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RESUMO 

 

O cenário de gerenciamento de projetos em empresas de médio porte, ganha cada vez mais 

destaque, sendo considerado como fator determinante para melhor desempenho. Entretanto, 

na maioria das vezes, a importância de uma metodologia de gerenciamento de projetos não é 

considerada fundamental em empresas de médio porte, principalmente naquelas voltadas para 

atividades ambientais. Sendo assim, pode-se verificar a necessidade urgente de se apresentar e 

aplicar uma metodologia de gestão de projetos nestas empresas, com objetivo de proporcioná-

las crescimento e até mesmo, em muitas situações, evitar a sua falência. A metodologia estudo 

de caso empregada para este estudo foi a utilização de pesquisa descritiva, partindo de uma 

revisão bibliográfica composta principalmente pelos padrões relacionados ao tema, e 

entrevista e observação participante como técnica de coleta de dados. Ao final do trabalho 

considera-se que a aplicação de metodologia de gerenciamento de projetos, proporciona 

principalmente a redução de riscos de atrasos e consequentemente aumento de rentabilidade. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de projetos, metodologia, empresas de médio porte, 

crescimento. 

 

INTRODUÇÃO 

A atual dinâmica do mercado é caracterizada por uma forte competitividade e exige das 

organizações um dinamismo maior para lidar com os desafios que se apresentam 

continuamente. Nenhuma organização conseguirá crescer e muitas não irão sobreviver se 

somente focarem seus esforços na gestão das operações, não atentando para a necessidade de 



 

atualização constante dos seus negócios frente às sucessivas transformações da realidade a sua 

volta. Ou seja, o mundo contemporâneo exige uma postura proativa das organizações para 

realizar projetos que são necessários para garantir a sobrevivência do negócio. Logo, os 

projetos assumem uma maior relevância no contexto das organizações e a competência de 

gerenciar projetos é cada vez mais valorizada. 

O cenário atual das organizações é também caracterizado por um volume cada vez maior de 

negócios que rompem as fronteiras nacionais através da realização de projetos que envolvem 

pessoas de diferentes países. A progressiva internacionalização dos projetos impôs a urgência 

de estabelecermos um padrão comum de gerenciamento de projetos, único e de abrangência 

global. 

Em função disso, em 2012, a Organização Internacional para Padronização (ISO) criou um 

padrão internacional com objetivo de ser uma referência para as organizações sobre 

gerenciamento de projetos. A norma ISO 21500 fornece diretrizes para o gerenciamento de 

projetos e pode ser usada por qualquer tipo de organização e aplicada para qualquer tipo de 

projeto. É, portanto, um padrão de aplicação universal. 

Outra referência é o Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), sendo 

este o principal documento do Project Management Institute (PMI) e um padrão globalmente 

reconhecido nas melhores práticas em gerenciamento de projetos. Pode ser aplicado em todos 

os setores ou segmentos e em todas as partes do mundo, tornando-se uma linguagem comum 

entre os gerentes de projetos. O PMBOK é aprovado como um Padrão Nacional Americano 

(ANS) e pelo Instituto de Padrões Nacional Americano (ANSI) (PMI, 2016). 

Sendo assim este estudo tem como objetivo geral, analisar como uma organização de médio 

porte do ramo ambiental pode aplicar os padrões PMBOK e norma ISO 21500 em em prol do 

sucesso no gerenciamento de projetos. E como objetivos específicos: introduzir conceitos 

básicos de gerenciamento de projetos, como base para o desenvolvimento do tema; introduzir 

os padrões em gerenciamento de projetos; propor uma solução de como organizações de 

médio porte do ramo ambiental podem aplicar o gerenciamento de projetos em prol do 

sucesso da empresa; indicar estudo de caso de organização de médio porte do segmento 

ambiental; elaborar um plano de projeto da solução proposta para a organização indicada, 

seguindo o modelo de gerenciamento de projetos. 



 

Apresenta-se como justificativa desse estudo a possibilidade de contribuição para produzir 

conhecimento sobre um tema de ampla aplicabilidade, sendo a investigação de soluções sobre 

como os padrões podem ser utilizados, de grande valor, porque é um ensaio de como as 

organizações podem crescer no tocante a maturidade em gerenciamento de projetos tendo 

como base padrões reconhecidos internacionalmente. 

Para tanto, a metodologia escolhida para este estudo foi a utilização de pesquisa 

descritiva com a finalidade de analisar os principais benefícios na adoção de práticas de 

gerenciamento de projetos, partindo de uma revisão bibliográfica composta principalmente 

pelos padrões e normas relacionados ao tema, e análise de conteúdo como técnica de 

tratamento de dados. 

Fazem parte da estrutura desse artigo o capítulo um referente à introdução, o capítulo dois que 

apresenta o referencial teórico, o capítulo três contendo as soluções propostas, seguidos do 

capítulo quatro onde consta o plano do projeto, e, por último, as considerações finais. 

É diante do exposto anteriormente, que se insere este respectivo trabalho que propõe 

investigar o seguinte problema: Como uma organização de médio porte e segmentos do 

ramo ambiental pode aplicar os padrões do PMBOK e da norma ISO 21500 em prol do 

sucesso dos projetos? 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção contém um referencial teórico, incluindo introdução de conceitos básicos de 

gerenciamento de projetos, como base para o desenvolvimento do tema, introdução e resumo 

do PMBOK e da ISO 21500. 

