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1. INTRODUÇÃO 
 

• Apresentação e Objetivos do Manual 

 

Este documento é parte integrante do projeto de planejamento estratégico 

desenvolvido em parceria com a Fundação João Pinheiro para a Defensoria Pública do Estado 

de Minas Gerais, com base nas proposições e nos resultados obtidos nas etapas anteriores 

deste trabalho, especificamente na parte de gerenciamento de projetos. Este manual contém 

a publicação da Metodologia de Gerenciamento de Projetos elaborada para a DPMG, bem 

como as instruções para melhor absorção dos conceitos, práticas e utilização. 

O objetivo principal deste documento é servir como um roteiro metodológico de 

gerenciamento de projetos realizados pela DPMG, a partir de sua data de aprovação. Dele 

constarão os principais processos, métodos, ferramentas e documentos que deverão ser 

utilizados no gerenciamento de tais projetos, bem como instruções a respeito da forma de 

utilização dos mesmos. 

 

• Estrutura 

 

A disposição das informações deste documento está estruturada da seguinte forma: 

• Introdução – Apresenta informações em linhas gerais a respeito do documento, 

manejo de versões, seus conceitos principais, as principais siglas e papéis e 

responsabilidades definidas dentro do gerenciamento de projetos.  

• Metodologia de Gestão de Projetos – Esse tópico desenvolve as fases que compõem o 

gerenciamento de projetos, aí inclusas: iniciação, planejamento, controle e fechamento 

de projetos. 

• Padrão de Nomeação de Documentos. 

• Anexos: expõe as diversas sugestões de documentos (artefatos) padrões que podem 

ser utilizados para gestão e controle dos projetos.  
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• Versionamento Deste Manual 

 

• Gerenciamento 

O gerenciamento das versões, ou versionamento, deste manual será realizado da 

seguinte forma:  

• O número de versão será no formato X.X.X. 

• Mudanças incluem alterações, exclusões e inclusões. 

• Mudanças em itens primários (título 1, numerados em romanos maiúsculos) 

inferem em incremento no dígito da extrema esquerda do número de versão. 

• Mudanças em itens secundários (título 2, numerado em indo-arábicos) 

inferem em incremento no segundo dígito central do número de versão. 

• Mudanças em itens terciários (título 3, numerado em indo-arábicos) 

implicam em incremento no terceiro dígito do número de versão. 

 

• Versão anterior 

A versão anterior à apresentada neste documento é identificada por v1.0.0. 

 

• Mudanças em relação à versão anterior 
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2. CONCEITOS E FUNDAMENTOS BÁSICOS 
 

• O que é um projeto? 

 

Esforço temporário e singular, empreendido para criar produto, serviço ou resultado 

exclusivo, fundamentado em planejamento no qual são especificados objetivos claros, 

medidas de resultados, prazos iniciais e finais, etapas de desenvolvimento, além da 

delimitação de recursos necessários, execução e controle, conforme negociação entre as 

partes interessadas 

 

• O que é um projeto estratégico da DPMG? 

 

É um esforço temporário e singular, empreendido para criar produto, serviço ou 

resultado exclusivo, vinculado diretamente aos objetivos estratégicos da Defensoria Pública 

Geral. Os projetos estratégicos são aqueles entendidos como os estruturantes da organização 

e que merecem foco e atenção especial por parte de seus gestores.  

 

• O que é escopo? 

 

O escopo refere-se a tudo que precisa ser feito em um projeto para cumprir seus 

objetivos. Ele pode ser dividido em escopo do produto e do projeto: 

Escopo do produto: trata-se de todas as entregas, sub entregas e atividades realizadas 

com o propósito de concluir um projeto, cumprindo seus objetivos e atendendo seus 

requisitos de qualidade. Dessa forma pode ser definido como o esforço a ser realizado para 

definir as características e funções especificadas para o produto ou serviço. 

Escopo dos projetos: é formado por todas as metodologias, atividades, ações e 

artefatos utilizados para gerenciar o projeto e garantir a entrega do escopo do produto.  
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• O que é entrega? 

 

É um produto, resultado ou capacidade para realizar um serviço exclusivo e 

verificável que deve ser executado para encerrar um processo, fase ou projeto. A conclusão 

do escopo se manifesta em uma entrega (BRASIL, 2016) 

 

• O que é o guia PMBOK® e PMI? 

 

O PMI® – Project Management Institute (Instituto de Gerenciamento de Projetos) – 

é uma instituição internacional sem fins lucrativos que lidera, em caráter global, a pesquisa 

e o avanço das técnicas, padronização e profissionalismo na área de gerenciamento de 

projetos. 

O PMBOK® – Guide to the Project Management Body of Knowledge (Guia para o 

Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos) – é a principal publicação do 

PMI®, em que são descritos os processos necessários para a realização de projetos bem-

sucedidos, bem como as ferramentas, técnicas e documentos que devem ser utilizados para 

o gerenciamento efetivo de projetos. O PMBOK® destaca um conjunto de áreas de 

conhecimento e grupos de processos pertinentes ao gerenciamento de projetos.  

No contexto dos projetos da DPMG a Fundação João Pinheiro sugere a consideração 

de seis áreas de conhecimento expostas no PMBOK®. O foco mais restrito refere-se a uma 

escolha estratégica. A Defensoria está começando seu esforço de um escritório e seria ilusório 

propor uma metodologia altamente complexa no momento. Desta forma, optou-se por 

limitar a abrangência para garantir maior sucesso na execução.  

A Figura 1 mostra as áreas de conhecimento em que a Fundação João Pinheiro sugere 

o uso dos métodos de gestão.  
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Figura 1 - Áreas do conhecimento do PMBOK 

 
Fonte: Elaboração própria 

Para maiores detalhes sobre o PMI® e o PMBOK®, referir-se ao endereço eletrônico 
http://www.pmi.org , e ao livro Guia para o PMBOK®, ISSBN 1930699743. 

 

A metodologia de gerenciamento de projetos definida para a DPMG principal objeto 

deste documento, foi criada inteiramente baseada nas melhores práticas recomendadas pelo 

PMBOK® e outras publicações do PMI®, ao mesmo tempo em que levou em consideração 

as especificidades organizacionais e técnicas dos projetos desenvolvidos pela DPMG. 

 

• O que é um fluxograma? 

 

Fluxogramas são ferramentas gráficas utilizadas para descrever a sequência e o fluxo 

de processos, documentos, informações e tomadas de decisão de um processo. 

Em diversos momentos neste manual, serão apresentados fluxogramas – também 

referidos como fluxos – para definir os caminhos a serem seguidos em distintos momentos 

do gerenciamento de um projeto. Antes disto apresentaremos a simbologia utilizada 

necessária para sua efetiva compreensão. O programa utilizado para gerar tais fluxogramas 

é o Bizagi® 

 

 

• Processo 

PMBOK

Gerenciamento 
do Escopo

Gerenciamento 
do Tempo

Gerenciamento 
do Custo

Gerenciamento 
dos Riscos

Gerenciamento 
das Aquisições

Gerenciamento 
da Integração
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Para efeito deste manual conceituaremos processos como sendo conjuntos de ações 

e atividades inter-relacionadas, que utilizam ferramentas e técnicas padronizadas para obter 

produtos, resultados ou serviços. 

Nos fluxogramas apresentados a seguir, os processos serão representados por meio 

de retângulos. 

 

Figura 2 – Representação de um Processo em Fluxogramas 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

• Documentos 

Os documentos padronizados gerados pelo – e necessários ao – projeto são 

representados da seguinte forma:  

Figura 3 – Representação de um Documento em Fluxogramas 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

• Decisões 
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Decisões que devem ser tomadas em um projeto, e que definem qual caminho a ser 

tomado na sequência de um fluxograma, são representadas por um losango, como mostrado 

na Figura 4:  

 

Figura 4 – Representação de uma Decisão em Fluxogramas 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

As decisões são sempre representadas através de perguntas fechadas, normalmente 

com a possibilidade de se obter duas respostas: sim ou não. Contudo, nada impede que 

decisões ou condições não sejam respondidas com sim ou não. 

 

• O que é a Estrutura Analítica de Projeto (EAP)? 

 

A EAP organiza e define as atividades consolidadas no escopo e as subdivide em 

partes menores e mais facilmente gerenciáveis, em que cada nível descendente da EAP 

representa uma definição cada vez mais detalhada do projeto. 

 

• O que é gerenciamento de projetos? 

