Definir detalhadamente as especificações dos recursos materiais. 

Quem: Equipe do projeto e especialista da área. 

Como: Tendo analisado todos os recursos materiais necessários, devem-se especificar de 

forma detalhada todas as informações do material desejado, para que não ocorra a compra de 

um produto inapropriado. 

Onde: EGP. 

Quando: Depois de definidos os materiais e equipamentos necessários. 

Por que: Para impedir que sejam adquiridos recursos inapropriados ao projeto. 

Quanto: Custo da hora consultoria dos especialistas.  

60) Classificar  aquisições, contrapartidas e fabricações: 

O que: Classificar os recursos quanto: aquisição, contrapartida e fabricação. 

Quem: Gerente do projeto e especialista da área. 

Como: Tendo definido todas as especificações dos materiais necessários para a realização do 

projeto, o gerente e o especialista devem analisar se a universidade ou parceiros do projeto já 

possuem tais materiais ou se é necessário adquiri-los ou fabricados. 

Onde: EGP. 

Quando: Depois de especificados os materiais. 

Por que: Para evitar gastos desnecessários ou replanejamentos no escopo caso opte por 

fabricação. 

Quanto: Custo da hora consultoria dos especialistas.  

61) Lançar no sistema a alocação dos Recursos Materiais: 

O que: Colocar os dados dos materiais no programa (MS Project ou similares). 

Quem: Equipe do projeto. 

Como: Após definir todos os recursos materiais, deve-se colocá-los no programa atividade 

por atividade do projeto. 

Onde: No programa (MS Project ou similares). 

Quando: Depois de definidos, especificados e classificados os recursos materiais. 

Por que: Para armazenar os dados e facilitar o gerenciamento dos mesmos devido à inter-

relação proporcionada pelo programa. 

Quanto: Nenhum.  
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62) Lançar no sistema a duração do projeto: 

O que: Lançar no programa (MS Project ou similares) a duração de cada atividade do projeto. 

Quem: Equipe do projeto. 

Como: Tendo sido definido a duração de cada atividade do projeto, devem-se lançar estas 

informações no programa e definir a data de início do projeto. 

Onde: No programa (MS Project ou similares). 

Quando: Após ter definido a duração de cada atividade. 

Por que: Para armazenar os dados e facilitar o gerenciamento dos mesmos devido à inter-

relação proporcionada pelo programa. 

Quanto: Nenhum.  

63) Sequenciar no sistema as atividades do Projeto: 

O que: Sequenciar as atividades do projeto no programa (MS Project ou similares). 

Quem: Equipe do projeto. 

Como: Ordenar de forma lógica o sequenciamento das atividades, bem como suas relações de 

paralelismo no programa. 

Onde: No programa (MS Project ou similares). 

Quando: Depois de lançadas às durações de cada atividade no programa. 

Por que: Para a consolidação do cronograma e da duração do projeto, além de armazenar os 

dados e facilitar o gerenciamento dos mesmos devido à inter-relação proporcionada pelo 

programa. 

Quanto: Nenhum.  

64) Realizar orçamento: 

O que: Orçamentar todos os recursos previstos. 

Quem: Equipe do Projeto e Setor Financeiro. 

Como: Não havendo uma tabela específica pré-estabelecida pelo edital, cabe à equipe do 

projeto junto ao setor Financeiro fazer os orçamentos de acordo com padrão do EGP. Devem 

ser realizados três orçamentos distintos, a partir do qual o valor final será o maior. 

Onde: EGP e lojas. 

Quando: Depois de especificados os recursos. 

Por que: Para garantir a precisão dos custos do projeto. 

Quanto: Custo com transporte caso necessite visitar lojas.  
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65) Documentar orçamentos: 

O que: Documentar os orçamentos realizados para as Aquisições. 

Quem: Equipe do Projeto e Setor Financeiro. 

Como: Tendo realizado os orçamentos para a aquisição de recursos materiais, estes devem ser 

documentados através de uma planilha do Excel (ou similares) para que se possa elaborar o 

plano de custo do projeto.  