2.1. O Gerenciamento de Projetos 

Kerzner (2006, s/p) define o gerenciamento de projetos de uma forma mais geral como “o 

planejamento, a programação e o controle de uma série de tarefas integradas de forma a 

atingir seus objetivos com êxito, para benefício dos participantes do projeto”. 

PMI (2012, s/p), de forma mais específica, define o gerenciamento de projetos como 

“aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a 

fim de atender aos seus requisitos”. Conforme o padrão, o gerenciamento de projetos é 

realizado através da aplicação e integração apropriada de processos agrupados logicamente 

abrangendo as fases do projeto de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 

controle, encerramento. Ainda segundo o guia, gerenciar projeto inclui gerenciar as 



 

expectativas das partes interessadas e saber equacionar as restrições conflitantes de escopo, 

qualidade, cronograma, orçamento, recursos, riscos. 

A ISO 21500, de forma semelhante ao PMI, define o gerenciamento de projetos como 

“aplicação de métodos, ferramentas, técnicas e competências para um projeto”, o que é 

realizado por meio de processos e que deve incluir a integração das várias fases do ciclo de 

vida do projeto. Segundo a norma, o gerenciamento do projeto é realizado por fases, as quais 

são determinadas segundo necessidade de governança e controle por parte da organização e 

configuram-se os marcos decisórios de continuidade do projeto. 

Logo, o gerenciamento de projetos é, resumidamente, como a organização se organiza e 

aplica seus recursos para conduzir os projetos de modo a aumentar as chances de sucesso. Isso 

é ilustrado através de metodologias aplicadas, rotinas executadas, ferramentas e técnicas 

utilizadas, competências exigidas, etc. 

2.1.1. Modelos de Gerenciamento de Projetos ¹ 

Os modelos de gerenciamento de projetos são guias, padrões e metodologias reconhecidos 

mundialmente como as melhores práticas aplicáveis no gerenciamento de projetos de uma 

forma geral. 

Os modelos fornecem diretrizes para organizações gerenciarem projetos de maneira mais 

efetiva e eficiente, apresentam conceitos e definições aplicáveis na área e promovem a 

utilização de um vocabulário comum entre os profissionais da área. Os modelos de 

gerenciamento de projetos servem de referência para criação de uma metodologia de 

gerenciamento de projetos. 

2.1.2. PMBOK – Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos 

O PMBOK (Project Management Body of Knowledge) é um guia de referência sobre 

gerenciamento de projetos. O guia é publicado pelo PMI (Project Management Institute), 

instituição sem fins lucrativos, com sede nos Estados Unidos. 

O guia é baseado em processos integrados, que interagem entre si de forma iterativa ao longo 

de todo o ciclo de vida do projeto. Os processos são agrupados em cinco grupos de processos 

(iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento) e distribuídos 

entre dez áreas de conhecimento (integração, escopo, prazo, custo, qualidade, recursos 

humanos, comunicação, riscos, aquisições, partes interessadas). 

2.1.3. ISO 21500 



 

A Organização Internacional de Padronização (ISO) é uma organização não-governamental 

composta pelos órgãos nacionais de padronização da maioria dos países do mundo. A 

entidade foi fundada em 1947 e é sediada em Genebra, Suíça. O seu objetivo é desenvolver e 

promover normas padronizadas mundialmente para os diversos fins, entre os quais 

procedimentos de sistemas de gestão, caso da norma ISO 21500. 

No Brasil, a Organização Internacional de Padronização (ISO) é representada pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), entidade privada, sem fins lucrativos, de utilidade 

pública, fundada em 1940. 

O projeto da criação de uma norma ISO com orientações sobre gerenciamento de projetos 

iniciou em 2006, com um grupo de trabalho contando inicialmente com representantes de 23 

países. O número de países participantes foi estendido de modo a garantir uma cobertura 

global. A norma foi concluída e publicada em 2012. 

A ISO 21500 fornece orientações genéricas e descrições de alto nível de conceitos e é muito 

semelhante ao modelo de gerenciamento de projetos proposto pelo guia PMBOK. O padrão 

ISO pode ser utilizado por qualquer tipo de organização, seja pública ou privada, e para 

qualquer tipo de projeto, independentemente da complexidade, tamanho ou duração. 

2.1.4. Empresa de Médio Porte 

O porte da empresa pode ser definido por critérios variados como faturamento, número de 

funcionários, ramo de atividade, entre outros. Porém pode-se verificar com as regras do 

BNDS – Banco Nacional do Desenvolvimento Social e do IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, que os dois principais critérios utilizados são o número de 

funcionários e o faturamento anual.  

O Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDS) faz sua distinção de acordo com o 

faturamento anual. Sua classificação para empresas de médio porte é a seguinte: faturamento 

anual superior a R$ 4,8 milhões e igual ou inferior a R$ 300 milhões. 

Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) considera o ramo de atividade — 

comércio e serviços, e indústria — e o número de empregados. Desse modo, as empresas do 

ramo industrial são caracterizadas como de médio porte quando possuem de 100 a 499 

funcionários próprios. 

https://blog.esimplesauditoria.com.br/panificadoras-optantes-pelo-simples-industria-ou-comercio/


 

3 METODOLOGIA 

O método escolhido pelo pesquisador foi o levantamento bibliográfico, que recupera o 

conhecimento científico acumulado sobre um problema, sendo necessário analisar livros, 

artigos, normas, padrões, etc. Para tanto foram levantados conteúdos já publicados 

principalmente sobre as normas de gerenciamento de projetos. 

Barros e Lehfeld (2007) dizem que o processo descritivo visa à identificação, registro e 

análise das características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou 

processo. Esse tipo de pesquisa pode ser entendida como um estudo de caso onde, após a 

coleta de dados, é realizada uma análise das relações entre as variáveis para uma posterior 

determinação do efeitos resultantes em uma empresa, sistema de produção ou produto. 

Ou seja, a utilização deste modelo de pesquisa, nestes casos, pode auxiliar na busca de 

oportunidades para desenvolvimento de novos projetos, mudanças no posicionamento e na 

comunicação de empresas, produtos ou marcas. 

Quadro 1 – Métodos e técnicas utilizados na pesquisa 

Método Tipo de Pesquisa Técnica de Coleta de 

Dados 

Técnica de Tratamento 

de Dados 

Estudo de Caso  

Levantamento 

bibliográfico 

Descritiva Entrevista 

Observação 

participante 

Análise de conteúdo 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
A forma de coleta de dados adotada foi entrevista e observação participante, considerando que 

o autor trabalha diretamente com a empresa relacionada ao estudo de caso. A observação 

participante, segundo Anguera (1985) é uma técnica de investigação em que o observador 

partilha as atividades, as ocasiões e os interesses de uma coorporação ou comunidade. Já a 

entrevista foi realizada com os gestores e funcionários e representa uma técnica de coleta de 

dados na qual o pesquisador tem um contato mais direto o empreendimento, no sentido de se 

inteirar de suas ações acerca de um determinado assunto (DENCKER, 2000).  

O tratamento de dados foi feito por meio de análise de conteúdo que é uma técnica de 

pesquisa para a descrição objetiva, sistemática e qualitativa do conteúdo evidente da 

comunicação (LAKATOS & MARCONI, 1999). 

3.1. Estudo de Caso da organização Pesquisada  



 

A seguir é apresentado um estudo de caso sobre aplicação de uma metodologia de 

gerenciamento de projetos em organização, referenciado na experiência profissional do autor 

deste trabalho, que tem formação em Engenharia Ambiental. 

A EcoAmbiente (nome fictício) é uma empresa de médio porte, fundada em 1997, com 

atuação voltada para atividades de meio ambiente, sediada no município de Itabira, Minas 

Gerais. Especializada em recuperação e reabilitação de áreas degradadas, produção e plantio 

de mudas arbóreas e arbustivas (nativas e exóticas), supressão vegetal, remoção de “top soil”, 

cobertura vegetal de taludes com hidrossemeadura e semeadura manual, aplicação de manta 

vegetal e elaboração e execução de projetos técnicos ambientais. 

A EcoAmbiente dispõe de um quadro de colaboradores de mais de 200 profissionais, e equipe 

técnica diversificada composta por Engenheiros Agrônomos, Ambientais, Florestais, além de 

Geógrafos, Biólogos, Administradores, Médico do Trabalho, Engenheiros e Técnicos em 

Segurança do trabalho. 

Foi identificado que a aplicação de práticas mais profissionais de gestão de projetos poderia 

garantir melhoras substanciais, assim como a necessidade de promover iniciativas de melhoria 

de processos, com base no desempenho observado dos projetos. Alguns projetos em 

desenvolvimento possuem histórico de atrasos e aumentos de orçamento devido a mudança de 

escopo e problemas no acompanhamento. 

A adequação dos procedimentos internos de gestão ao padrão PMBOK e à norma ISO 21500 

pode proporcionar o alinhamento de todas as equipes de engenharia envolvidas em projetos 

aos conceitos de gestão, melhorar os processos já existentes na empresa, ganhar novos 

clientes e preparar a empresa para uma futura certificação nos quesitos de gestão de projeto. 

Atualmente a EcoAmbiente possui seus padrões internos conforme estabelecidos pelo sistema 

da qualidade da empresa e pela norma ISO 9001, na qual mantém uma certificação. Estas 

ferramentas permitem manter uma qualidade padronizada na documentação desenvolvida pela 

engenharia. No entanto, estes padrões não garantem uma padronização no desenvolver do 

projeto, na aplicação de terminologia adequada, no alinhamento da equipe e outros itens 

necessários para um bom desenvolvimento do projeto. 

A EcoAmbiente presta serviços para diversas empresas de grande porte de nível nacional, 

porém este estudo de caso será direcionado para o contrato em específico com a empresa 

Ferro Mineração (nome fictício), na cidade de Conceição do Mato Dentro – Minas Gerais. 



 

No contrato em questão, poucos funcionários conhecem as etapas necessárias para cumprir 

um projeto. Geralmente os que possuem algum conhecimento de gestão de projeto aplicam de 

forma aleatória. Como resultado, pode-se verificar uma falta de padronização em termos de 

gestão de projetos.  