 

Utilização de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas na elaboração, 

acompanhamento e avaliação de projetos e de atividades relacionadas, visando a atingir um 

conjunto de objetivos pré-definidos que atendam especificações de prazo, escopo, custo e 

qualidade por meio da mobilização de recursos técnicos e humanos. 

 

• O que é portfólio de projetos? 
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É a reunião de projetos e ações que são agrupados com o objetivo de facilitar o 

gerenciamento e tornar mais eficiente, eficaz e efetiva a execução da estratégia. 

 

• O que é gerenciamento de portfólio de projetos? 

 

Assegura que os projetos e programas estratégicos sejam analisados a fim de 

priorizar a alocação de recursos e que esteja alinhado com as estratégias da organização. 

Além disso, fornece transparência para o processo de tomada de decisão e centraliza o 

gerenciamento de perfil de risco agregado.  

 

• O que é o Escritório de Prioridades Estratégicas (EPE) da DPMG? 

 

Estrutura organizacional que possui como responsabilidades uniformizar processos 

de governança relacionados a projetos, disseminar na organização a metodologia, melhores 

práticas, ferramentas e técnicas, agregar informações dos projetos estratégicos da 

organização e assessorar os colaboradores da instituição que participam de projetos de 

maneira geral. 
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3. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 
 

Uma das grandes necessidades que se configuram ao estabelecer práticas e 

procedimentos que suportem um correto gerenciamento de projetos em uma organização é 

a questão do “quem faz o quê”. O escopo pessoal de cada colaborador é definido de maneira 

formalizada, evitando conflitos de autoridade e responsabilidade garantindo a autonomia 

necessária para que cada função tenha condições de realizar aquilo a que se propõe. 

 

• Escritório de Prioridades Estratégicas (EPE) 

 

Compete ao EPE: 

• gerenciar o portfólio de projetos estratégicos 

• padronizar e elaborar a regulamentação da gestão de projetos estratégicos 

nesta Defensoria 

• promover a melhoria contínua da gestão de projetos estratégicos; 

• dar publicidade às informações sobre o desempenho dos projetos estratégicos; 

• gerenciar, diretamente ou por meio de monitoramento das equipes de projeto 

designadas, os projetos priorizados pela Defensoria Pública Geral; e 

• disponibilizar aos servidores e Defensores envolvidos nos projetos os modelos 

de documentos vinculados à metodologia de gerenciamento de projetos 

• avaliar as propostas de projetos apresentadas a partir de critérios técnicos 

amplamente publicizados na instituição e submeter as avaliações para as 

instâncias superiores de gestão. 

 

• Patrocinadores (Stakeholders) 

 

Define-se stakeholder como pessoa ou organização, diretamente envolvida em um 

projeto, ou diretamente afetada por seus resultados, e que possam exercer algum tipo de 

influência sobre o mesmo.  

As categorias de stakeholders mais comumente identificadas são: 

• Patrocinador – pessoa ou organização responsável pela alocação dos 

recursos financeiros aplicados e de reputação ao projeto. Pode existir mais 
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de um patrocinador, especialmente se há várias organizações envolvidas no 

projeto. 

• Cliente – pessoa, setor ou organização que será o usuário direto do produto 

ou serviço gerado pelo projeto. 

• Gerente do projeto – pessoa formalmente encarregada e empossada de 

poder e autoridade para gerenciar o projeto de acordo com as normas de 

gerenciamento de projeto da organização, e com autonomia para tomar 

quaisquer decisões técnicas em relação ao projeto, desde que estas não sejam 

conflitantes com as restrições impostas pelos demais stakeholders-chave do 

projeto. 

• Gerentes funcionais – gerentes responsáveis pelos departamentos existentes 

na organização onde em que o projeto está sendo realizado. Normalmente, 

precisam ser envolvidos nos projetos porque são eles que detêm o controle 

sobre os recursos – humanos e materiais – da organização. 

• Equipe do projeto – grupo de pessoas envolvidos diretamente na realização 

técnica e gerencial do projeto. 

• Outros – em diversos casos, podemos identificar outros grupos de 

stakeholders, dependendo do tipo de projeto realizado. Alguns destes são: 

sociedade em geral, governo, órgãos ou instituições de preservação do meio 

ambiente etc.  

• Stakeholders-chave – são aqueles stakeholders que possuem poder de 

decisão sobre questões relevantes aos objetivos do projeto. 

 

• Gerentes 

 

Definimos como gerente de projeto a posição efetivamente responsável pelo sucesso 

ou fracasso do projeto. Ele deve funcionar como um integrador efetivo e, por isso, é a única 

posição que possui visão total do projeto em todos os níveis. Deve possuir autonomia 

suficiente para regular o andamento do projeto tomando decisões que possam efetivamente 

corrigir seu rumo, dentro dos limites de atuação estabelecidos. São atribuições do gerente de 

projeto: 
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• Conceber um novo projeto e gerar a primeira versão de seus objetivos através 

do Termo de Abertura do Projeto (TAP). Após a proposição via TAP o 

projeto deve ser submetido à aprovação da alta gerência. 

• Realizar o planejamento do projeto. Não se trata de atribuição exclusiva do 

gerente que pode contar com auxílio de qualquer outro envolvido, mas é sua 

responsabilidade que o plano seja elaborado e apresentado aos stakeholders 

do projeto. É considerada boa prática negociar diretamente com a equipe do 

projeto todos os pontos do planejamento exceto a composição da própria 

equipe. Os mesmos pontos que são negociados com a equipe também devem 

ser negociados com o cliente do projeto. No final este planejamento é 

submetido à validação e aprovação do cliente e da alta gerência. 

• Acompanhar todas as etapas de execução do projeto. Também é sua 

responsabilidade durante a execução reportar para todos os interessados o 

andamento dos marcos, a situação do projeto e disparar respostas aos riscos 

que possam vir a ocorrer. 

• Solicitar mudanças para avaliação. O gerente do projeto é um dos 

aprovadores de mudança de qualquer natureza considerada em relação ao 

planejamento. Também é esperado que atualize sempre o planejamento de 

riscos. Essa é uma das funções mais importantes dos gerentes de projetos, 

pois é normal a ocorrência de alterações ao plano à medida que os objetivos 

e fases são realizadas.  

• Responsabilizar-se pela criação de toda a documentação de fechamento do 

projeto bem como sua base histórica. 
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• Equipe de projetos 

 

Definimos como executor todo e qualquer membro da equipe técnica que realiza 

diretamente o trabalho do projeto.  São atribuições do executor: 

• Conceber um novo projeto e auxiliar na geração da primeira versão de seus 

objetivos através do Termo de Abertura do Projeto (TAP). Este documento, 

porém, não pode se tornar efetivamente um projeto sem a validação e a 

aprovação da alta gerência. A equipe auxilia os gerentes na criação de todos 

os TAP demandados.  

• Auxiliar o gerente em todos as etapas do planejamento inclusive 

negociando prazos e outras definições relevantes. 

• Executar o trabalho técnico do projeto. A equipe deve sempre respeitar o 

cronograma (tanto os prazos quanto o sequenciamento de tarefas), 

emitindo um pedido de mudança para avaliação se desejar alterar estas 

decisões. É responsabilidade da equipe reportar para o gerente o 

andamento de suas tarefas através de uma via pré-estabelecida, e não o 

contrário. 

• Validar as entregas completas em conjunto com o cliente. 

• Receber relatórios e informações gerados pelo gerente que clarificam a 

posição do projeto. 

• Gerar pedidos de mudança e encaminhá-los para avaliação nas reuniões de 

controle do projeto. 

• Alterações na própria equipe devem ser negociadas com ela. Toda e 

qualquer outra alteração deve ser sempre informada à equipe.  

• Auxiliar o gerente na atualização do planejamento de riscos. 

• Ao fim do projeto a equipe recebe o relatório de fechamento e pode 

contribuir no documento de lições aprendidas. 
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• Clientes dos projetos 

 

São pessoas físicas ou jurídicas com potencial para influírem ou serem influenciadas, 

positiva ou negativamente sobre, ou pelos, objetivos e resultados do projeto, mesmo que dele 

não participem diretamente. Esses indivíduos são responsáveis pela aprovação, 

gerenciamento do produto, serviço e resultado do projeto. Portanto, quaisquer mudanças 

relacionadas ao projeto devem ser submetidas ao crivo dos clientes do projeto. 

Também competem aos clientes: 

• Validar as entregas completas em conjunto com os gerentes e equipe do 

projeto. 