Onde: Em uma planilha do Excel (ou similares).. 

Quando: Após a realização dos orçamentos. 

Por que: Para a composição do custo total do projeto. 

Quanto: Nenhum.  

66) Realizar orçamento da contrapartida: 

O que: Orçamentar os itens que entrarão como contrapartida no projeto. 

Quem: Equipe do projeto e Setor Financeiro. 

Como: Estimar o valor dos itens que serão utilizados como contrapartida do projeto. Verificar 

tabelas e restrições do edital e tabelas internas do EGP. 

Onde: EGP e lojas/ fábricas. 

Quando: Depois de identificadas as contrapartidas do projeto. 

Por que: Para quantificar a contribuição da instituição proponente para o projeto, agregando 

assim valor a proposta. 

Quanto: Custo com transporte caso necessite visitar lojas/ fábricas.  

67) Documentar orçamento da contrapartida: 

O que: Documentar o orçamento de cada equipamento a ser utilizado como contrapartida. 

Quem: Equipe do Projeto e Setor Financeiro. 

Como: Tendo realizado as estimativas para a contrapartida, estas devem ser documentadas 

através de uma planilha do Excel (ou similares) para que se possa elaborar o plano de custo do 

projeto.  

Onde: Em uma planilha do Excel (ou similares). 

Quando: Após a definição dos itens de contrapartida. 

Por que: Para a composição do custo total do projeto. 

Quanto: Nenhum.  
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68) Levantar o custo de RH: 

O que: Definir as remunerações da equipe de execução do projeto. 

Quem: Gerente do Projeto e Setor de Gestão de Pessoas. 

Como: Através da análise da tabela de remuneração do EGP ou especificações contidas no 

edital deve-se determinar o valor a ser pago por hora/dia/mês para cada profissional da equipe 

de execução do projeto. 

Onde: EGP ou em sites. 

Quando: Depois de definido os profissionais e as matrizes de competências. 

Por que: Para possibilitar a composição de custo de RH do projeto. 

Quanto: Nenhum.  

69) Documentar o custo de RH: 

O que: Documentar a remuneração do RH. 

Quem: Equipe do Projeto. 

Como: Tendo levantado os custos dos recursos humanos, estes devem ser documentados 

através de uma planilha do Excel (ou similares) para que se possa elaborar o plano de custo do 

projeto.  

Onde: Em uma planilha do Excel (ou similares). 

Quando: Após levantar o custo de cada profissional no projeto. 

Por que: Para possibilitar a elaboração do plano de custo do projeto. 

Quanto: Nenhum.  

70) Elaborar plano de custo do projeto: 

O que: Elaborar o plano de custo do projeto. 

Quem: Equipe do Projeto. 

Como: Com todos os orçamentos, estimativas e levantamentos devidamente documentados, 

pode-se agora criar o plano de custo do projeto, no qual será possível chegar ao valor total do 

projeto, permitindo ainda o detalhamento por etapa, atividade, recursos humanos ou materiais. 

Onde: Em uma planilha do Excel (ou similares). 

Quando: Depois de realizar todos os orçamentos, estimativas e levantamentos. 

Por que: Para saber o custo total do projeto e a partir disso, possibilitar a gestão do custo. 

Quanto: Nenhum.  
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71) Lançar no sistema os custos do projeto: 

O que: Colocar o valor de todos os custos no programa (MS Project ou similares). 

Quem: Equipe do Projeto. 

Como: Após ter concluído o plano de custo do projeto, os valores que nele se encontram 

deverão ser lançados no programa. 

Onde: No programa (MS Project ou similares). 

Quando: Depois de elaborar o plano de custo. 

Por que: Para armazenar os dados e facilitar o gerenciamento dos mesmos devido à inter-

relação proporcionada pelo programa. 

Quanto: Nenhum.  

72) Definir os requisitos de qualidade: 

O que: Definir um padrão de qualidade para o projeto. 

Quem: Gerente do projeto e Setor da Qualidade. 

Como: A partir da definição dos resultados, estabelecimento dos indicadores de desempenho 

e seus meios de verificação, assim definindo os requisitos de qualidade do projeto. 

