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RESUMO 

Em meio aos impactos ambientais negativos acarretados pela crescente demanda de extração 

e consumo de recursos naturais, destaca-se a importância da Gestão ambiental e elaboração de 

projetos ambientais. Neste contexto, compreende-se que existem áreas de conhecimento 

críticas no Gerenciamento de projetos em empresas juniores e seniores, os quais podem ser 

auxiliados por meio da aplicação das práticas do Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK). Diante disso, o presente estudo objetivou analisar como a aplicação do conjunto 

de práticas do PMBOK pode contribuir no gerenciamento de projetos em empresas juniores 

(EJs) da área ambiental. Para tal, realizou-se um estudo bibliográfico, exploratório e 

descritivo. Os resultados da pesquisa apontaram que os benefícios acarretados pelo PMBOK 

incluem a diminuição de custos e riscos, controle da qualidade, integralização dos processos 

pertinentes e satisfação dos interesses das partes interessadas. Sobre as áreas de conhecimento 

críticas observadas por meio da pesquisa com 13 EJs brasileiras da área ambiental, aponta-se 

que estes são referentes às áreas da integração, do escopo e das comunicações do 

Gerenciamento de projetos. Já em relação à Análise Comparativa Qualitativa revelou-se que 

não há congruência entre as áreas de conhecimento críticas e de sucesso respectivamente 

apontados pelas EJs da área ambiental e por estudos de casos da literatura. Conclui-se que as 

práticas do PMBOK já são e podem continuar sendo utilizadas no gerenciamento de projetos 

em EJs brasileiras da área ambiental, visto que as mesmas auxiliam na organização geral do 

projeto, incluindo o aumento da produtividade e eficiência, melhoria da comunicação interna 

e minimização dos custos pertinentes. 

Palavras-chave: Gerenciamento. Projetos ambientais. PMBOK. Empresa júnior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Among of the negative environmental impacts caused by the increasing demand for extraction 

and consumption of natural resources, the importance of environmental management and the 

elaboration of environmental projects stands out. In this context, it is understood that there are 

critical factors in Project Management in junior and senior companies, which can be aided 

through the application of Project Management Body of Knowledge (PMBOK) practices. 

Therefore, the present study aimed at analyzing how the application of PMBOK's set of 

practices can contribute to the management of projects in junior companies (JCs) in the 

environmental area. For this, a bibliographic, exploratory and descriptive study was carried 

out. The results of the research indicated that the benefits of PMBOK include the reduction of 

costs and risks, quality control, payment of the pertinent processes and satisfaction of the 

interests of the stakeholders. Regarding the critical factors observed through the research with 

13 Brazilian JCs in the environmental area, it is pointed out that these are related to the areas 

of integration, scope and communications of Project Management. Regarding the Qualitative 

Comparative Analysis, it was revealed that there is no congruence between the critical and 

success factors, respectively, pointed out by JCs in the environmental area and by case studies 

in the literature. It is concluded that PMBOK practices are already and can continue to be 

used in the management of projects in Brazilian JCs in the environmental area, since they 

assist in the overall organization of the project, including increasing productivity and 

efficiency, improving internal communication and minimization of relevant costs. 

Keywords: Management. Environmental projects. PMBOK. Junior company. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Neste capítulo será apresentada a contextualização do tema abordado, bem como a 

situação problema, objetivos, questões da pesquisa, delimitação e importância do presente 

estudo. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 A crescente demanda pela extração e consumo de recursos naturais, impulsionada 

pelos padrões econômicos instigados e estabelecidos pelo sistema econômico vigente, acarreta 

em uma série de impactos ambientais negativos, como mudanças climáticas globais, 

acidificação dos oceanos, perda da biodiversidade, contaminação de solos e corpos hídricos, 

dentre outros (FURTADO, 1974; LEONARD, 2011; ROCKSTRÖM et al., 2009). 

 Nesse contexto, dados fornecidos pela United Nations Environment Programme 

(UNEP) revelam que "6,5 milhões de pessoas morrem anualmente como resultado da má 

qualidade do ar"; "mais de 80% das águas residuais do mundo são liberadas no ambiente sem 

tratamento"; "entre 4,8 milhões e 12,7 milhões de toneladas de resíduos plásticos entram no 

oceano todos os anos como resultado da gestão inadequada de resíduos"; e "2 bilhões de 

pessoas não têm acesso à gestão de resíduos sólidos e 3 bilhões não têm acesso a instalações 

de eliminação de resíduos controladas" (UNEP, 2017b, p. 05, tradução nossa). 