• Receber relatórios e informações gerados pelo gerente que clarificam a 

posição do projeto. 

• Receber e averiguar pedidos de mudança. 
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4. METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (MGEPRO) DA 
DPMG 

 

4.1. Iniciação de Projetos 
 

Entende-se iniciação como sendo todo esforço que ocorre no sentido de transformar 

as ideias que são projetos em potencial em projetos oficiais da organização.  

Portanto, o esforço de iniciação está focado principalmente em garantir o bom uso 

do portfólio de projetos (ou seja, a escolha dos projetos certos que traduzem a estratégia da 

instituição) e em realizar um levantamento preliminar apurado de seus objetivos. 

A definição do portfólio de projetos diz respeito à escolha dos projetos corretos que 

realmente serão capazes de tornar as definições e orientações do direcionamento estratégico 

em realidades práticas. 

 

4.1.1 Fluxo de Iniciação 

 

O fluxo de iniciação é a primeira tarefa formal dos projetos que devem ser realizados 

na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Ele deve acontecer em todo início de 

projeto e também em alguns momentos de revisão de fases que demandem grandes 

alterações de escopo de projetos. 

É fundamental que a iniciação esteja alinhada aos projetos estratégicos definidos 

tanto no Planejamento Estratégico da Defensoria Pública do Estado, como no Plano Geral de 

Atuação (PGA) da organização. 
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Figura 5 – Fluxo de Iniciação de Projetos da DPMG 

 
Fonte: elaborado pelos autores 
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4.1.2 Etapas do Fluxo 

 

A descrição de cada uma das etapas do fluxo é feita de forma resumida neste tópico 

do manual. O propósito é fornecer aos leitores uma visão clara do trabalho a ser realizado 

em cada uma das tarefas.  

 

Atividade Descrição 
Conceber o projeto A concepção de um projeto trata da identificação de alternativas viáveis para 

atender a uma necessidade. Inicialmente, têm-se ideias a respeito de possíveis 
abordagens, as quais devem ser ponderadas e refinadas, para que então se tenha 
segurança de que a abordagem selecionada é a que melhor se alinha à estratégia 
da organização e se encaixa nas restrições impostas pelo ambiente sócio-
econômico-cultural na qual está inserida. É fundamental criar o hábito de 
documentar as ideias surgidas durante a concepção. A formação de documentos 
de visão, atas de reunião, gravações, ideias obtidas de fontes acadêmicas e não 
acadêmicas, devem ser documentadas para ajudarem no processo de concepção 
dos projetos.  
 
É importante salientar que, ao passo que é possível um indivíduo conceber um 
projeto de forma independente, o mais indicado é que sejam envolvidas mais 
pessoas no processo – inclusive os integrantes da equipe que realizará o projeto, 
se possível – para que se possa obter uma maior quantidade e diversidade de 
perspectivas a respeito das necessidades e das variáveis que devem ser 
consideradas. 
 
Tal esforço conjunto contribuirá também para o aumento do comprometimento 
das diversas partes envolvidas, por isso, deve ocorrer durante todo o 
desenvolvimento do projeto, e não apenas em sua concepção. Durantes às 
reuniões de iniciação, assim como as das outras fases dessa metodologia, é 
extremamente importante manter atas registradas para cada uma delas. Um 
modelo para padronização desses documentos está presente no Anexo I – 
Modelo para Atas de Reuniãodeste documento. 
 
Dois dos métodos de geração de ideias mais utilizados para esta tarefa são: 
 
Brainstorming – os participantes são convocados a uma reunião onde o 

problema em questão é exposto. Todos os participantes são encorajados a 
contribuir com suas ideias e agregar observações pertinentes às ideias dos 
outros atores. Não são permitidas, porém, críticas às exposições para que o 
ambiente permaneça livre ao surgimento de ideias. 

Os insights gerados são anotados em uma lista de maneira que todos os 
participantes as vejam. Além disso, devem ser discutidas até o ponto em que 
sejam consideradas pertinentes e concluídas.  

Ideias que forem consideradas como “fora do tópico”, não devem ser 
imediatamente descartadas. Pelo contrário, deverão ser anotadas em uma 
lista de ideias para discussão posterior, uma vez que podem vir a ser úteis. 

 
DELPHI – Os participantes são informados a respeito do problema em questão 

e convocados a realizar um brainstorming individual, anotar suas ideias e 
enviá-las a um responsável previamente determinado. 

Atividade Descrição 
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Conceber o projeto 
(continuação) 

O responsável receberá os resultados dos brainstormings de todos os 
participantes e fará uma compilação das ideias identificadas, podendo listá-las 
por ordem de frequência de ocorrência, para explicitar aquelas mais recorrentes 
ou mesmo as mais originais ou inusitadas. 
 
Os participantes então devem receber esta lista compilada e ponderar seus 
resultados. Após todos terem conhecimento da lista completa realiza-se uma 
reunião onde as ideias nela contidas serão discutidas. 
 
Para ambos os métodos, sugere-se criar uma pauta, definindo o escopo da 
discussão, com o objetivo de se reduzir discussões impertinentes ou 
intermináveis em relação ao assunto. 

 
Independentemente da técnica, é fundamental a existência de uma sólida 
preocupação com a sólida documentação de todo o processo de concepção do 
projeto. A formação de documentação que determine a clara visão do projeto é 
fundamental para sua abertura com sucesso 

Gerar TAP Preliminar O Termo de Abertura Preliminar é o primeiro documento criado em um projeto.  
Seus principais objetivos são: 
 
• Formalizar ou reconhecer a existência do projeto na organização. 
• Definir o gerente do projeto, suas atribuições e autonomia. 
• Definir, em linhas gerais, a justificativa do projeto, seu objetivo e a 
descrição de seus produtos. 
• Fornecer noções aproximadas do cronograma, orçamento e necessidade de 
recursos, assim como restrições e premissas que possam ser identificadas 
prematuramente. 
 
O modelo do documento Termo de Abertura Preliminar seguirá o padrão 
disposto no Anexo II – Termo de Abertura do Projeto 

Definir gerente do projeto O gerente deve ser um ator com experiência na área temática específica de cada 
projeto. É figura fundamental, pois será responsável por todo o 
acompanhamento das ações. Além do domínio técnico, a definição do gestor 
deve considerar a disponibilidade dos envolvidos, pois haverá a necessidade de 
plena dedicação. 

Alto nível de participação 
de outras áreas/órgãos 
externo? 

Deve-se realizar uma análise para determinar se haverá no projeto um alto nível 
de participação de outras áreas da DPMG ou mesmo órgãos externos. Tais 
projetos são considerados de maior complexidade, pois envolvem múltiplos 
interesses de diversos agentes. De acordo com a identificação de stakeholders o 
projeto seguirá dois caminhos diferentes.  
 
Caso positivo, segue para “Definir principais stakeholders” e “Negociar detalhes 
com outras áreas/stakeholders”. Caso negativo, segue diretamente para a 
definição de equipe. 

Definir principais 
stakeholders 

Identificadas as outras áreas da DPMG, ou órgãos externos, que terão 
participação importante no projeto, deve-se definir os principais stakeholders, 
assim como suas principais atribuições e responsabilidades em relação ao 
projeto, de modo que não haja dúvidas a respeito do papel que deverá ser 
desempenhado por cada agente, e do que é esperado através de sua 
participação. 
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Atividade Descrição 
Negociar detalhes com 
outras áreas/stakeholders 

Definidos os principais stakeholders externos do projeto, faz-se necessário 
negociar sua participação, papéis, atribuições e responsabilidades em relação ao 
projeto.  
 
Estas definições deverão ser documentadas e assinadas pelos stakeholders para 
formalizar e garantir seu comprometimento 

Elaborar instrumentos 
normativos 

Frequentemente a DPMG precisará conduzir projetos de cunho corporativo 
com o envolvimento de diversos órgãos da administração pública. Para estes 
projetos de natureza híbrida sugere-se a criação de instrumentos normativos, 
que apresentem seus elementos de gestão tais como: metas, composição de 
equipes, papeis, responsabilidades, mecanismos de escalada e vias para tomada 
e comunicação de decisões. 

Definir equipe do projeto 
 

Uma vez aprovado o projeto, deverá ser realizada a definição da equipe do 
projeto, em caráter de pré-alocação. Trata-se de garantir a reserva de uma 
equipe para participar de um projeto. Neste momento já é possível observar o 
risco de tal equipe não estar disponível e refletir sobre a viabilidade do projeto. 