Onde: Em planilha no Excel. 

Quando: Depois de definida a estrutura do projeto e os seus resultados. 

Por que: Para criar medidas de avaliação de acordo com as necessidades do projeto. 

Quanto: Nenhum.  

73) Elaborar metodologia de avaliação dos requisitos: 

O que: Definir como avaliar os requisitos estabelecidos. 

Quem: Gerente do Projeto e Setor da Qualidade. 

Como: Para que se possa avaliar de forma coerente e correta, deve ser definida a 

periodicidade das auditorias, quem será designado para realizá-las e as ferramentas que serão 

utilizadas para avaliar. 

Onde: EGP. 

Quando: Após definir os requisitos de qualidade do projeto.  

Por que: Para definir o método pelo qual o projeto será avaliado. 

Quanto: Nenhum.  

74) Elaborar plano de qualidade do projeto: 

O que: Elaborar o plano de qualidade do projeto. 
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Quem: Equipe do Projeto e Setor da Qualidade. 

Como: Com todos os indicadores, meios de verificação e ferramentas devidamente 

documentadas, podem-se agora criar o plano de qualidade do projeto, no qual será possível 

chegar ao padrão estabelecido. 

Onde: EGP. 

Quando: Depois de definir os requisitos e a metodologia a ser utilizada. 

Por que: Para permitir o gerenciamento da qualidade do projeto. 

Quanto: Nenhum.  

75) Definir os parâmetros de riscos e ameaças: 

O que: Definir o que poderá ser considerado risco e ameaça. 

Quem: Equipe do Projeto e especialistas da área. 

Como: Cabe a equipe do projeto e aos especialistas da área se reunir e definirem os 

parâmetros de riscos e ameaças do projeto, para que estes possam ser analisados previamente, 

tendo assim pelo menos uma mitigação imediata. 

Onde: EGP. 

Quando: Antes de iniciar a execução do projeto. 

Por que: Para possibilitar a classificação dos riscos e a mitigação dos riscos. 

Quanto: Custo com a hora consultoria dos especialistas.  

76) Identificar e documentar os riscos: 

O que: Identificar todos os riscos do projeto. 

Quem: Equipe do Projeto e especialistas da área. 

Como: Com os parâmetros bem definidos, cabe a gerente do projeto e aos especialistas da 

área identificar e documentar todos os riscos inerentes a cada atividade do projeto. 

Onde: Em planilha no Excel. 

Quando: Após a definição dos parâmetros. 

Por que: Para possibilitar a gestão dos fatores que ameaçam a execução e os resultados do 

projeto. 

Quanto: Custo com a hora consultoria dos especialistas.  

77) Classificar os riscos: 

O que: Classificar os riscos identificados. 

Quem: Gerente do projeto. 
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Como: Com os riscos devidamente identificados e documentados, o gerente do projeto deve 

classificar estes riscos de acordo com os parâmetros estabelecidos. 

Onde: Em planilha no Excel. 

Quando: após a identificação dos riscos. 

Por que: Para dimensionar o nível de atenção e controle de um determinado fator. 

Quanto: Nenhum.  

78) Planejar e documentar resposta aos riscos: 

O que: Propor mitigações aos riscos identificados. 

Quem: Gerente do projeto e especialista da área. 

Como: Com todos os riscos devidamente identificados e classificados, cabe ao gerente do 

projeto e ao especialista realizar os planos de respostas aos riscos analisados, documentando 

sempre estas mitigações.  

Onde: EGP. 

Quando: Após a classificação dos riscos. 

Por que: Para que se consolide um plano preventivo para o projeto de forma a auxiliar na 

garantia dos resultados previstos. 

Quanto: Custo com a hora consultoria dos especialistas.  

79) Elaborar os termos de referências para aquisições e contratações: 

O que: Elaborar o termo de referência para aquisições e contratações. 

Quem: Assessoria Jurídica. 

Como: A partir das especificações dos materiais e das matrizes de competências dos 

profissionais, devem-se elaborar os termos de referência dentro dos das exigências legais. 