 Em consonância, o relatório "Frontiers 2017", publicado pela UNEP, apontou as 

seguintes questões emergentes sobre a preocupação ambiental: resistência antimicrobiana, 

relacionada com o aumento de consumo de remédios, contaminação de corpos hídricos pela 

atividade industrial e limitações do tratamento de esgotos; nanomateriais, relacionados com os 

efeitos tóxicos e de bioacumulação causados ao meio ambiente e seres humanos; áreas 

marinhas protegidas, em evidência a alta degradação dos recifes de corais e importância do 

ecossistema marinho para o mundo; tempestades de areia e poeira, relacionadas com o 

aumento da poluição atmosférica, agricultura extensiva e mudanças climáticas; soluções 

solares, no que tange a garantia de acesso à energia elétrica para todos de forma mais 

sustentável; e deslocamento ambiental, referente às questões de migração humana em 

decorrência da degradação ambiental (UNEP, 2017a, tradução nossa). 

  Diante disso, conforme explica Motta (1998), a questão ambiental vem sendo 

incorporada "[...] na agenda dos partidos políticos, nos programas de governo, no cerne das 

organizações populares e no planejamento empresarial" (MOTTA, 1998, p. 01). Em nível 

global, por exemplo, tem-se a Agenda 2030, definida a partir da Conferência das Nações 
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Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) e responsável pela renovação das 

diretrizes e objetivos voltados para a questão ambiental e Sustentabilidade. Nessa são 

abordadas questões como o saneamento básico, manejo de resíduos sólidos e padrões de 

produção e consumo sustentáveis (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015). Já no 

Brasil, o meio ambiente vem sendo tratado principalmente no âmbito legal, desde a 

Constituição Federal de 1988 até leis mais recentes, como é o caso do Novo Código Florestal 

Brasileiro, estabelecido pela Lei 12.651/2012. 

  Apesar da incorporação supracitada, a degradação ambiental ainda é um grande 

problema na atualidade, principalmente nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. 

Nesses casos, é comum que os impactos ambientais sejam tratados como externalidades, as 

quais não são contabilizadas para uma real compensação ambiental (FURTADO, 1974; 

LUTZENBERGER, 2012). Em consequência, há intensificação dos já citados impactos 

ambientais em escala local e global, ocasionando na sobrecarga do processo de resiliência do 

planeta e seus recursos renováveis. Um exemplo de degradação ocorre em Minas Gerais, 

Brasil, onde um estudo realizado por Fernandes, Cunha e Silva (2005, p. 192) revelou que o 

estado "[...] possui um índice de degradação (ID) médio de 86%", diretamente relacionado 

com as intensas atividades pecuária, agrícola e extrativistas, as quais resultam na degradação 

da cobertura vegetal e do solo, dentre outros impactos (FERNANDES; CUNHA; SILVA, 

2005). 

 Em acréscimo ao problema supracitado, existem ainda os desastres ambientais, muitas 

vezes resultantes da inexistência ou ineficiência dos procedimentos de licenciamento e 

monitoramento ambientais. Um caso recente de grande repercussão ocorreu em 2015 no 

município de Mariana, MG, com o rompimento da barragem de rejeitos do Fundão. O 

desastre ocasionou na projeção de uma "avalanche" "[...] com 34 milhões de metros cúbicos 

de lama que soterrou a quase total extensão da vila de Bento Rodrigues [...] matando 19 

pessoas" (SAADI; CAMPOS, 2015, p. 63). Dentre os impactos ambientais deste desastre, 

ressaltam-se a destruição de comunidades terrestres e assoreamento dos rios Gualaxo do 

Norte e do Carmo e trecho do Rio Doce, além do comprometimento da biodiversidade da 

fauna e flora locais (PINTO-COELHO, 2015). 