Outro item constatado pela empresa é a falta de conhecimento dos colaboradores sobre gestão 

de projeto. Eles faziam parte de equipes de grandes contratos, mas não tinham o 

conhecimento dos objetivos finais do projeto a qual faziam parte, em muitas vezes não 

cumpriam os prazos estabelecidos pelo planejamento, não faziam reuniões com o cliente, etc. 

Diante do exposto acima, a ideia foi estudar e desenvolver um trabalho para aplicar os 

principais quesitos no gerenciamento de projetos para melhorar o desenvolvimento de seus 

contratos e estabelecer uma cultura de gestão de projeto em suas equipes de trabalho. 

A implementação dos padrões faria com que os resultados dos projetos da empresa sejam 

melhores apresentados, e por consequência sejam melhores monitorados e controlados. Este 

melhor controle sobre os projetos fará com a que a empresa consiga otimizar seus contratos e 

principalmente controlando melhor seus recursos. 

4 ANÁLISE E RESULTADOS  

Em acordo com exposto, considerando a observação da realidade de organizações vivenciadas 

e baseando-se na literatura referenciada, propõe-se como resposta ao problema inicialmente 

levantado, a seguinte solução geral: implantar na organização a utilização de metodologia de 

gerenciamento de projetos referenciada principalmente no padrão PMBOK e na norma ISO 

21500. 

4.1. Categoria de análise I: utilização de uma metodologia de gerenciamento de 

projetos 

A utilização de uma metodologia de gerenciamento de projetos é um dos quesitos para uma 

organização obter maior sucesso no gerenciamento de projetos. Os benefícios de curto prazo 

incluem, entre outros, diminuição do prazo e dos custos de execução dos projetos; 

planejamentos mais realistas e assertivos; ganhos na comunicação e no alinhamento da equipe 

em relação aos objetivos do projeto. Já os benefícios de longo prazo incluem maior 



 

competitividade do negócio devido uma maior rapidez na entrega dos produtos dos projetos; 

aumento da confiança e satisfação dos clientes; redução da exposição dos projetos aos riscos; 

maior acerto nas tomadas de decisões, entre outros. 

4.2. Categoria de análise II: plano do projeto 

O trabalho na empresa EcoAmbiente tem como plano aplicar alguns conceitos e técnicas de 

gestão de projetos em um dos seus clientes. O cliente em questão é a empresa Ferro 

Mineração, que é uma mineradora e atua no ramo de extração de minério de ferro na cidade 

de Conceição do Mato Dentro, estado de Minas Gerais.  

O projeto em questão será aplicado nos contratos de serviços de supressão vegetal, remoção 

de top-soil e serviços de implantação e manutenção de técnicas referentes à revegetação em 

diversas áreas utilizadas pelo empreendimento. 

A implantação da uma metodologia de gerenciamento de projetos inclui o mapeamento dos 

procedimentos atualmente adotados, identificação das ferramentas utilizadas, identificação da 

tecnologia empregada, levantamento dos profissionais envolvidos, levantamento dos contratos 

atuais e do histórico dos projetos, etc. O desenvolvimento da metodologia de gerenciamento 

de projetos é baseado nas informações obtidas através de um diagnóstico. E a implantação 

contempla o treinamento das equipes e início do uso da metodologia. É recomendado adotar 

métricas e indicadores, permitindo avaliar o desempenho da equipe e consequentemente o 

progresso do projeto. Ou seja, o produto final deste projeto é a implantação dos padrões de 

gerenciamento de projetos nos processos, que atualmente não possui nenhum processo 

formalizado dentro dos padrões exigidos pela norma. Esta padronização permitirá a posterior 

utilização em outros contratos da empresa, organizando seus processos para melhor gerenciá-

los e assim consequentemente implantar de uma forma mais eficaz seus projetos, com o 

objetivo de tornar-se mais competitiva no mercado brasileiro e ganhar mercado, uma vez que 

se observa um nicho de atividades muito restrito e com grande potencial de faturamento. 

Cabe resaltar que o ciclo de vida de um projeto é a divisão da Gestão do Projeto em fases 

pelas quais ele deve passar do início ao término. A cada período que corresponda a uma fase, 

o projeto pode sofrer incrementos e alterações significativas que ditarão o ritmo das atividades 

que devem ser desenvolvidas. 

Figura 1 – O ciclo de vida de projeto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Artia gerenciamento de projetos 

É essencial que a empresa, proposta no estudo de caso, tenha disponível em seus contratos 

gestores qualificados a utilizar ferramentas e técnicas comprovadamente eficientes em gestão 

de projetos, de modo a aumentar a probabilidade de sucesso contratual e orientar as melhores 

práticas a serem investidas. 

 

4.3. Categoria de análise III: processos de iniciação 

Esse grupo é responsável pela autorização formal para iniciar um novo projeto ou uma nova 

fase. Aqui são definidos necessidades e objetivos, incluindo as razões e motivos de sua 

realização. As premissas e as restrições são determinadas e documentadas, fazendo com que 

o termo de abertura do projeto seja aprovado. Também é feita uma previsão de recursos para a 

análise de investimentos do negócio. 