Onde: EGP. 

Quando: Após a elaboração dos planos de custo, de materiais e de RH do projeto. 

Por que: Para viabilizar as aquisições e contratações e garantir o alinhamento entre o que foi 

definido e o que será adquirido ou contratado. 

Quanto: Nenhum.  

80) Elaborar contratos para aquisições e contratações:  

O que: Redigir os contratos para contratar e adquirir recursos. 

Quem: Assessoria Jurídica. 
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Como: Tendo planejado todas as aquisições e contratações, deve-se agora redigir os contratos 

para a formalização do procedimento. 

Onde: EGP. 

Quando: Após elaboração dos termos. 

Por que: Para garantir a disponibilidade dos recursos nos momentos desejados. 

Quanto: Nenhum.  

81) Elaborar planejamento final do projeto:  

O que: Elaborar o planejamento final do projeto. 

Quem: Gerente do Projeto. 

Como: A partir da elaboração de todos os planos do projeto (tempo, custo, RH etc.), o gerente 

de projeto deve unificá-los em um único documento, constituindo o planejamento do projeto. 

Onde: EGP. 

Quando: Após finalizado todos os planos do projeto. 

Por que: Para formalizar o término do planejamento do projeto e constituir um documento 

único e integrado que facilitará a execução e o monitoramento do projeto. 

Quanto: Nenhum. 
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ANEXO C – SIPOC DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

(DESENVOLVIMENTO) 

Desenvolvimento do Planejamento do Projeto 

Suppliers Inputs Process Outputs Customers 

• Gestão de pessoas 
• Perfil membros EGP 

• Características projeto 

 

• Gerente do projeto 

• Analista pleno 

• Analista Junior 
• Gerente Estratégica 

• Equipe de Projeto 
• Informações do Projeto 

• Dados do Demandante 

 

• Roteiro do 

atendimento 
• Gerente do Projeto 

• Gerente do Projeto 

• Secretária 

• Demandante 

• Disponibilidade 

Equipe do Projeto 

• Disponibilidade 

Demandante 

• Disponibilidade da sala 

de reuniões 

 

• Atendimento 

marcado 
• Gerente do Projeto 

• Demandante 

• Gerente do Projeto 

• Analista Pleno 

• Demandante 

• Roteiro do 

atendimento  

• Informações do Projeto 

 

• Ata • Gerente do Projeto 

• Gerente do Projeto 

• Analista Pleno 

• Demandante 

• Envolvidos 

• Dúvidas do Projeto 

• Informações 

Complementares 

 

• Informações para o 

Projeto 
• Equipe de Projeto 

• Gerente do Projeto 

• Analista Pleno 
• Informações do Projeto 

 

• Áreas de 

conhecimento 

necessárias 

• Equipe de Projeto 

• Gerente Estratégica 

• Comitê de Decisão 

• Assessor de 

Parcerias Estratégicas 

 

• Comitê de Decisão 

• Equipe de Projeto 

• Gerente Estratégica 

• Assessor de 

Parcerias 

Estratégicas 

• Áreas de conhecimento 

necessárias 

 

• Banco de dados de 

especialistas 

• Assessor de 

Parcerias Estratégicas 

 

 

1-Selecionar 

Responsável 

2- Preparar 

primeiro 

atendimento 

 

3- Marcar 

atendimento 

 

4- Realizar 

atendimento 

6- Coletar 

informações 

pendentes 

7- Verificar área 

de especialistas 

necessários 

8- Identificar 

opções de 

especialistas 
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• Assessor de 

Parcerias 

Estratégicas 

• Informações 

Especialistas 

 

• Data marcada para a 

apresentação 
• Especialista da área 

 

• Gerente Estratégica 

• Assessor de 

Parcerias 

Estratégicas 

• Informações 

Especialistas 

• Informações do Projeto 

 

• Projeto Apresentado 
• Especialista da área 

• Assessoria Jurídica 

• Gerente do Projeto 

• Assessoria Jurídica 

• Especialistas 

• Termo 

• Especialistas 

confirmados 

• Dados especialistas 

 