Gerar TAP definitivo O que diferencia o TAP preliminar do definitivo é simplesmente o grau de 
refinamento e detalhamento dos dados neles presentes, que é maior no último. 
 
O conteúdo abordado nos dois documentos, assim como seu modelo e modo de 
preenchimento (Anexo II – Termo de Abertura do Projeto), são os 
mesmos  

Gerar Declaração de 
Escopo inicial 

Deve-se também criar a Declaração de Escopo inicial documento que será 
essencial na etapa de planejamento, no qual o escopo do projeto começará a ser 
detalhado. Ele deve documentar as características e fronteiras do projeto e dos 
produtos e serviços a ele associados. Trata-se da definição de tudo o que está 
inserido no projeto. 
 
A rigor, no que diz respeito ao gerenciamento de projetos, o que não está 
explicitamente incluído, está implicitamente excluído. Muitas vezes, porém, 
projetos são impactados de maneira irrecuperável devido à falta de 
detalhamento no que diz respeito às exclusões de escopo. Desta forma, atenção 
especial deve ser tomada neste sentido. 
 
No documento de Declaração de Escopo Preliminar definido para a DPMG 
devem ser identificadas as principais entregas do projeto e suas exclusões 
específicas. Recordando: “entregas são produtos, serviços ou resultados de 
trabalho, verificáveis e/ou tangíveis”. 
 
Esse documento deve ser preenchido de acordo com as instruções do Anexo III 
– Declaração de escopo e deve seguir o mesmo modelo 

Apresentar para 
aprovadores 

Finalizado o TAP Definitivo e a Declaração de Escopo inicial, esses documentos 
devem ser apresentados aos aprovadores para revisão e assinatura. 

Aprovados? O projeto só é considerado formalmente iniciado após esta aprovação. Os 
aprovadores deverão assegurar que as informações contidas no Termo de 
Abertura são suficientes para subsidiar as etapas de desenvolvimento que se 
seguirão, e também se o projeto é, de fato, oportuno para a organização naquele 
momento. 
 
Caso os documentos sejam aprovados, segue-se para publicar o TAP do Projeto. 
Caso não aprovados, devem ser encaminhados para serem realizados os 
devidos ajustes 
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Atividade Descrição 
Realizar ajustes Na maior parte das vezes, caso um TAP tenha sido reprovado por insuficiência 

de detalhamento nas informações é possível ajustá-lo de modo a alcançar 
aprovação. Dessa forma, o documento deve ser ajustado, gerando um novo TAP 
definitivo e novo escopo, para serem novamente submetidos à aprovação. 
 
Caso os ajustes não sejam aplicáveis, pois de alguma forma inviabilizam o 
projeto e o TAP foi definitivamente reprovado, este deve ser arquivado. 

Arquivar para referência 
futura 

Caso o TAP seja definitivamente reprovado é importante arquiva-lo para 
futuras referências, pois é possível que um projeto que não seja oportuno ou 
apropriado em um momento o venha a ser no futuro. Adicionalmente, o esforço 
de levantamento de dados realizado pode ser de utilidade a outros projetos, 
eliminando-se assim retrabalho. 
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4.2. Planejamento de Projetos 
 

O esforço de planejamento de um projeto tem como objetivo a definição e 

refinamento de suas metas e dos planos de ação necessários para atingi-las. 

É importante que o tempo necessário para o planejamento eficiente de um projeto 

seja de fato gasto com planejamento, de modo contrário, seus objetivos dificilmente serão 

atingidos em sua totalidade.  

O fluxo de planejamento elaborado pela Fundação João Pinheiro considerou 

principalmente o detalhamento do escopo do projeto, a elaboração de um cronograma 

realista e a discussão em profundidade dos riscos envolvidos no projeto.  

 

4.2.1 Fluxo de Planejamento para Projetos 

 

Para os projetos desenvolvidos na DPMG, foi definido um fluxo de planejamento. 

Sua finalidade é proporcionar um planejamento eficiente e completo, mas que requeira 

menor esforço, evitando-se então o desperdício de tempo e recursos relativos ao 

detalhamento desnecessário de um projeto.  
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Figura 6 – Fluxo de Planejamento dos Projetos 

 
Fonte: elaborado pelos autores 
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4.2.2 Etapas do Fluxo 

 

A descrição de cada uma das etapas do fluxo é feita de forma resumida neste tópico 

do manual. O propósito é fornecer aos leitores uma visão clara do trabalho a ser realizado 

em cada uma das tarefas.  

 
Atividade Descrição 

Levantar a informação 
histórica 
 

O levantamento de informações históricas consiste em pesquisar os bancos de 
dados da organização e arquivos de projetos realizados anteriormente, a fim de 
obter dados, informações históricas e lições aprendidas que possam ser 
utilizados como base para o planejamento do projeto em questão. 
 
Caso informações históricas pertinentes não sejam disponíveis internamente, 
estas também podem ser obtidas através de consultas a especialistas – internos 
ou externos à organização – na área técnica específica do projeto ou através da 
consulta a casos publicados e disponíveis comercialmente. 
 
A utilização de informações históricas é uma boa maneira de alcançar um 
planejamento mais preciso, e em menor tempo, daí a importância de se realizar 
a correta documentação dos projetos e a criação de arquivos de lições 
aprendidas para sua posterior utilização. 
 
As informações históricas também podem ser obtidas por meio do Termo de 
Abertura do Projeto. O fluxo de planejamento é posterior à abertura do projeto. 
Dessa forma, é vital a utilização da base de informações já levantada por meio 
do TAP.  
 

Gerar Declaração de 
Escopo (DE) do Projeto ou 
Fase 

A declaração de escopo é o documento em será detalhado todas as ações e 
entregas do projeto com o intuito de alcançar os objetivos do projeto.  
 
Por meio da Declaração de Escopo é possível, em primeiro lugar, realizar um 
detalhamento da justificativa do projeto. Além disso, são expostas todas ações 
necessárias a realização dos objetivos e uma lista completa das entregas do 
projeto.  
 
Além disso, a Declaração de Escopo trará o EAP (Estrutura Analítica do 
Projeto). Por meio dela é possível criar uma estrutura de todas as entregas e sub 
entregas do projeto. Tal ferramenta é vital para começar a esclarecer o tamanho 
do esforço que será necessário para a conclusão do projeto. O modelo de 
Declaração de Escopo pode ser visto no Anexo III – Declaração de escopo 
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Atividade Descrição 
Demanda Aquisições 
Externas?  

Neste momento, a equipe do projeto deve avaliar se é tecnicamente capaz de 
realizar o trabalho do projeto e se possui todos os equipamentos e insumos 
necessários para tal.  
 
Caso a conclusão desta análise seja que a equipe não é tecnicamente capaz de 
realizar o trabalho do projeto por si só, ou se não possui todos os equipamentos 
e insumos necessários, então será necessária a obtenção de mão-de-obra 
qualificada e/ou materiais por meio de aquisições externas. 
 
A exceção para isto se dá quando for avaliado que, mesmo não tendo domínio 
da competência técnica para realizar um projeto, será interessante e benéfico à 
equipe realizá-lo sem a participação de agentes externos, de modo a fomentar o 
aprendizado e crescimento organizacional. 
 
A esta análise, entre o que a organização é capaz de fazer e o que ela deverá 
adquirir de fornecedores externos, é dado o nome de Análise Make-or-Buy 
(fazer ou comprar). 
 
Importante destacar que, caso seja necessária aquisição externa, a organização 
deverá estabelecer o projeto básico e definir uma dimensão temporal para a 
compra. Estas informações são vitais para que o cronograma do projeto seja 
realista.  

Gerar escopo da 
solicitação (Projeto Básico) 

Caso a conclusão da análise make-or-buy indique a necessidade de aquisição de 
bens ou serviços de fornecedores externos, o escopo da solicitação, ou seja, a 
definição dos produtos, bens, resultados ou serviços que devem ser 
desenvolvidos pelo fornecedor, deverá ser definido, de modo a suprir possíveis 
fornecedores com as informações necessárias, e suficientes, para que possam 
analisar e indicar sua capacidade de cumprir com os requisitos especificados 
para o fornecimento. 
 
A execução do projeto básico é vital para dimensionar com exatidão o esforço 
do projeto.  

Definir prazos de 
Aquisição 

De posse do projeto básico é fundamental a definição do cronograma básico de 
aquisição, respeitado os prazos necessários para cumprir os requisitos legais da 
defensoria.  
 