 Mediante aos problemas ambientais citados acima, reforça-se a importância da 

implantação da Gestão ambiental, a qual 

[...] compreende as diretrizes e as atividades administrativas realizadas por 

uma organização para alcançar efeitos positivos sobre o meio ambiente [...] 

para reduzir, eliminar ou compensar os problemas ambientais decorrentes da 

sua atuação e evitar que outros ocorram no futuro (BARBIERI, 2016, p.19). 
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 Para tal, existem serviços de consultoria ambiental, sendo "[...] caracterizada pelo uso 

intensivo do conhecimento" (COSTANZO; SÁNCHEZ, 2014, p. 742), tendo como uma de 

suas principais modalidades de serviço a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) de 

projetos, a qual é fundamental para o procedimento de licenciamento ambiental 

(COSTANZO; SÁNCHEZ, 2014). Ademais, as empresas de consultoria ambiental também 

podem ser responsáveis pela elaboração de projetos ambientais, os quais traduzem, na prática, 

a essência de buscar uma aproximação do conceito de Sustentabilidade (JABBOUR; 

JABBOUR, 2016).  

 Sobretudo, empresas de consultoria ambiental, sejam seniores ou juniores, são 

passíveis de dificuldades no que tange ao gerenciamento de projetos ambientais. Nesse 

sentido, entende-se que há uma necessidade de investigar quais são as áreas de conhecimento 

críticas e quais são as possibilidades para solucionar os mesmos, como veremos nos capítulos 

seguintes. 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 Alguns estudos encontrados na literatura já apontam quais são as áreas de 

conhecimento críticas mais comuns encontrados na implantação do gerenciamento de 

projetos. O estudo de Rabechini Jr., Carvalho e Laurindo (2002) em uma organização de 

pesquisa, por exemplo, aponta que os fatores críticos são divididos nas dimensões estratégica 

e tática, sendo os fatores de maior impacto: vontade política dos envolvidos, adequação da 

estrutura organizacional e custos do projeto. 

 Considerando os fatores supracitados, existem guias, métodos e técnicas que podem 

auxiliar o processo de gerenciamento, como é o caso do conjunto de práticas Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK), o qual será melhor apresentado posteriormente 

neste estudo. 

 Em face do exposto acima, busca-se uma melhor compreensão da dinâmica do 

gerenciamento de projetos ambientais e formas implantação e aprimoramento deste em 

Empresas Juniores, propondo a investigação da seguinte questão problematizadora: De que 

forma o conjunto de práticas indicadas pelo PMBOK pode ser utilizado em empresas 

juniores para contribuir no gerenciamento de projetos ambientais? 
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1.3 OBJETIVOS 

 Diante da problemática apresentada, definiu-se os objetivos geral e específicos do 

presente estudo. 

1.3.1 Objetivo geral 

 O objetivo geral desta pesquisa é analisar como a aplicação do conjunto de práticas 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) pode contribuir no gerenciamento de 

projetos da área ambiental em empresas juniores. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Para alcançar o objetivo geral deste estudo, são considerados os seguintes objetivos 

específicos: 

(a) Utilizar as ferramentas de base de dados Web of Science e SCOPUS para levantamento 

bibliográfico sobre a utilização do PMBOK no gerenciamento de projetos ambientais; 

(b) Identificar quais são as áreas de conhecimento críticas no gerenciamento dos projetos 

ambientais em empresas juniores brasileiras; 

(c) Comparar as áreas de conhecimento críticas supracitadas com aqueles identificados na 

literatura em outras áreas organizacionais. 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

 Visando a compreensão da situação problema do presente estudo, identificou-se 

abaixo as questões da pesquisa. Essas são questões norteadoras, sendo as quais almeja-se 

responder por meio da elaboração deste estudo. 

(a) Quais são os benefícios acarretados pela aplicação do PMBOK no gerenciamento de 

projetos ambientais encontrados na literatura?  

(b) Quais são as áreas de conhecimento críticas encontradas no gerenciamento de projetos 

ambientais em empresas juniores? 

(c) Há correspondência entre as áreas de conhecimento críticas observadas na literatura e em 

empresas juniores da área ambiental?  

 Visando uma melhor compreensão da organização do presente estudo, no quadro 01 

encontra-se a esquematização da situação problema, objetivos e questões da pesquisa. 
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Quadro 1 - Esquematização da situação problema, objetivos e questões da pesquisa. 

Situação problema Objetivo geral Objetivos específicos Questões da pesquisa 

De que forma o conjunto de práticas 

indicadas pelo PMBOK pode ser 

utilizado em empresas juniores para 

contribuir no gerenciamento de 

projetos ambientais? 

Analisar como a aplicação do conjunto de 

práticas Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK) pode contribuir no 

gerenciamento de projetos da área 

ambiental em empresas juniores. 