• Banco de dados 

preenchido 

• Termo de 

compromisso assinado 

• Especialista da área 

• Assessoria Jurídica 

• Gerente do Projeto • Informações do Projeto 

 

• Sugestões para 

elaborar o projeto 
• Gerente do Projeto 

• Gerente Estratégica 

• Equipe de Projeto 

• Assessor de 

Parcerias 

Estratégicas 

• Especialistas 

• Possíveis áreas de 

envolvimento 

• Empresas, 

organizações etc, 

interessadas 

• Opiniões 

 

• Partes Identificadas • Equipe de Projeto 

• Gerente do Projeto 

• Analista Pleno 
• Partes Identificadas 

 

• Partes documentadas • Gerente do Projeto 

• Gerente do Projeto 

• Secretária 

• Partes Identificadas  

• Disponibilidades 

 

• Reunião marcada 

• Gerente Estratégica 

• Stakeholders 

• Gerente do Projeto 

• Assessor de 

Parcerias Estratégicas 

 

• Gerente Estratégica 

• Stakeholders 

• Gerente do Projeto 

• Assessor de 

Parcerias 

Estratégicas 

• Informações dos 

envolvidos 

• Informações do Projeto 

 

• Dados para o Projeto • Gerente do Projeto 

 

9- Entrar em 

contato 

10- Realizar 

reunião de 

apresentação 

 

12- Preencher 

documentos 

13- Coletar 

sugestões para o 

projeto 

15- Identificar 

os demais 

envolvidos 

16- Documentar 

demais 

envolvidos 

 

18- Agendar 

Contatos 

19- Realizar 

reunião com 

envolvidos 
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• Gerente Estratégica 

• Stakeholders 

 

• Dados dos 

Stakeholders e sobre o 

seus interesses 

 

• Termo 
• Stakeholders 

• Assessoria Jurídica 

• Gerente Estratégica 

• Stakeholders 

• Equipe do Projeto 

• Assessor de 

Parcerias 

Estratégicas 

• Informações sobre os 

demais envolvidos 

 

• Relatório • Gerente do Projeto 

• Stakeholders 

• Equipe de Projeto 

• Demandante 

• Dados do Demandante 

• Informações do Projeto 

• Dados bolsistas 

 

• Termo de Abertura 

escrito 
• Gerente do Projeto 

• Gerente do Projeto • Termo de Abertura 

 

• Termo de Abertura 

Completo 

• Comitê de Seleção 

• Comitê de Decisão 

• Equipe de Projeto 

• Gerente do Projeto 

• Demandante 

• Disponibilidade 

Gerente 

• Disponibilidade 

Demandante 

 

• Data marcada 
• Demandante 

• Gerente do Projeto 

• Gerente do Projeto 
• Termo de Abertura 

completo 

 

• Termo apresentado • Demandante 

• Gerente do Projeto 

• Relatório Preliminar 

sobre os envolvidos 

• Informações Extras 

 

• Relato preliminar 

refinado 
• Gerente do Projeto 

• Gerente do Projeto 
• Relatório Preliminar 

refinado 

 

• Maiores informações 

sobre os envolvidos 
• Gerente do Projeto 

 

20- Oficializar 

Parcerias 

22- Elaborar 

Relatório 

Preliminar 

sobre envolvidos 

23- 

Desenvolvimento 

do Termo de 

Abertura 

24- Revisar e 

acrescentar 

aspectos 

jurídicos 

28- Marcar 

apresentação do 

Termo 

29- Realizar 

reunião de 

apresentação do 

Termo 

32- Refinar 

relato preliminar 

sobre envolvidos 

 

33- Contactar os 

envolvidos 
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• Gerente do Projeto 

• Maiores informações 

sobre os envolvidos 

• Relatório Preliminar 

refinado 

 

• Relato Final sobre os 

envolvidos 
• Gerente do Projeto 

• Gerente do Projeto 
• Relato Final sobre os 

envolvidos 

 

• Estratégias definidas 
• Gerente do Projeto 

• Comunicação 

• Gerente do Projeto 

• Comunicação 
• Estratégias definidas 

 