Destaca-se que, em algumas ocasiões não há com dimensionar todas as 
aquisições e prazos para todo o projeto. Em tal cenário deve-se adotar uma visão 
por fases, em que as aquisições e seus respectivos prazos, são pensadas ao 
menos no cenário de uma das fases do projeto.  

Definir tarefas do projeto A definição do escopo do projeto dará a gestão a capacidade de especificar todas 
as atividades necessárias para a entrega dos produtos. Um dos principais erros 
de gestores de projetos é não especificar detalhadamente suas tarefas. Quando 
isso acontece, ocorre uma subestimação do esforço necessário para a entrega de 
cada um dos produtos.  
 
A definição das tarefas e seu respectivo sequenciamento mostrará todo o esforço 
necessário para a consecução de cada uma das entregas. O modelo de 
cronograma com espaço para definição de cada uma das tarefas está disponível 
no Anexo IV – Cronograma deste documento.  
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Atividade Descrição 
Definir tarefas do projeto 
(continuação) 

Devemos decompor as entregas principais identificadas na Declaração do 
Escopo listando as atividades necessárias, consideradas todas as providências 
que devem ser tomadas para que um produto, serviço ou resultado seja, 
alcançado. Ao finalizar esta tarefa, teremos uma lista composta por todas as 
atividades necessárias para alcançar o resultado final do projeto. 
 
Neste ponto, também definiremos então o relacionamento existente entre as 
atividades, através da definição de dependências e precedências. 
 
As dependências definem quais tarefas dependem dos resultados de outras 
tarefas para serem realizadas. Existem três tipos de dependências: 
 
a) Obrigatórias: não podem ser ignoradas e não há opção de que as tarefas sejam 
realizadas em outra ordem. Ex: ligar o computador para utilizar o processador 
de texto.  
 
b) Opcionais: para grupos de atividades que possuem mais de uma possível 
configuração em sua ordem de realização. Normalmente existe uma ordem 
preferencial nestes casos, definida pelas melhores práticas da área de atuação 
do projeto. A opção por uma outra ordem não é necessariamente negativa ou 
menos eficiente, mas certamente implicará em novas restrições ao projeto. 
 
Externas: quaisquer dependências de atividades do projeto que são e, desta 
forma, fora do controle direto da equipe do projeto. Exemplo: para que as 
atividades de instalação de novos equipamentos de informática sejam 
realizadas é necessário que tais equipamentos sejam entregues pelo fornecedor. 
 
Os tipos de precedência são: 
 
• Término-Início: É o tipo de precedência mais comum no dia-a-dia, e 
também nas relações entre atividades de projetos. Indica que o início de uma 
atividade sucessora está relacionado ao término da atividade que a sucede. Ex: 
iniciar processador de texto – digitar texto.  
 
• Início-Início: Indica relação entre o início da atividade sucessora e o início 
de sua predecessora. Note que não há qualquer relacionamento entre os 
términos destas atividades, ou entre seus términos e seus inícios. Ex: estudar 
um idioma – ler um livro no idioma estudado. 
 
• Término-Término: Indica relação entre o término da atividade sucessora 
e o término de sua predecessora. Note que não há qualquer relacionamento 
entre os inícios destas atividades, ou entre seus términos e seus inícios.  
 
• Início – Término: é o tipo de precedência menos comum. Indica uma 
relação entre o término da atividade sucessora e o início de sua predecessora, 
levando à interpretação de que a predecessora deve no mínimo haver iniciado 
para que a sucessora possa terminar. Ex: ativação de um novo servidor – 
desativação do servidor antigo. 
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Atividade Descrição 
Definir Equipe A definição das tarefas permitirá a escolha da equipe para realização de cada 

uma delas. É vital que a escolha da equipe seja feita a partir da escolha das 
atividades a serem realizadas.  
 
Com a definição de tarefas é possível perceber se a organização possui os 
recursos humanos necessários a consecução do projeto. Uma das possíveis 
conclusões neste momento é que a organização não tem todas as competências 
necessárias a execução das atividades.  

Equipe Disponível?  A listagem das atividades e a definição da equipe leva ao questionamento se a 
organização possui todas as competências necessárias à execução das 
atividades.  
 
Caso a conclusão seja que a própria equipe consegue realizar todas as atividades 
é possível partir para a definição de responsabilidades e prazos. Ter-se-á, dessa 
forma, a matriz de responsabilidades com a especificação das atribuições de 
cada membro da equipe. 
 
Em caso de resposta negativa à pergunta caberá a DPMG realocar a equipe para 
execução do projeto. Tal ação poderá ser feita com deslocamento de membros 
de outros projetos, com a busca de recursos humanos fora da organização. Em 
última instância, caso não haja possibilidade de realocação de equipe há de se 
questionar a própria viabilidade do projeto.  

Definir responsabilidades 
e prazos 

Corresponde a criação da matriz de responsabilidades do projeto. Por meio dela 
haverá ciência de quem deve executar cada uma das tarefas do projeto.  
 
A cada uma destas atividades deverá ser atribuída sua duração esperada, obtida 
através de informação histórica, atividades similares realizadas em projetos 
anteriores, ou estimada a partir de suas características e necessidades. É 
importante que as estimativas de duração das atividades sejam documentadas, 
bem como os métodos utilizados para realizá-las, para que se possa construir e 
consolidar uma base de informações históricas a este respeito 
 
 

Fechar o Cronograma O cronograma de um projeto é um documento no qual são representadas as 
atividades que deverão ser desenvolvidas em um projeto, a fim de gerar todas 
as suas entregas, a ordem e as datas nas quais estas atividades devem ser 
realizadas e as interdependências entre as mesmas. Para sua criação a 
organização deve se basear na Declaração de Escopo e na EAP do projeto. 
 
A etapa de fechamento do cronograma corresponde à conclusão da visão da 
duração do projeto e de suas atividades. Dessa forma será identificada a data 
de início e de término do projeto.  
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Atividade Descrição 
Levantar riscos e 
contramedidas 

A fim de garantir que o planejamento do projeto é factível e realista em todos 
os seus objetivos é indispensável que seja realizada uma análise dos riscos aos 
quais o projeto está sujeito. 
 
Riscos são situações de incerteza relacionadas a um projeto e podem ser de 
natureza positiva – oportunidades – ou negativa – ameaças. A ideia é, na 
medida do possível, tirar proveito das oportunidades e reduzir ou eliminar as 
ameaças. 
 
Nos projetos da DPMG este processo será realizado com a participação do maior 
número possível de membros da equipe do projeto – de preferência todos – 
utilizando a planilha “Planejamento de Riscos”, em que as informações 
pertinentes aos riscos do projeto serão inseridas para acompanhamento 
posterior. Esta participação poderá ser feita através da utilização das técnicas 
de brainstorming ou DELPHI. 
 
A planilha permitirá o cálculo do peso de cada risco do projeto 
(Probabilidade*Risco – PxI). O modelo da planilha “Planejamento de Riscos”, 
se encontra no Anexo V – Planejamento de Riscos 

Afetam Cronograma? Eventuais riscos do projeto podem afetar o cronograma definido para as 
atividades e levar a reflexão sobre a necessidade de alteração de prazos de 
tarefas ou fases. Dessa forma, em caso de resposta positiva à pergunta retorna-
se à ação de calcula de tempo para as atividades do projeto de forma a 
considerar os riscos identificados. 

Realizar Plano de 
Comunicação 

O plano de comunicação exerce um importante papel no planejamento do 
projeto. Por meio dele são conhecidas as estratégias de comunicação que serão 
adotadas no projeto como reuniões, workshops, espaços digitais de cooperação, 
etc.  
 
Além disso, no plano de comunicação são apresentados os documentos padrão 
de acompanhamento do projeto como Atas, Relatórios de Status, Relatórios de 
Riscos, etc. Ademais, a periodicidade de atualização da documentação e a 
responsabilidade pela produção e pela revisão de cada conteúdo são 
estabelecidas.  

Gerar Plano do Projeto Após realizada a revisão da documentação do projeto e feitas as adequações 
necessárias, toda a documentação é compilada em um único arquivo, que a 
partir daí receberá o nome de Plano do Projeto. 
 
Neste momento deve ser realizada uma detalhada revisão em todos os 
documentos pertinentes ao projeto de modo a garantir a coesão entre as 
informações contidas em todos eles. 
 
