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O que é um projeto?

“Projeto é um empreendimento não repetitivo (único), 

caracterizado por uma seqüência clara e lógica de 

eventos, com início, meio e fim, que se destina a 

atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido 

por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de 

tempo, custo,recursos envolvidos e qualidade.”-

Ricardo Vargas p.5



Exemplos de Projeto

• Instalação de uma planta industrial;

• redação de um livro;

• reestruturação de um determinado setor 

ou departamento;

• lançamento de um novo produto ou 

serviço;



Gerência de Projetos

• Definição:

• Gerência de projetos ou gestão de

projetos é o planejamento, a

programação e o controle das

atividades para atingir os objetivos

do projeto.



Gerência de Projetos

• Definição: outra...

• Aplicação de habilidades, ferramentas e 

técnicas às atividades do projeto com 

objetivo de atingir os seus requisitos. 

(PMBOK Guide 2000).



Por que 

Gestão de Projetos 

é importante?



Causas de Fracasso em 

Projetos

• As metas e os objetivos são mal 

estabelecidos, ou não são compreendidos 

pelos escalões  inferiores;

• Há pouca compreensão da complexidade 

do projeto;

• O projeto inclui muitas atividades e muito 

pouco tempo para realizá-las;



• Estimativas financeiras são pobres e 

incompletas;

• O projeto é baseado em dados 

insuficientes, ou inadequados;

• O sistema de controle é inadequado;

• O projeto não teve um gerente de projeto, 

ou teve vários, criando círculos de poder 

paralelo aos previamente estabelecidos;

Causas de Fracasso em 

Projetos



• Criou-se muita dependência no uso de 

software de  gestão de projetos;

• O projeto foi estimado com base na 

experiência empírica, ou feeling dos 

envolvidos, deixando em segundo plano 

os dados  históricos de projetos similares, 

ou até mesmo análises estatísticas 

efetuadas;

Causas de Fracasso em 

Projetos



• O treinamento e a capacitação foram 

inadequados;

• Faltou liderença do gerente de projeto;

• Não foi destinado tempo para as 

estimativas e para o planejamento;

• Não se conheciam as necessidades de 

pessoal, equipamento e materiais;

Causas de Fracasso em 

Projetos



• Fracassou a integração dos elementos-

chave do escopo do projeto;

• Cliente/projeto tinham expectativas 

distintas e, muitas vezes, opostas;

• Não se conheciam os pontos-chave do 

projeto;

Causas de Fracasso em 

Projetos



• Ninguém verificou se as pessoas 

envolvidas nas atividades tinham 

conhecimento necessário para executá-

las;

• As pessoas não estavam trabalhando nos 

mesmos padrões, ou os padrões de 

trabalho não foram estabelecidos. 

Causas de Fracasso em 

Projetos







Metodologia PMI 

e o PMBOK

• Descrição de um conjunto de conhecimentos 

e práticas aplicáveis à maioria dos projetos;

• Nove áreas de conhecimento;

• Trinta e nove processos;

• Entradas, Ferramentas  e Técnicas, Saídas













Ciclo de Vida

• Fase de Iniciação

• Fase de Planejamento

• Fase de Execução

• Fase de Controle

• Fase de Finalização





Certificação PMI
(PMBOK GUIDE)

http://www.pmi.org/

http://brasil.pmi.org/

http://www.pmi.org/info/default.asp
http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx
http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx
http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx
http://www.pmi.org/
http://brasil.pmi.org/
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