• Canais de 

Comunicação 

definidos 

• Equipe de Projeto 

• Comunicação 

• Stakeholders 

• Equipe de Projeto 

• Comunicação 

• Canais de 

Comunicação  

• Estratégias definidas 

• Relato Final sobre os 

envolvidos 

 

• Plano de 

Comunicação 
• Gerente do Projeto 

• Equipe de Projeto 

• Termo de Abertura 

• Dúvidas sobre a 

elaboração do Projeto 

 

• Dúvidas sanadas • Equipe de Projeto 

• Equipe de Projeto 

• Termo de Abertura 

• Requisitos coletados 

• Informações sobre o 

que deve conter no 

projeto 

 

• Projeto escrito 
• Gerente do Projeto 

• Demandante 

• Gerente do Projeto 

• Demandante 

• Especialista da área 

• Informações do projeto 

 

• Requisitos coletados • Gerente do Projeto 

• Gerente do Projeto • Objetivos do projeto 

 

• Esboço da Estrutura 

do projeto 

• Etapas e atividades 

pré-definidas 

• Equipe de Projeto 

34- Elaborar 

Relato Final 

sobre envolvidos 

35- Definir 

estratégias a 

adotar com cada 

envolvido 

36- Definir os 

canais de 

comunicação 

37- Definir 

Plano de 

Comunicação 

38- Consultar 

manual de 

elaboração de 

projetos 

39- Elaboração 

do projeto 

escrito 

40- Coletar 

requisitos do 

projeto 

41- Esboçar 

Estrutura do 

Projeto 
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• Secretária 

• Disponibilidade do 

Gerente 

• Disponibilidade do 

Especialista 

 

• Reunião marcada 
• Gerente do Projeto 

• Especialista da área 

• Gerente do Projeto 

• Estrutura do Projeto 

escrito 

• Dúvidas Estrutura 

 

• Comentários 

Especialistas 
• Gerente do Projeto 

• Gerente do Projeto 
• Esboço Estrutura do 

Projeto 

 

• Fontes e 

responsáveis 

identificados 

• Equipe de Projeto 

• Gerente do Projeto 

• Esboço Estrutura do 

Projeto 

• Informações não 

coletadas 

 

• Informações 

restantes coletadas 

• Estrutura Analítica 

do Projeto Detalhada 

• Equipe de Projeto 

• Secretária 

• Disponibilidade do 

Gerente 

• Disponibilidade do 

Demandante 

 

• Apresentação 

marcada 

• Gerente do Projeto 

• Demandante 

• Gerente do Projeto 
• Estrutura Analítica do 

Projeto Detalhada 

 

• Comentários do 

Demandante 
• Gerente do Projeto 

• Equipe de Projeto 

• Especialista da área 

de conhecimento 

necessária 

• Estrutura Analítica do 

Projeto Detalhada  

• Contribuições dos 

especialistas 

• Opinião Equipe 

 

 

• Metodologia escrita • Equipe de Projeto 

• Gerente do Projeto 

 

• Estrutura Analítica do 

Projeto Detalhada  

• Metodologia escrita  

 

• Resultados 

Esperados 
• Equipe de Projeto 

 

42- Agendar 

Demonstração 

43- Realizar 

Reunião com 

Especialistas 

45- Identificar 

responsáveis e 

fontes da 

Estrutura do 

Projeto 

 

46- Coletar 

Informações 

47- Agendar 

apresentação 

com o 

demandante 

48- Realizar 

Reunião com 

Demandante 

 

50- Escrever 

Metodologia 

 

52- Identificar 

os resultados 



112 

 

• Gerente do Projeto 

 

• Estrutura Analítica do 

Projeto Detalhada  

 

• Etapas e atividades 

lançadas no sistema 
• Equipe de Projeto 

• Demandante 

• Gerente do Projeto 

• Especialista da área  

• Informações das 

atividades do Projeto  

• Informações dos 

recursos financeiros 

 

• Informações dos 

Recursos Humanos 

estruturadas 

• Equipe de Projeto 

• Equipe de Projeto 

• Informações dos 

Recursos Humanos 

estruturadas 

 