Esta coesão é de suma importância uma vez que de nada adiantaria ter um 
escopo bem definido se o cronograma planejado não contempla todas as 
atividades necessárias para realizá-lo ou o orçamento prevê custos 
apropriadamente. Sem coesão o projeto não poderá alcançar o sucesso. 
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Atividade Descrição 
Produzir Plano com 
Alterações 

Uma das condições do plano é que ele pode apresentar alterações a partir de 
demandas a alta direção ou dos clientes do projeto. 
 
Raramente as alterações inviabilizam o início de um projeto. Espera-se que 
durante o planejamento todos os eventuais problemas de viabilidade já tenham 
sido identificados e sanados.  

Realizar reunião inicial Trata-se da conhecida reunião de kick-off é a literalmente a reunião de “pontapé 
inicial” de um projeto. Nela, o plano do projeto validado será levado ao 
conhecimento de todos os principais stakeholders. 
 
Os objetivos principais do projeto relativos a escopo, tempo e qualidade e os 
meios para atingi-los deverão ser discutidos e acordados. Da mesma forma 
deverá ocorrer a formalização da estrutura organizacional da equipe do projeto. 
 
Normalmente, no momento da realização da reunião de kick-off, todas estas 
definições já estão presentes no plano do projeto. Não obstante, é importante 
discuti-las de modo a garantir que todos os stakeholders as compreendam e 
concordam com elas e assim o projeto possa ser iniciado sem restrições 
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4.3. Controle de Projetos 
 

Os processos do grupo de controle de projetos visam garantir que os planejamentos 

realizados continuam sendo válidos e estão sendo realizados na íntegra, ou também, 

identificar mudanças necessárias – ou até mesmo já ocorridas e, desta forma, disparar ações 

corretivas ou replanejamentos necessários.  

É de extrema importância realizar reuniões de controle quinzenais com a equipe do 

projeto para que as mudanças e o status do projeto esteja sempre atualizado e seja de 

conhecimento geral da equipe.  

Com os patrocinadores e clientes, sugerimos reuniões mensais para que o andamento 

do projeto esteja de acordo com as expectativas desses atores. 

O fluxo de controle foi definido a partir dos processos, documentos e decisões que 

serão passíveis desse controle. 

 

4.3.1 Fluxo de Controle de Projetos 
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Figura 7 – Fluxo de Controle de Projetos 

 
Fonte: elaborado pelos autores 
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4.3.2 Etapas do Fluxo 

 

A descrição de cada uma das etapas do fluxo é feita de forma resumida neste tópico 

do manual. O propósito é fornecer aos leitores uma visão clara do trabalho a ser realizado 

em cada uma das tarefas.  

 

Atividade Descrição 
Avaliar execução do 
projeto 

Avaliar os riscos ocorridos significa revisar todo o projeto a fim de identificar 
quaisquer elementos de incerteza – positivos ou negativos – que tenham se 
tornado realidade, ou ainda, quaisquer premissas inicialmente tomadas como 
verdadeiras que não se confirmaram, gerando, desta forma, inconsistências 
entre o planejamento e a execução do projeto. 

Ocorreram riscos? A partir da avaliação, poderemos definir se ocorreram riscos no projeto ou não. 
Caso positivo, seguimos para a avaliação de seu impacto. Caso contrário, 
seguimos diretamente para a avaliação da performance atual do projeto 

Avaliar os impactos do 
risco 

Avaliar o impacto dos riscos implica em compreender o tipo e a extensão da 
repercussão de sua ocorrência no projeto.  
 
Devemos nos perguntar se o projeto atrasou/adiantou, perdeu/ganhou 
qualidade, aumentou/reduziu de custo, etc. 

Riscos eram previstos? No grupo de processos de planejamento, realizamos diversas atividades 
relacionadas ao planejamento de riscos. 
 
Com o intuito de evoluir nestas práticas é importante analisar se os riscos que 
ocorreram foram ou não previstos nestas atividades.   
 
Caso positivo, a ocorrência do risco significará que ele de fato era pertinente, e 
a efetividade de sua resposta planejada deverá ser avaliada. Caso contrário, sua 
ocorrência deverá ser incluída na documentação de lições aprendidas, para que 
faça parte de futuros planejamentos de projetos similares, e possa receber um 
tratamento adequado. 

Avaliar efetividade das 
respostas 

As respostas planejadas para os riscos identificados possuem o objetivo de 
eliminar tais riscos ou reduzir seus impactos e/ou probabilidades de ocorrência. 
 
Uma vez que houve tempo despendido no planejamento dos riscos e de suas 
respostas, é imprescindível que estas sejam implementadas. Do contrário 
teremos perdido tempo nestas atividades. 
 
Avaliaremos então a efetividade das respostas a riscos implementadas em 
relação a seus objetivos pretendidos. Devemos nos fazer as seguintes perguntas: 
 
• A resposta deveria ter eliminado o risco, ou reduzido a probabilidade de 

sua ocorrência, e ainda assim ele ocorreu? Por quê? 
• A resposta reduziu o impacto do risco sobre o projeto? Em quanto? 
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Atividade Descrição 
Atualizar documentação 
de riscos 

Após analisar os impactos dos riscos ocorridos e a efetividade das respostas 
planejadas, devemos atualizar a documentação dos riscos, indicando os riscos 
residuais, os riscos colaterais e identificando novos riscos que possam ter 
surgido. 
 
Riscos residuais são riscos identificados anteriormente, que ocorreram e cuja 
resposta planejada foi implementada, e que continuam a existir, normalmente 
com impacto e/ou probabilidade de ocorrência reduzidos. 
Riscos colaterais são novos riscos ocasionados pela implementação de respostas 
a riscos planejados. 
A atualização da documentação de riscos servirá para continuar informando o 
projeto em questão e também para compor as lições aprendidas do projeto. 

Avaliar performance atual 
do projeto 

Um item que é necessariamente tópico de toda reunião de controle (e um dos 
seus objetivos) é a exposição dos indicadores de desempenho do projeto. Esses 
indicadores devem ser calculados periodicamente para que a situação atual do 
projeto possa ser visualizada e discutida com base em dados concretos. 
 

• Percentual de andamento 
 

O percentual de andamento é atribuído a cada tarefa do projeto durante à 
execução. É responsabilidade daqueles que executam as tarefas do projeto 
informar constantemente o percentual atual de conclusão de suas tarefas (0% 
para não iniciadas, 100% para tarefas concluídas e valores intermediários 
durante a sua execução), de uma maneira formalizada anteriormente como 
definida pelo gerente. É responsabilidade do gerente do projeto estar ciente 
destes percentuais que são a base para apurar o andamento do projeto em 
relação ao tempo.  
 
A forma correta de apuração do percentual de andamento de um conjunto de 
tarefas (por exemplo, o percentual de andamento de uma fase ou do projeto 
inteiro) é avaliar todas as tarefas levando em consideração o total de horas de 
esforço previsto para cada uma, calcular o somatório de horas de esforço 
daquele conjunto e, baseado nas tarefas que estão marcadas como totalmente 
ou parcialmente concluídas, calcular a porcentagem de horas de esforço 
previstas que já foram concluídas no grupo. 
 
Exemplo: dentro da fase 1 de um projeto temos 3 tarefas (T1, T2, T3) cujo esforço 
previsto é respectivamente 20 horas, 10 horas e 10 horas. Temos os seguintes percentuais 
de andamento: 
T1 – 20 horas – 40% 
T2 – 10 horas – 100% 
T3 – 10 horas – 0% 
O somatório de esforço da fase 1 deste projeto é 20 + 10 + 10 = 40 horas. 
As horas apontadas como executadas equivalem a: 
40% de 20 horas –> 8 horas 
100% de 10 horas –> 10 horas 
0% de 10 horas -> 0 horas 
8 + 10 + 0 = 18 horas 
Portanto, o percentual de execução da fase 1 deste projeto é de 45%, o que equivale a 18 
horas dentro de um total de 40. 
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Atividade Descrição 
Avaliar performance atual 
do projeto (continuação) 

• Posição relativa ao tempo 
 

Qualquer projeto pode estar posicionado em relação ao tempo em três situações 
diferentes: em dia, atrasado ou adiantado. Apura-se qual é a situação deste 
projeto baseado no seu planejamento e no seu andamento atual, que é levantado 
conforme discutido na seção anterior. Caso o projeto não esteja em dia, é 
importante especificar não somente se este está adiantado ou atrasado, mas 
também o quanto (comparando-se o percentual de execução esperado para a 
data atual com o real), o que não está em dia (determinadas fases podem estar 
adiantadas e outras atrasadas, por exemplo), motivos do atraso e possíveis 
contramedidas. 
 

