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Como olhar a Gestão de Projetos?

3

Qual a importância dos Projetos?

Há tantos Projetos assim em uma Igreja ou 
em uma organização social?

Você consegue lembrar do último Projeto 
desenvolvido em sua organização?

Será que alguém executou algo que já não era 
mais tão necessário?

Alguém ou algum departamento reclamou 
que não foi chamado para participar da 
elaboração ou execução do Projeto?

Algum Projeto recente extrapolou o prazo?

Ou, extrapolou o orçamento?
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Qual a importância dos Projetos?

Você lembra de alguma coisa que foi feita e 
não atendeu a necessidade? Ou, não resolveu 
o problema? Ou, criou outras dificuldades?

Você perdeu alguém da sua equipe por causa 
de um Projeto?

Uma obra foi iniciada e os usuários não foram 
avisados das mudanças ocasionadas para a 
realização daquele Projeto?

Já teve uma obra embargada ou sob o risco 
de não receber alvará competente?

O material adquirido não era adequado, faltou 
ou sobrou?
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Projeto é coisa séria!

Metodologia do PMI - Project 

Management Institute

Ampliação dos conceitos apresentados 

no Módulo 13 do Módulo de Gestão 

Estratégica
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Elementos de um Projeto

Um projeto tem início, meio e término

Tem um gerente e uma equipe designados

Tem premissas explícitas, objetivos a serem 

alcançados

Tem escopo e cronograma definidos

Tem responsabilidades especificadas e 

orçamento aprovado

Entretanto...
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Se nada disso for levado em conta...

8

Gestão das premissas

Assegurar que as premissas adotadas no 

início ainda estão vigentes

O que será que mudou desde o 

princípio?
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Preste atenção 

aos sinais do mercado
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Gestão da integração

Assegurar que os vários 
elementos e entidades 

envolvidos com o projeto 
estão adequadamente 

coordenados

“Coordenar, coordenar, 
coordenar sempre!

Mas, essas interfaces são tão 
difíceis!”
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Gestão do escopo

Assegurar que o projeto 
inclui todos os serviços e 
atividades necessários, e 
somente estes, para se 

atingir o objetivo 
estabelecido para o projeto

“Sempre tem aquela 
modificaçãozinha para 

atrapalhar! Eles mudaram 
tudo outra vez”

12

Gestão do escopo
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Gestão do tempo

Assegurar a conclusão do projeto no 
prazo combinado

“O tempo não espera!

E tempo perdido não se recupera!”
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Prazo é prazo!

15

Prazo é prazo !

16

Acostume-se a trabalhar 

sob pressão

17

Gestão do custo

Assegura que o projeto será 
completado dentro do 
orçamento aprovado pela 
direção

“Os custos sempre estouram 
os orçamentos!

Mas por que será???

18

Gestão da qualidade

Assegurar que o projeto 

satisfará aos requisitos 

especificados e as 

necessidades requeridas

“O combinado e especificado 

não é caro nem barato”
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O que serve para um cliente 

pode não servir para o próximo

20

Falta de Qualidade 

e Riscos de Acidentes

21

Gestão de recursos humanos

Consiste em tornar mais 
efetivo o uso das pessoas 
envolvidas com o projeto

“Gente costuma ser o fator 
mais complicado

mas é sempre o mais 
importante”
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A boa realização do trabalho 

depende das pessoas envolvidas

23

E não esqueça do

treinamento dos usuários

OK ... agora você vai fazer 

exatamente o que estou te 

mandando, senão !

24

Gestão das comunicações

Assegurar que as informações 
sobre o projeto sejam 
geradas, atualizadas, 

coletadas, disseminadas, 
guardadas e recuperadas de 

forma adequada

“Quem não se comunica...”
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Gestão dos riscos

Consiste em se identificar, analisar, 
avaliar, quantificar e dar tratamento 

adequado aos riscos do projeto

“Com fogo não se brinca!

Todo cuidado é pouco!”

26

Previsão e realização nem sempre 

saem como planejado

Come on! It can‘t go

wrong every time...

Vamos lá, não podemos 

errar todas...

27

Gestão dos riscos

28

Gestão das aquisições

Assegurar que as aquisições de bens e 
serviços necessários à realização do 

projeto sejam feitas de forma 
adequada, dentro das especificações, 

do orçamento e do tempo

“Comprar bem é um dos segredos do 
sucesso do projeto!”

29

Escolha a ferramenta mais adequada 

para cada situação

Atrasado

Bêbado

Batom

30

Vá 

até o 

fim
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Questões a responder num 

Plano de Ação

• O que vai ser feito?

• Para quem?

• Por que será feito?

• Como será feito? (passos)

• Quem vai fazer?

• Onde fazer?

• Quando inicia e quando termina (cada passo) ?

• Quanto custa? Quais os recursos necessários?

32

Passo O quê?
Depende 

de quê?
Quem? Como

?
Até 

quando?
Obs.

Partida

Espec. e 
orçamento

Aprovação

Tarefa A

Tarefa B

Tarefa C

Integração

Implantação

Avaliação 
resultados

Término

Nada

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Passo 3

Passo 3

Passos 
4, 5, 6

Passo 7

Passo 8

Passo 9

Sr. Pedro

D. Maria 
Rosa

Diretoria

Equipe A

Equipe B

Equipe C

Coord.

Equipe de 
trabalho

Diretoria

Sr. Pedro

15/01

28/02

15/03

15/06

30/06

01/06

31/07

31/10

15/12

31/12

Passos 4, 

5 e 6 são 

simult.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Exemplo de um Plano de Ação

33

Cronograma de Implantação

34

PlanejarPlanejarPlanejar

ExecutarExecutarExecutarVerificarVerificarVerificar

AtuarAtuarAtuar

Figura 6 – A Espiral PEVA (ou PDCA) – A melhoria Contínua