• Recursos Humanos 

lançados nos sistema 
• Equipe de Projeto 

• Gestão de Pessoas 

• Gerente do Projeto  

• Informações dos 

membros do EGP  

• Informações dos 

recursos humanos 

necessários no projeto 

• Informações das 

habilidades de cada 

profissão 

 

• Membros e 

profissionais alocados 

para cada atividade de 

acordo com o seu 

perfil 

• Equipe de Projeto 

• Demandante 

• Gerente do Projeto 

• Especialista da área  

• Metodologia escrita  

• Recursos Humanos 

Alocados 

 

• Recursos Materiais 

identificados 
• Equipe de Projeto 

• Demandante 

• Gerente do Projeto 

• Especialista da área  

• Metodologia escrita  

• Recursos Humanos 

Alocados 

• Recursos Materiais 

Alocados 

 

• Estimativa da 

duração das atividades 

e do Projeto 

• Equipe de Projeto 

• Demandante 

• Equipe de Projeto 

• Especialista da área  

• Recursos Materiais 

identificados 

 

• Materiais 

especificados 
• Equipe de Projeto 

53- Lançar no 

sistema 

Estrutura do 

Projeto 

54- Identificar 

Recursos 

Humanos do 

Projeto 

55- Lançar no 

sistema a 

alocação dos 

Recursos 

Humanos 

56- Elaborar 

matriz de 

Competência 

dos cargos 

57- Identificar 

Recursos 

Materiais para o 

projeto 

58- Estimar 

duração da 

estrutura do 

Projeto 

59- Definir 

especificações 

dos materiais 
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• Demandante 

• Gerente do Projeto 

• Especialistas 

• Envolvidos/ 

Parceiros 

• Recursos Materiais 

identificados 

• Materiais 

especificados 

• Contribuições dos 

envolvidos/ parceiros 

• Opinião dos 

especialistas 

 

• Aquisições 

identificadas 

• Contrapartidas 

identificadas 

• Fabricações 

identificadas 

• Equipe de Projeto 

• Equipe de Projeto 
• Recursos Materiais 

identificados 

 

• Recursos materiais 

lançados no sistema 
• Equipe de Projeto 

• Equipe de Projeto 
• Duração estimada do 

projeto 

 

• Duração lançada no 

sistema 
• Equipe de Projeto 

• Equipe de Projeto 

• Duração lançada no 

sistema 

• Informações das 

atividades 

 

• Atividades 

sequenciadas 

• Cronograma do 

Projeto 

• Equipe de Projeto 

• Equipe de Projeto 

• Informações do Projeto 

• Especificações dos 

materiais 

 

• Orçamentos 

Realizados 

• Equipe de Projeto 

• Departamento 

Financeiro 

• Departamento 

Financeiro 

• Orçamentos 

Realizados 

 

• Orçamentos 

lançados na planilha 

• Equipe de Projeto 

• Departamento 

Financeiro 

• Equipe de Projeto 
• Contrapartidas 

identificadas 

 

• Contrapartidas 

orçadas 

• Equipe de Projeto 

• Departamento 

Financeiro 

60- Classificar 

aquisições, 

contrapartida e 

fabricações 

61- Lançar no 

sistema a 

alocação dos 

recursos 

materiais 

62- Lançar no 

sistema as 

durações 

63-Sequenciar 

no sistema as 

atividades do 

Projeto 

 

64- Realizar 

orçamentos 

 

65- Documentar 

orçamentos 

66- Realizar 

orçamentos das 

contrapartidas 



114 

 

• Departamento 

Financeiro 

• Contrapartidas 

identificadas e orçadas 

 

• Orçamentos 

lançados na planilha 

• Equipe de Projeto 

• Departamento 

Financeiro 

• Captação de 

Recursos 

• Gestão de Pessoas 

• Equipe de Projeto 

• Informações do Projeto 

• Recursos Humanos 

Alocados 

• Tabela de remuneração 

do EGP 

• Informações de custeio 

do Edital 

 