(a) Utilizar as ferramentas de base de 

dados Web of Science e SCOPUS para 

levantamento bibliográfico sobre a 

utilização do PMBOK no gerenciamento 

de projetos ambientais. 

(a) Quais são os benefícios 

acarretados pela aplicação 

do PMBOK no 

gerenciamento de projetos 

ambientais encontrados na 

literatura? 

(b) Identificar quais são as áreas de 

conhecimento críticas no 

gerenciamento dos projetos ambientais 

em empresas juniores brasileiras. 

(b) Quais são as áreas de 

conhecimento críticas 

encontradas no 

gerenciamento de projetos 

ambientais em empresas 

juniores? 

(c) Comparar as áreas de conhecimento 

críticas supracitadas com aqueles 

identificados na literatura em outras áreas 

organizacionais. 

(c) Há correspondência entre 

as áreas de conhecimento 

críticas observadas na 

literatura e em empresas 

juniores da área ambiental? 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 
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1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 Baseando-se nos objetivos do presente estudo, nota-se que o mesmo é composto por 

três principais vertentes, sendo: levantamento bibliográfico, pesquisa com empresas juniores 

brasileiras e análise comparativa qualitativa. 

 Sobre o levantamento bibliográfico, o estudo contou com delimitação do campo 

amostral, sendo utilizadas apenas duas bases de dados, Web of Science e SCOPUS. 

Considerou-se a consulta de trabalhos tanto internacionais quanto nacionais. E, também, 

limitou-se a utilizar apenas artigos de periódicos e anais de eventos, desconsiderando teses, 

dissertações, monografias e livros. 

 No que tange a pesquisa com empresas juniores brasileiras, o estudo limitou-se a 

analisar resultados exclusivamente provenientes de empresas que são da área ambiental, 

desconsiderando as demais. Ressalta-se que esta pesquisa foi realizada apenas no mês de 

dezembro de 2018, por meio da aplicação de um questionário. 

 Já em relação ao processo de comparação das áreas de conhecimento críticas no 

gerenciamento de projetos, o mesmo delimitou-se a comparar os resultados do questionário 

supracitado com aqueles identificados por meio do referencial teórico (ver Capítulo 2.3.3). 

1.6 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 Considerando que o sucesso de um projeto depende de determinados fatores, métodos 

e técnicas adotados no gerenciamento de projetos, compreende-se a importância da 

elaboração de novos estudos que dissertem sobre a temática supracitada (ATKINSON, 1999; 

DOLFI; ANDREWS, 2007; LIVESEY et al., 2016). 

 No que tange aos métodos e técnicas em questão, destaca-se o guia PMBOK, o qual é 

considerado como um dos principais padrões no contexto do gerenciamento de projetos (VON 

WANGENHEIM et al., 2010; MENESES; OLIVEIRA; VASCONCELOS, 2016; 

GHANBARIPOUR; LANGSTON; YOUSEFI, 2017; CARDONA-MEZA; OLIVAR-TOST, 

2017) 

 Neste contexto, propõe-se como contribuição do presente estudo a divulgação e 

informação para as empresas juniores, em especial para as ambientais, sobre a existência do 

guia PMBOK e como o mesmo pode auxiliar no gerenciamento de projetos e, 

consequentemente, no sucesso dos projetos. 
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 Com isso, o estudo torna-se relevante por visar contribuir para a base de dados 

referentes às áreas de conhecimento críticas observadas no gerenciamento de projetos 

ambientais, incluindo a apresentação de resultados específicos referentes às empresas juniores 

brasileiras da área ambiental. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Neste capítulo é apresentado o referencial teórico que sustenta este estudo. Serão 

abordados os seguintes temas: empresa júnior, gerenciamento de projetos, PMBOK, grupos 

de processos, áreas de conhecimentos e estudos de caso.  

2.1 EMPRESA JÚNIOR 

 Conforme o disposto no art. 2 da Lei nº 13.267/2016, uma empresa júnior (EJ) pode 

ser definida como 

[...] entidade organizada [...] sob a forma de associação civil gerida por 

estudantes matriculados em cursos de graduação de instituições de ensino 

superior, com o propósito de realizar projetos e serviços que contribuam para 

o desenvolvimento acadêmico e profissional dos associados, capacitando-os 

para o mercado de trabalho (BRASIL, 2016).  