Nesta etapa está prevista a obtenção das licenças ambientais pela empresa EcoAmbiente, 

assim como obtenção de outras autorizações e alvarás, quando pertinentes. É também nesta 

etapa onde são aprovadas as especificações técnicas e comerciais junto ao cliente assim como 

as assinaturas de contratos. 

É válido contar com a participação dos clientes e todas as partes interessadas durante essa 

fase, a fim de aumentar a satisfação e aceitação na entrega. Isso garante o sucesso do projeto e 

faz com que todos se sintam engajados e importantes para a obtenção de resultados. 

4.4. Categoria de análise IV: treinamento da equipe em ferramentas de 

gerenciamento de projetos 

https://artia.com/blog/termo-de-abertura-do-projeto/


 

O Microsoft Project é considerado um dos aplicativos mais adequados à área 

de gerenciamento de projetos. Isso porque ele evoluiu junto com os sistemas operacionais. O 

programa proporciona aos líderes facilidades como calendários detalhados, distribuidores 

automáticos de tarefas e visualização de dados em múltiplos ângulos, entre outras vantagens.  

O Microsoft Project é uma ferramenta criada especialmente para apoiar o gerenciamento de 

projetos, isto é, para servir de suporte à aplicação de conhecimento, atributos, acessórios e 

estratégias no cumprimento das metas necessárias ao alcance de um ou mais objetivos. É 

possível utilizar o software para auxiliar no desenvolvimento do projeto e no planejamento 

estratégico da empresa.  

A utilização desta ferramenta de planejamento integradao pela empresa EcoAmbiente irá 

proporcionar um enorme ganho na organização de ações e processos antes de eles serem 

iniciados. De forma natural, a execução dessas atribuições tende a ser mais eficiente. A 

aplicação de modelos de planejamento, com fluxogramas e mapas de processos, que podem 

ser personalizados auxiliará todo o processo.  

O Microsoft Project também ajuda a produzir e a distribuir relatórios, imprescindíveis 

na mensuração dos resultados. Ele oferece, por exemplo, a emissão de cronogramas, gráficos, 

que fazem a análise do desempenho da equipe, a correta distribuição de tarefas e emissão de 

relatórios financeiros.  

Portanto a EcoAmbiente deverá contratar no mercado, treinamento específico relacionado à 

ferramenta MS Project, para toda sua equipe de gestão envolvida no projeto do estudo de 

caso. 

4.5. Categoria de análise V: gerenciamento de escopo 

A definição da palavra escopo segundo o dicionário Aurélio é: “Objetivo que se pretende 

atingir; e limite ou abrangência de uma operação”. A ideia é que toda a equipe envolvida no 

projeto da EcoAmbiente tenha total conhecimento do escopo de forma a detalhar muito 

claramente todas as informações e garantir que todas as entregas, os requisitos e objetivos do 

projeto sejam plenamente atendidos por meio da organização das atividades necessárias. 

Propõe-se a criação de um diagrama hierarquizando e detalhando todos os agrupamentos de 

atividades que precisam ser realizadas em cada parte do projeto. Deve ser desenvolvido a 

Estrutura Analítica de Projeto (EAP), detalhamento em cascata das atividades a serem 

realizadas. 

http://www.impacta.com.br/curso/Project-2016.php
http://www.impacta.com.br/blog/2017/12/20/e-book-guia-da-gestao-de-projetos-de-sucesso/
http://www.impacta.com.br/blog/2017/10/06/como-iniciar-planejamento-estrategico-empresa/
http://www.impacta.com.br/blog/2017/10/06/como-iniciar-planejamento-estrategico-empresa/
http://www.impacta.com.br/blog/2015/12/17/a-importancia-da-mensuracao-dos-resultados/


 

Figura 2 – Estrutura Analítica do Projeto – EAP 

 

 
Fonte: Elaboração própria, com base nas especificações do projeto 

Extremamente importante também no decorrer do processo é o monitoramento do escopo, 

onde devem ser realizados os controles de possíveis alterações para evitar distorções do 

contrato original. O risco de não executar os processos do gerenciamento do escopo é não 

atender aos requisitos do projeto ou trabalhar muito mais que o necessário para atingir os 

objetivos inicialmente definidos. 

 

4.6. Categoria de análise VI: gerenciamento de tempo 

O correto gerenciamento de tempo tem como função assegurar que o prazo previsto não seja 

extrapolado, item primordial para o correto atendimento ao cliente e sucesso do 

projeto. Esse grupo planeja todo o desenvolvimento do projeto. Para que isso aconteça, é 

necessário coletar informações, definir quem deve realizar cada atividade e principalmente, 

estipular o cronograma e os prazos de entrega a serem cumpridos. Em outras palavras, os 

processos de elaboração de cronogramas e custos desenvolvem e amadurecem o escopo do 

projeto e como ele deve ser realizado.  

Portanto a empresa EcoAmbiente, com a aplicação das técnicas de gerenciamento de projetos, 

através da equipe que será treinada na ferramenta MS Project, deve gerenciar e controlar 

corretamente os tempos de execução das atividades, verificar as atividades necessárias para 

atingir os objetivos definidos pelo escopo, documentar as dependências e relações entre as 

atividades para organizar o encadeamento delas, determinar quando, quanto e quais tipos de 

https://artia.com/blog/como-fazer-um-planejamento-em-projetos-eficiente/


 

recursos serão empregados nas atividades e estipular quantas horas de trabalho são 

necessárias para a conclusão de cada atividade. 