• Custo estimado do 

RH 

• Equipe de Projeto 

• Departamento 

Financeiro 

• Equipe de Projeto • Custo estimado do RH 

 

• Plano de custo do 

RH 

• Custos lançados na 

planilha 

• Equipe de Projeto 

• Departamento 

Financeiro 

• Equipe de Projeto 

• Departamento 

Financeiro 

• Plano de custo do RH 

• Plano de custo de 

Aquisições 

• Plano de custo de 

Contrapartidas 

 

• Plano de custo do 

projeto elaborado 
• Equipe de Projeto 

• Equipe de Projeto 
• Plano de custo do 

projeto elaborado 

 

• Plano de custo 

lançado no sistema 
• Equipe de Projeto 

• Equipe de Projeto 

• Informações do Projeto 

• Estrutura Analítica do 

Projeto Detalhada 

• Resultados Esperados 

 

• Requisitos da 

qualidade definidos 

• Indicadores 

• Mecanismos de 

medição 

• Equipe de Projeto 

• Departamento de 

Qualidade 

• Departamento de 

Qualidade 

• Requisitos da 

qualidade definidos 

• Indicadores 

• Mecanismos de 

medição 

 

• Metodologia 

desenvolvida 

• Equipe de Projeto 

• Departamento de 

Qualidade 

67- Documentar 

orçamentos 

contrapartidas 

 

68- Levantar o 

custo do RH 

 

69- Documentar 

o custo do RH 

70- Elaborar 

plano de custo 

do Projeto 

71- Lançar no 

sistema os 

custos do 

Projeto 

72- Definir os 

requisitos de 

qualidade dos 

resultados 

73- Elaborar 

metodologia de 

avaliação dos 

requisitos 
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• Departamento de 

Qualidade 

• Equipe de Projeto 

• Requisitos da 

qualidade definidos 

• Metodologia 

desenvolvida 

• Indicadores 

• Mecanismos de 

medição 

 

• Plano de Qualidade • Equipe de Projeto 

• Especialista da área 

• Equipe de Projeto 

• Informações sobre o 

projeto 

• Informações das etapas 

e/ou atividades 

 

• Parâmetros de riscos 

e ameaças definidos 
• Equipe de Projeto 

• Especialista da área 

• Equipe de Projeto 

• Parâmetros de riscos e 

ameaças definidos  

• Metodologia escrita 

• Estrutura Analítica do 

Projeto Detalhada 

 

• Riscos 

documentados e 

identificados 

• Gerente do Projeto 

• Gerente do Projeto 
• Riscos documentados e 

identificados 

 

• Riscos classificados • Equipe de Projeto 

• Especialistas 

• Equipe de Projeto 
• Riscos classificados 

 

• Mitigação dos riscos 

documentada 
• Equipe de Projeto 

• Equipe de Projeto 

• Aquisições 

identificadas 

• Informações dos 

Recursos Humanos 

necessários no projeto 

 

• Aquisições 

planejadas 

• Contratações 

planejadas 

• Equipe de Projeto 

• Assessoria Jurídica 

• Assessoria Jurídica 

• Aquisições planejadas 

• Contratações 

planejadas 

 

• Contratos redigidos • Equipe de Projeto 

• Equipe de Projeto 

• Plano de Qualidade 

• Plano de Custos 

• Plano de Comunicação 

• Cronograma do Projeto 

• Planejamento das 

aquisições 

• Plano de Mitigações 

dos Riscos 

 

• Plano do Projeto 

• Demandante 

• Gerente do Projeto 

• Gerente Estratégica 

74- Elaborar 

plano de 

Qualidade do 

Projeto 

75- Definir os 

parâmetros de 

riscos e ameaças 

76- Identificar e 

documentar os 

riscos 

 

77- Classificar 

os riscos 

78- Planejar e 

Documentar 

respostas aos 

riscos 

79- Elaborar os 

termos de 

referências para 

aquisições e 

contratações 

80- Elaborar 

contratos para 

aquisições e 

contratações 

 

81- Elaborar o 

Plano do Projeto 
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