 Determina-se pela lei em questão que toda EJ precisa estar devidamente registrada no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas (RCPJ) e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ) (BRASIL, 2016). Ademais, o tipo de empresa supracitada é voltada para o 

desenvolvimento educacional e sem fins lucrativos, onde os discentes exercem trabalho de 

forma voluntária (BRASIL, 2016). 

 Em suma, dispõe-se que um dos principais objetivos de uma EJ é o de "[...] 

desenvolver projetos, pesquisas e estudos, em nível de consultoria, assessoramento, 

planejamento e desenvolvimento, elevando o grau de qualificação dos futuros profissionais 

[...]" (BRASIL, 2016, art. 5º, inc. VI). Concomitantemente, Cunha (1999, p. 06) afirma que a 

EJ proporciona para os discentes "[...] condições necessárias para aplicação de seus 

conhecimentos teóricos. Para isso, presta serviços à sociedade em diferentes áreas, através de 

consultorias a um preço muito abaixo daquele estipulado no mercado". 

 No que tange ao contexto histórico, explica-se que o Movimento Empresa Júnior 

(MEJ) surgiu na década de 60 na França, chegando ao Brasil apenas no final da década de 80 

por meio da Câmara de Comércio França-Brasil (BRASIL JÚNIOR, 20--; LIMA; 

CANTAROTTI, 2010; FEJESP, 2004 apud CARRIERI; PIMENTEL, 2005). 

 Segundo os dados fornecidos pelo Brasil Júnior (2015), no ano de 2015 existiam no 

Brasil cerca de 2400 EJs, com maior concentração nos estados do Paraná (320), Minas Gerais 

(433) e Rio de Janeiro (444). Destaca-se que, dentre os empresários juniores, 52% eram 

homens e 48% mulheres, sendo a maioria com idade entre 18 e 23 anos (BRASIL JÚNIOR, 

2015).  
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2.2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 Nesta seção são apresentados os conceitos de projeto, projetos ambientais, 

gerenciamento de projetos e fatores de sucesso. 

2.2.1 Projetos 

 Entende-se que para compreender o conceito de gerenciamento de projetos faz-se 

necessário a apresentação da definição de projeto. De acordo com o Project Management 

Institute (PMI), o projeto "[...] é um esforço temporário empreendido para criar um produto, 

serviço ou resultado único" (PMI, 2017, p. 04). 

 Neste sentido, explica-se que os projetos  

[...] são realizados para cumprir objetivos através da produção de entregas. 

Um objetivo é definido como um resultado a que o trabalho é orientado, uma 

posição estratégica a ser alcançada ou um propósito a ser atingido, um 

produto a ser produzido ou um serviço a ser realizado. Uma entrega é 

definida como qualquer produto, resultado ou capacidade único e verificável 

que deve ser produzido para concluir um processo, fase ou projeto. As 

entregas podem ser tangíveis ou intangíveis (PMI, 2017, p. 04). 

 Ademais, cabe ressaltar que os projetos podem ser realizados em quaisquer níveis 

organizacionais, podendo envolver desde um único indivíduo até grupos de uma ou mais 

organizações (PMI, 2017). 

 Como exemplos de projetos, citam-se: desenvolvimento de novos produtos 

farmacêuticos; construção de um edifício; pesquisas para desenvolver um novo processo de 

fabricação na empresa; expansão de um serviço de guia turístico; exploração de petróleo em 

uma região; dentre outros (PMI, 2017). 

2.2.1.1 Projetos ambientais 

 Essencialmente, compreende-se que os projetos ambientais são aqueles desenvolvidos 

para e por organizações em prol do meio ambiente, como projetos de eficiência energética, 

créditos de carbono, reflorestamento, restauração de corpos hídricos, gerenciamento de 

resíduos sólidos e efluentes, biodigestor e educação ambiental, dentre outros (BRETON; 

ZACCOUR; ZAHAF, 2006; YAN; DAGANG; YUE, 2007; THOUMY; VACHON, 2012; 

HARDER et al., 2014; JABBOUR; JABBOUR, 2016). 

 No que tange à importância dos projetos supracitados, Breton, Zaccour e Zahaf (2006, 

p. 222) ressaltam que "[...] a implementação conjunta de projetos ambientais fornece 
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incentivos adicionais para a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias ambientalmente 

amigáveis". 