Através do levantamento dessa série de dados, cria-se o cronograma completo, que contém 

todas as informações previamente levantadas exaustivamente. Após a sua criação, o mesmo 

deve ser controlado constantemente, avaliando como as mudanças impactam nos prazos e 

altera as datas das atividades. Para o planejamento dos recursos será utilizada os 

conhecimentos apurados na empresa e nos seus processos. Serão analisados também dados 

publicados de estimativas de recursos para a empresa e projeto em questão. Para realizar as 

estimativas de tempo das atividades será utilizada a técnica de estimativa análoga onde será 

feita uma pesquisa em projetos similares já realizados na empresa. Será também levado em 

consideração o nível de conhecimento dos profissionais envolvidos no trabalho. 

Durante a execução do projeto, será verificado se existe alguma atividade que pode ser 

adiantada ou atrasada para garantir que o prazo e custo do projeto sejam cumpridos. O avanço 

físico-financeiro do projeto será controlado pelo engenheiro florestal responsável pelo 

contrato com reuniões mensais de acompanhamento. 

Será feito também um controle com reuniões semanais de todas as atividades do caminho 

crítico do projeto para não comprometer o andamento do mesmo. Poderão ser adotadas as 

técnicas de paralelismo e compressão para comprimir prazos. 

O contrato referente ao estudo de caso da EcoAmbiente tem duração até janeiro de 2023 

portanto pretende-se iniciar este trabalho no início do mês de agosto de 2021. 

A seguir é apresentado modelo de cronograma a ser utilizado pela empresa para 

acompanhamento das atividades. 

Figura 3 – Cronograma de uma das atividades da obra 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fonte: Elaboração própria, com base nas especificações do projeto 

 

4.7. Categoria de análise VII: gerenciamento de custos 

Assim como no gerenciamento de tempo, a EcoAmbiente irá utilizar o MS Project como 

ferramenta principal para o acompanahmento e controle dos custos do projeto. Neste 

momento são somadas todas as despesas necessárias para executar e finalizar o projeto. 

Também é possível avaliar quais serão os ganhos financeiros com o alcance do objetivo 

inicial e determinar a viabilidade do projeto.  

O gerenciamento de custos traz uma forma estruturada para planejar, estimar, determinar e 

controlar os custos. Dessa forma, garante que nenhuma etapa seja esquecida e proporciona a 

elaboração de um orçamento mais próximo da realidade.  

A previsão da quantidade de recursos financeiros necessários para a execução das atividades e 

posterior estabelecimento de orçamento será realizada pela equipe gestora do contrato. A 

mesma responsável pelo controle do orçamento, realizando a apuração do executado e 

avaliando se ele está dentro do previsto. Também replaneja o orçamento para mantê-lo dentro 

das estimativas iniciais, caso seja necessário. 

Os custos do projeto serão feitos através do banco de dados, referente ao material, 

equipamentos, mão de obra, insumos, entre outros. O orçamento será desenvolvido através de 

estimativas bottom-up, ou seja, será estimado o custo individual de cada atividade, obtendo-se 

assim o custo de cada pacote de trabalho, depois sumarizados para obter então a estimativa 

total do projeto. O orçamento do projeto será avaliado e atualizado nas reuniões mensais 

realizadas para controle do cronograma. 

A seguir é apresentado modelo de controle de custos a ser utilizado pela empresa para 

acompanhamento do projeto. 

Figura 4 – Custos de uma das atividades da obra 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base nas especificações do projeto 

4.8. Categoria de análise VIII: gerenciamento de qualidade 

A função dessa área é determinar critérios objetivos para avaliar a execução dos serviços e a 

qualidade das entregas dentro do projeto. Dentre as ações, pode-se destacar a identificação de 



 

padrões, requisitos e objetivos que o projeto precisa atender para garantir sua conformidade 

com as expectativas dos envolvidos, bem como indicar quais ferramentas e técnicas serão 

usadas para auditar a qualidade das entregas em cada fase. 

Ao longo da etapa de planejamento a empresa EcoAmbiente deve procedimentar todas as suas 

atividades, assim como deve aprová-las e formalizar junto ao seu cliente. Devem ser 

elaborados também toda a documentação de trabalho e relatórios obrigatórios de saúde e 

segurança ocupacional. 

Devem ser previstas também auditorias por meio das ferramentas planejadas se o projeto 

atende aos padrões, medidas e métricas definidos, documentando sempre os resultados 

obtidos, sinalizando mudanças que propiciem a melhoria contínua do projeto em execução ou 

no futuro. 

A garantia da qualidade dos produtos será realizada ao final de execução de cada entrega 

através da inspeção das mesmas. Para as não conformidades encontradas durante a inspeção 

do projeto será necessário o preenchimento do formulário de não conformidade. 

Para garantir a qualidade dos trabalhos a serem realizados a EcoAmbiente focará no 

acompanhamento das atividades em desenvolvimento no Projeto. Considerando o 

monitoramento e aplicação dos procedimentos e instruções previstas. 