• Entregas completas validadas 
 
Um dos pontos mais importantes a serem expostos na reunião de controle é a 
lista de quais entregas foram completadas, validadas e rejeitadas desde a última 
reunião, o que é o mais importante indicador de progresso do projeto. Este 
momento também é aproveitado para discutir quaisquer dificuldades em 
relação à geração ou validação destes produtos frente ao cliente. 
 

• Riscos ocorridos e respostas 
 

Os imprevistos que podem impactar o andamento e o sucesso de um projeto 
podem acontecer a qualquer momento, e não se restringem somente àqueles 
levantados durante o planejamento de riscos.  
 
É de grande importância o posterior monitoramento dos riscos do projeto para 
garantir que o planejamento esteja atualizado, que os imprevistos que estão 
prestes a ocorrer ou ocorreram estão sob controle e que não surgiram novos 
imprevistos devido à situação atual do projeto. Portanto, durante o controle é 
importante mapear: 

• Se algum dos riscos previstos durante o planejamento ocorreu. 
• Caso tenha ocorrido, se a contramedida prevista para o risco foi 

aplicada, e se esta contramedida foi realmente efetiva. 
• Se a situação atual do projeto justifica a inclusão de novos riscos no 

planejamento. 
• Se a situação atual do projeto justifica a modificação dos indicadores de 

probabilidade e/ou impacto de um ou mais riscos atuais, e/ou a 
atualização de suas contramedidas. 

• Se a situação atual do projeto sugere a presença de gatilhos (indícios de 
que um determinado risco pode estar prestes a ocorrer) e respostas a 
estes gatilhos. 

Atende aos requisitos? Nesse caso, o caminho é chamado de “inclusivo” o que significa que várias 
opções podem ocorrer ao mesmo tempo. Não é obrigatório a multiplicidade de 
trajetos, mas, pode ocorrer a simultaneidade de escolhas. 
 
O que pode ocorrer é um projeto que possui mais de um produto e cada um 
pode seguir com caminho diferente.  
 
Caso o projeto atenda aos requisitos plenamente, o status deverá ser 
documentado. Caso não atenda, mas se não ocorreram mudanças no 
planejamento, se documenta o status. Por fim, caso o projeto não atenda aos 
requisitos e sejam necessárias mudanças nos planos, é necessário fazer um 
pedido de mudança. 

Atividade Descrição 
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Fazer status e redigir 
pedidos de mudança 

Como é ocorrência natural de todo projeto, não se espera que qualquer 
planejamento seja 100% correto, tanto por oscilações que são naturalmente 
impossíveis de prever no início do empreendimento, quanto por mudanças de 
visão, expectativas e necessidades dos envolvidos. Portanto, a mudança é um 
acontecimento já esperado em todo e qualquer projeto e deve existir o esforço 
periódico de levantar as mudanças necessárias e avaliá-las em conjunto.  
 
Conforme explicitado na seção definição de papéis, qualquer envolvido direto 
(o gerente, a equipe, o cliente) pode, em qualquer momento, explicitar um 
pedido de mudança. Porém, para que seu gerenciamento seja viável é 
necessário que se estabeleça um formato padrão em que estes pedidos são 
acumulados. Este formato é definido através do Anexo VI. 
 
Este documento deve ser distribuído para todos os envolvidos citados no início 
do projeto. Sempre que houver a necessidade de requisição de uma mudança 
no projeto, este envolvido deverá preencher a planilha, conforme as instruções 
pertinentes, e encaminhá-la ao gerente do projeto para avaliação e posterior 
aprovação. 

Mudança aprovada? Após haver recebido os pedidos de mudança gerados pelos diversos envolvidos 
do projeto, o gerente deverá avaliar as áreas impactadas do projeto, bem como 
os impactos esperados, pela implementação destas mudanças. 
 
A aprovação da mudança se dá mediante reunião e autorização do cliente e dos 
patrocinadores 
 
Se não, documentar status 
Se sim, redigir alterações no plano 

Documentar Status Redigir um documento que apresente o status do projeto naquele momento. 
Fechar status do projeto O Status Report é um documento através do qual o desenvolvimento do projeto 

será informado a seus stakeholders. 
 
Nele, serão detalhadas as tarefas ou fases realizadas, ou os resultados – entregas 
– obtidos, tarefas ou fases a serem iniciadas num futuro próximo, e uma 
atualização referente aos riscos, identificados e ocorridos, do projeto. 
 
Após a consolidação dos resultados da avaliação do desempenho do projeto e 
das mudanças aprovadas na reunião de controle e posteriormente efetivadas, 
gerando atualizações, nos diversos planos pertencentes ao plano do projeto, o 
Status Report deverá ser emitido, enviado aos stakeholders, e arquivado 
segundo definições do padrão de diretório do projeto.  
 
O modelo do documento Status Report, assim como as instruções para seu 
preenchimento, está disponível do Anexo VII 
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4.4. Fechamento de Projetos 
 

Consideram-se as ações de fechamento aquelas que ocorrem no final da execução do 

projeto e buscam avaliar o esforço empreendido, trazer uma finalização formal, gerar uma 

base histórica e um estudo de lições aprendidas que possam ser utilizados como base para 

prover uma melhoria contínua na gestão de projetos. 

 

4.4.1 Fluxo de fechamento  

 

O seguinte fluxograma define os passos a serem aplicados no processo de 

fechamento de projetos da DPMG. Este fluxo deve ser disparado uma vez por projeto a partir 

do momento em que sua entrega final é completada. Alternativamente, se desejado, este 

fluxo pode ser disparado ao fim de cada fase, no momento em que sua entrega principal é 

completada. 

 

Figura 8 – Fluxo de Fechamento de Projetos 

 
Fonte: elaborado pelos autores 
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4.4.2 Etapas do Fluxo 

Atividade Descrição 
Validar entrega final Estando qualquer um dos produtos (ou entregas) principais do projeto 

finalizados pela equipe técnica, este deve ser encaminhado aos stakeholders 
interessados (tipicamente o cliente, mas pode envolver outros) para a sua 
avaliação e validação formal. Este passo é ainda mais importante se a entrega se 
tratar da entrega final do projeto. 
 
A avaliação deve ser realizada pelo cliente em um período pré-estabelecido no 
cronograma. Este período deve contemplar um tempo hábil para que o cliente 
realmente possa examinar a entrega em sua totalidade e deve considerar uma 
reserva de tempo cobrindo a possibilidade de acertos na entrega caso esta não 
seja imediatamente validada. Muitas vezes este período inclui a participação 
direta do executor do projeto em conjunto com o cliente para auxiliá-lo no 
exame do produto. Os critérios para se considerar um produto como adequado 
devem seguir as definições de escopo e qualidade criadas durante o 
planejamento.  
 
Se considerado aprovado segundo estes critérios, pode-se mover para a 
próxima etapa do fluxo. Se considerado inadequado segundo os critérios pré-
estabelecidos, cabe ao executor trabalhar o produto até que se encaixe nestes 
critérios. Se o produto cumpre o escopo e a qualidade pré-estabelecidos, porém 
ainda assim não é considerado aceitável pelo cliente, devem-se levantar as 
razões, as quais tipicamente serão tratadas formalmente como pedidos de 
mudança, gerando novos critérios de qualidade e/ou escopo se aprovados. 

Obter aceite assinado O aceite é um documento formal que registra oficialmente a seguinte posição 
do cliente: o projeto foi completado e o produto que foi entregue a mim está 
aceito sem restrições. O projeto só é tido como realmente finalizado a partir da 
assinatura do aceite. O documento de aceite é de grande seriedade e não deve 
ser armazenado em via eletrônica, mas sempre impresso e assinado pelo cliente 
(e dependendo do projeto por outros stakeholders relevantes). 
 
O modelo do documento de Aceite de Produto, bem como as instruções para 
seu preenchimento se encontram no Anexo VIII 

Reunir versões finais de 
produtos 

Neste passo o objetivo é literalmente reunir no mesmo local físico toda a 
documentação relevante gerada durante o projeto. Isso inclui a documentação 
impressa e digital. Se determinados documentos sofreram alterações (ou seja, 
possuem mais de uma versão), todas as suas versões devem ser reunidas. É 
importante lembrar, neste momento, de buscar documentos do projeto que 
possam estar espalhados (por exemplo, na caixa de email ou na posse do cliente) 
para posterior arquivamento. A documentação técnica do produto do projeto 
também é reunida com a documentação relativa à sua gestão. 