Dentre as atividades e responsabilidades podemos destacar as seguintes: Realizar reunião 

periódicas, elaborar matriz de treinamentos específicos para os colaboradores, garantir que os 

profissionais dos projetos tenham ferramentas e conhecimentos necessários para o bom 

andamento das atividades, garantir que os profissionais dos projetos tenham definido e 

armazenado os padrões a serem utilizados no projeto, garantir que haja ferramentas e 

metodologias aprovadas para a execução das atividades do projeto (reuniões, listas de 

pendências, procedimentos, cronograma, etc), inspecionar através de Listas de Verificação se 

as atividades de desenvolvimento de projeto estão sendo realizadas conforme estabelecido 

para o contrato e instruir e acompanhar a implementação de ações de melhorias para 

adequação de desvios/não conformidades identificados e alterações de atividades. 

4.9. Categoria de análise IX: gerenciamento de recursos 

Tudo o que se relaciona à gestão e organização dos recursos necessários para a execução do 

projeto é considerado gerenciamento de recursos. Planejar o gerenciamento dos recursos é 



 

essencial para o correto andamento do projeto, estimativa de quais recursos serão necessários 

para executar cada atividade do projeto. Desde materiais, equipamentos até recursos humanos; 

Outro ponto bastante importante que deve ser realizado pela EcoAmbiente é o 

desenvolvimento e gerenciamento das equipes, promovendo práticas de treinamento e 

desenvolvimento para capacitar a equipe para o trabalho, assim como dar feedbacks, fazer 

reuniões de alinhamento, procurar soluções coletivas para os problemas para melhorar o 

desempenho e produtividade da equipe durante a execução do projeto. 

Para o acompanhamento do desenvolvimento da equipe deve ser utilizado um questionário de 

avaliação de desempenho abordando indicadores de desempenho e de comportamento e os 

responsáveis pelas equipes farão a análise dos questionários dando feedbacks individuais. Os 

treinamentos necessários serão demandados quando necessário.    

4.10. Categoria de análise X: plano de comunicação 

O plano de gerenciamento das comunicações tem como objetivo assegurar que as informações 

do projeto sejam geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de 

forma a atender todas as partes interessadas envolvidas. Todas as informações serão 

disponibilizadas conforme Matriz de Documentos para que todos os envolvidos possam 

acessá-las sempre que necessário.  

Quadro 2 – Matriz de Documentos 

  Documentos Periodicidade Formato 

Meio de Comunicação 

Intranet Email Impresso 

1 Termo de Abertura Início do Projeto Word   x x 

2 Relatório de Progresso Mensal Word x x   

3 Plano de Gerenciamento Início do Projeto Word   x   

4 Declaração de Escopo Início do Projeto Word   x x 

5 Acompanhamento de Custos Mensal Project x x   

6 Matriz de Responsabilidades Mensal Excel   x x 

7 Medições Mensal Excel x x x 

8 Mapa de Riscos Mensal Project   x   

9 Acompanhamento Cronograma Mensal Project x x   

10 Lista de Marcos Mensal Excel   x x 

11 Plano de Ger. Qualidade Início do Projeto Word   x x 

12 Termo de Aceite Fim do Projeto Word   x x 

Fonte: Elaboração própria, com base nas especificações do projeto 

Serão feitas reuniões mensais com as partes interessadas para acompanhamento formal do 

andamento do projeto. Esta reunião terá a participação do cliente e dos fiscais de contrato. Os 

demais membros da equipe que não participarem da reunião serão comunicados quando a ata 

estiver disponível e será solicitado que todos tomem conhecimento da mesma. Semanalmente 



 

serão realizadas também reuniões internas para alinhamentos da programação e atividades 

previstas para a semana. 

Plano de comunicação é um ponto crucial no projeto, já que a comunicação torna-se de suma 

importância para que todos os processos sejam executados corretamente. A falta de 

comunicação durante o processo é um risco que pode comprometer todo o projeto. 

4.11. Categoria de análise XI: plano de riscos 

Segundo o PMI - Project Management Institute, o risco do projeto é um evento ou condição 

incerta que, se ocorrer, terá um efeito positivo (oportunidade) ou negativo (ameaça) sobre 

pelo menos um objetivo do projeto, como tempo (Cronograma), orçamento (CapEx e/ou 

OpEx), escopo ou qualidade, podendo afetar direta ou indiretamente o retorno sobre 

investimento (VPL). 

A análise de riscos abrange o Projeto de forma multidisciplinar e deve ser realizada em todas 

as fases do Projeto, desde o desenvolvimento até a execução e encerramento. O plano de 

gerenciamento de riscos tem como principal objetivo garantir que os riscos do projeto sejam 

mapeados mais detalhadamente possível, minimizando assim as consequências negativas 

desses riscos ao projeto. O levantamento dos riscos será desenvolvido durante reuniões com 

os gestores de projeto.  

A partir dos trabalhos definidos na EAP, foram definidos os principais riscos relacionados às 

atividades da empresa EcoAmbiente. O objetivo principal desta etapa é identificar os riscos 

que podem afetar o projeto e descrever suas características. No decorrer do projeto, todos os 

membros da equipe foram responsáveis por identificar e caracterizar novos riscos em função 

do progresso do projeto ou de mudanças no seu ambiente.  