Criar relatórios de lições 
aprendidas 

A função do relatório de fechamento é registrar, em um local central e que pode 
ser facilmente analisado, os resultados finais levantados no passo anterior, ou 
seja, é um documento simples e direto que expõe para os futuros interessados 
qual foi, de fato, a performance final do projeto em diversos quesitos.  
 
Ao final deste relatório existe um campo chamado lições aprendidas. Neste 
campo registra-se o resultado de um brainstorming com o seguinte tema: se 
pudéssemos refazer este projeto todo de novo, o que faríamos de diferente? 
Recomenda-se que o gerente e a equipe preencham, juntos, uma primeira versão 
das lições aprendidas do projeto, e que depois este documento seja 
disponibilizado para os outros stakeholders para conhecimento e possíveis 
contribuições.  
 

Atividade Descrição 
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Criar relatórios de lições 
aprendidas (continuação) 

O modelo do documento do relatório de fechamento e lições aprendidas, bem 
como as instruções para seu preenchimento estão descritas no Anexo IX deste 
manual. 

Arquivar documentação A fim de contribuir para o desenvolvimento do banco de conhecimento e de 
informações históricas de projetos, é necessário que toda a documentação física 
e digital relativa ao projeto seja arquivada. 
Para que seja mantida a coerência entre os arquivos virtuais e físicos, 
recomenda-se que utilizar a estrutura descrita no Anexo X deste manual.  
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5. PADRÃO DEErro! Indicador não definido. NOMEAÇÃO DE DOCUMENTOS 
Legenda: 
Termos escritos normalmente: termo exato 
(literal) 
Termos escritos em itálico: variável 
Termos escritos normalmente: não obrigatório 
Termos escritos em negrito: obrigatório 

 

• Atas e listas de presença 

Ata de reunião de projeto: 

at_assunto_projetocompacto_data 

Lista de presença de reunião de projeto: 

lp_assunto_projetocompacto_data 

Ata de reunião não ligada a projeto ou a atividade: 

at_assunto_data 

Lista de presença de reunião não ligada a projeto e nem a atividade: 

lp_assunto_data 

• Contratos 

Contratos referentes a projeto: 

ct_nomefornecedor_assunto_projetocompacto_data 

Contratos não referentes a projeto e nem a atividade: 

ct_nomefornecedor_assunto_data 

• Editais e Termos de referência 

Editais ligados a projetos: 

ed_assunto_projetocompacto_data 

Editais não ligados a projetos e nem a atividades: 

ed_assunto_data 

Termos de referência ligados a projetos: 

tr_assunto_projetocompacto_data 

Termos de referência não ligados a projetos e nem a atividades: 

tr_assunto_data 

• Materiais de apoio 

Materiais de apoio ligados a projetos: 

ma_assunto_projetocompacto_data 
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Materiais de apoio não ligados a projeto e nem a atividade: 

ma_assunto_data 

• Memorandos enviados 

Memorandos enviados ligados a projeto: 

mm_setororigem_numero_setordestino_assunto_projetocompacto_data_numerosipro 

Memorandos enviados não ligados a projetos e nem a atividades: 

mm_setororigem_numero_setordestino_assunto_data_numerosipro 

Memorandos circulares enviados ligados a projetos: 

mmcirc_setororigem_numero_assunto_projetocompacto_data 

Memorandos circulares enviados não ligados a projetos e nem a atividades: 

mmcirc_setororigem_numero_assunto_data 

• Memorandos recebidos 

Memorandos recebidos ligados a projeto: 

mm_setororigem_numero_assunto_projetocompacto_data_numerosipro 

Memorandos enviados não ligados a projetos e nem a atividades: 

mm_setororigem_numero_assunto_data_numerosipro 

Memorandos circulares recebidos ligados a projetos: 

mmcirc_setororigem_numero_assunto_projetocompacto_data_numerosipro 

Memorandos circulares recebidos não ligados a projetos e nem a atividades: 

mmcirc_setororigem_numero_assunto_data_numerosipro 

• Notas técnicas 

Nota técnica referente a projeto: 

nt_numero_assunto_projetocompacto_data 

Nota técnica não referente a projeto ou a atividade: 

nt_numero_assunto_data 

• Ofícios enviados 

Ofícios enviados ligados a projeto: 

of_setororigem_numero_orgaodestino_assunto_projetocompacto_data_numerosipro 

Ofícios enviados não ligados a projeto e nem a atividade: 

of_setororigem_numero_orgaodestino_assunto_data_numerosipro 

Ofícios circulares enviados ligados a projeto: 

ofcirc_setororigem_numero_grupodestinatarios_assunto_projetocompacto_data 
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Ofícios circulares enviados não ligados a projetos e nem a atividades: 

ofcirc_setororigem_numero_grupodestinatarios_assunto_data 

• Ofícios recebidos 

Ofícios recebidos ligados a projeto: 

of_orgaoorigem_numero_assunto_projetocompacto_data_numerosipro 

Ofícios recebidos não ligados a projeto e nem a atividade: 

of_orgaoorigem_numero_assunto_data_numerosipro 

Ofícios circulares recebidos ligados a projeto: 

ofcirc_orgaoorigem_numero_assunto_projetocompacto_data 

Ofícios circulares recebidos não ligados a projeto e nem a atividade: 

ofcirc_orgaoorigem_numero_assunto_data 

• Produtos e relatórios de encerramento 

Produtos de projetos: 

pr_nomeproduto_projetocompacto_data 

Relatórios de encerramento de projetos: 

pr_encerramento_projetocompacto_data 

• Propostas de fornecedores 

Proposta de fornecedor ligada a projeto: 

pf_nomefornecedor_projetocompacto_data 

Proposta de fornecedor não ligada a projeto e nem a atividade: 

pf_nomefornecedor_data 
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ANEXOS 
 

A seguir, apresentaremos todos os anexos citados neste manual, assim como as 

instruções de preenchimento para os mesmos. Ademais, todos esses anexos estarão 

disponíveis em sua respectiva via de documento eletrônico em formato de modelo para 

Word® e/ou Excel® 
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Anexo I – Modelo para Atas de Reunião 
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Anexo II – Termo de Abertura do Projeto 
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Anexo III – Declaração de escopo 
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Anexo IV – Cronograma 
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Anexo V – Planejamento de Riscos 
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Anexo VI – Pedido de Mudança 
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Anexo VII – Status Report 
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Anexo VIII – Aceite de Produto 
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Anexo IX – Relatório de Fechamento 
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Anexo X – Padrão de Diretório 
 

A maneira com que as informações do projeto que se encontram em meio eletrônico 

são arquivadas é de grande importância. O principal interesse aqui é criar um ambiente em 

que esta informação histórica pode ser facilmente acessada no futuro e facilmente 

compreendida.  

 

Um bom arquivamento de informações do projeto é aquele em que qualquer 

informação desejada é facilmente atingida no quando necessário. Para isso, o ideal é que a 

documentação do projeto esteja arquivada em um local de rede comum, definido pela 

organização, e que a documentação de todo projeto esteja registrada em um mesmo padrão 

de diretório. Segue o padrão sugerido de organização da informação eletrônica para a DPMG 

 

Caso existam arquivos físicos, sugere-se a utilização da mesma organização em 

diretórios, análogo ao formato de armazenamento eletrônico. 
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Figura 9 - Padrão de diretório de documentação de projetos 

 
Fonte: elaborado pelos autores 

 

• No diretório “documentos globais”, ficam armazenados todos os documentos que 

possuem aplicação para todos os projetos.  

• O diretório “manual da metodologia” armazena todas as versões do presente manual. 
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• O diretório “modelos documentação” armazena os modelos de documentos genéricos 

aplicados nos projetos estratégicos dentro da DPMG 

• O diretório “documentação projetos” armazena informações específicas de cada 

projeto. É recomendável que estes projetos sejam divididos por períodos (sugestão: 

um subdiretório para cada ano) para que este não acumule uma quantidade grande 

demais de subdiretórios, dificultando a localização de um projeto específico. Sob cada 

período, cada projeto possui um diretório próprio. 

• Sob cada diretório de projeto, separa-se a documentação gerada em cada ciclo 

(iniciação, planejamento, controle e fechamento). 

• Sob o diretório correspondente a cada um destes ciclos, cria-se um diretório para a 

documentação atual e um para todas as versões antigas desta documentação. 

 