Os riscos identificados foram: 

a) Mão-de-obra especializada / Turn over: A empresa corre risco de não possuir pessoas 

suficientes especializadas, devido a competitividade do mercado por mão-de-obra adequada. 

Considerando que as atividades da empresa são muito especializadas e muitas das vezes 

exigem a operação de equipamentos florestais muito restritos como Feller Buncher, Garras de 

Traçamento e Carregamento, Caminhões Roll On/Off e motoserras específicas.  

b) Alteração de escopo: A empresa corre o risco do projeto sofrer mudanças, como o 

acréscimo de áreas a serem revitalizadas e revegetadas, e acréscimos de áreas a serem 

suprimidas, o que pode influenciar negativamente no andamento do seu trabalho. Fica a cargo 



 

da equipe de gestão de projeto o acompanhamento da evolução do projeto, focando no 

gerenciamento das mudanças não desejáveis. 

c) Tempo de implantação: O não cumprimento das etapas pode gerar maiores gastos 

principalmente em períodos chuvosos, visto que os acessos e operação nas áreas fica bastante 

limitado. 

d) Coronavírus: Prolongamento das ações de isolamento social o que pode levar ao atraso do 

início das atividades, limitações na execução dos serviços, assim como pode gerar 

dificuldades na contratação de mão de obra. Por estes motivos, este risco muito incerto, 

relacionado ao Coronavírus, deve ser formalizado e negociado junto à equipe de contratos. 

Serão utilizados critérios usualmente recomendados para a classificação das probabilidades e 

dos impactos dos riscos identificados, bem como a matriz com os índices de exposição aos 

riscos. Vale ressaltar que os valores considerados para classificação do risco variam de 

projeto para projeto de acordo com as suas especificidades, e devem ser definidos pelos 

gestores de acordo com a estratégia da empresa. 

Para efeito de classificação geral dos riscos identificados, será utilizado uma matriz com 

análise de probabilidade (improvável, pouco provável, provável, frequente) e de critérios 

qualitativos (baixo, moderado, alto e crítico). 

Por fim, o plano de respostas aos riscos consiste em selecionar as ações que serão adotadas 

para reduzir as ameaças e potencializar as oportunidades que influenciam o resultado do 

projeto, sendo que as ações de resposta aos riscos devem ser acordadas entre as diversas 

partes interessadas, correspondendo à severidade do risco. Assim as ações serão gerenciadas a 

partir do nível dos riscos (baixo, médio, alto) de acordo com a matriz de probabilidade e 

impacto. 

 

4.12. Categoria de análise XII: plano de aquisições 

Após avaliação prévia pela equipe da EcoAmbiente, foram levantados alguns serviços e 

produtos que deverão ser externos aos projetos e demandará contratação/aquisição externa. A 

aquisição externa passará por uma seleção de fornecedores através de uma solicitação de 

proposta, a ser enviada aos prováveis fornecedores. As seleções de fornecedores irão obedecer 

aos critérios principalmente de disponibilidade, qualidade e preço estipulados pela equipe 

festora do projeto. 



 

As demais informações necessárias para a compra dos produtos, assim como a descrição, 

quantidade, data e local de entrega, valor do item e outras características relevantes dos itens a 

serem adquiridos devem ser utilizadas para realizar a compra e quaisquer dúvidas deverão ser 

esclarecidas com os líderes do Projeto. 

Os prinsipais insumos a serem utilizados pela EcoAmbiente ao longo do projeto são 

combustíveis e biomantas vegetais, para aplicação em áreas a serem recuperadas. Os prazos 

para execução e entrega dos materiais e serviços obedecerão ao cronograma estipulado para o 

projeto. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do estudo das principais normas e padrões pode-se verificar que a implantação de 

metodologias de gerenciamento de projetos em empresas de médio porte permite, dentre 

outros benefícios, o aumento da produtividade, controle e melhoria na relação com os 

clientes, possuindo influência direta nos resultados e perenidade da corporação. 

Considera-se que os esforços proporcionam melhorias nos processos, internos e externos, de 

gerenciamento de projetos, reduzindo os riscos de atrasos e custos fixos durante a fase de 

execução das suas atividades, e consequentemente aumentando a rentabilidade. 

Atualmente, pode-se verificar um cenário promissor referente a implantação dos padrões 

PMBOK e da norma ISSO 21500, com os principais benefícios alcançados por empresas de 

médio porte, como a transferência de conhecimento entre os projetos/associados da empresa, 

a profissionalização dos gestores de projetos e o estabelecimento de princípios universais de 

projetos e processos de gestão. 

Considera-se que desta forma, o objetivo geral do trabalho foi atingido ao analisar como uma 

organização de médio porte do ramo ambiental pode aplicar os padrões PMBOK e norma ISO 

21500, e verificar que tal aplicação pode beneficiar o projeto principalmente no cumprimento 

de prazos, aumento de rentabilidade, aumento de produtividade e atendimento ao cliente. À 

vista disso presumi-se que o ciclo do trabalho foi concluído.  
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