 Em consonância, Jabbour e Jabbour (2016) explicam que os projetos ambientais 

relacionados à Gestão ambiental organizacional acarretam em diversos benefícios para a 

própria organização, como melhoria no desempenho operacional e elevação da reputação 

corporativa. 

 Neste contexto, Luyet et al. (2012) ressaltam que para o sucesso dos projetos 

ambientais é indispensável a identificação e participação ativa das partes interessadas 

(stakeholders), onde são utilizadas respectivas técnicas e ferramentas, as quais compõem o 

gerenciamento do projeto. Ademais, considera-se que este é um dos maiores desafios 

enfrentados no que tange ao desenvolvimento e implementação de projetos, sejam estes 

ambientais ou não (LUYET et al., 2012). 

2.2.2 Gerenciamento 

 Em relação ao gerenciamento de projetos, defini-se que este "[...] é a aplicação de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de cumprir 

os seus requisitos" (PMI, 2017, p. 10). Nesse sentido, entende-se que o gerenciamento 

supracitado "[...] é realizado através da aplicação e integração apropriadas dos processos de 

gerenciamento de projetos identificados para o projeto" (PMI, 2017, p. 10).  

 Sobre a relevância do gerenciamento de projetos para as organizações, o PMI (2017) 

afirma que este gerenciamento permite que os projetos sejam executados de maneira eficiente 

e eficaz, onde são considerados todos os procedimentos e partes interessadas que podem 

afetar, positiva ou negativamente, desde a elaboração e execução até a finalização dos 

projetos.  

 Em consonância, Avots (1969 apud MUNNS; BJEIRMI, 1996) sugere que o 

gerenciamento de projetos é muito mais eficiente em comparação com outros métodos 

tradicionais de gerenciamento, como por exemplo a "[...] prática de divisões funcionais em 

uma organização hierárquica formal" para lidar com os problemas pertinentes (AVOTS, 1969 

apud MUNNS; BJEIRMI, 1996, p. 81, tradução nossa). 

2.2.3 Planejamento estratégico 

 Defini-se como planejamento estratégico 

[...] processo pelo qual a organização se mobiliza para atingir o sucesso e 

construir o seu futuro, por meio de um comportamento pró-ativo, 
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considerando o ambiente que a cerca, tanto o atual quanto o ambiente futuro. 

[Deve-se] sempre planejar, não importando o tamanho da organização, pois 

o sucesso passado não garante o sucesso futuro (VALLE et al., 2007, p.47). 

 Em consonância, Alday (2000, p. 10) afirma que o planejamento supracitado "[...] 

volta-se para as medidas positivas que uma empresa poderá tomar para enfrentar ameaças e 

aproveitar as oportunidades encontradas em seu ambiente". Ademais, entende-se que a 

crescente utilização do planejamento estratégico pelas organizações justifica-se, 

primordialmente, pelas constantes mudanças "[...] nos ambientes econômico, social, 

tecnológico e político" (ALDAY, 2000, p. 10). 

 Nesse contexto, conforme explica Bomfin, Nunes e Hastenreiter (2012), o 

planejamento em questão relaciona-se diretamente com o processo de gerenciamento de 

projetos nas organizações, visto que neste "[...] são elaboradas e implementadas as decisões 

sobre o futuro da organização". 

 Destaca-se que o planejamento estratégico pode servir como metodologia para que 

uma organização consiga alcançar seus objetivos, porém, não recomenda-se considerá-lo 

como garantia de sucesso dos projetos (BOMFIN; NUNES; HASTENREITER, 2012). 

 Concomitantemente, Kerzner (2010, p. 161) explica que o planejamento estratégico 

[...] é um veículo de comunicação das metas globais para todos os níveis de 

gestão da organização. Isto proporciona o potencial de um circuito vertical 

de feedback do topo à base, da base ao topo e entre as unidades funcionais 

da organização. O processo de planejamento estratégico de projetos 

proporciona a todos os níveis uma oportunidade de participação, reduzindo, 

desta maneira, o receio frente ao desconhecido e eliminando a resistência. 

 Em síntese, pode-se afirmar que o planejamento estratégico é fundamental para o 

gerenciamento de projetos, visto que auxilia na compreensão da realidade e necessidades da 

organização, bem como o alcance dos objetivos delimitados (ALDAY, 2000; VALLE et al., 

2007; KERZNER, 2010; BOMFIN; NUNES; HASTENREITER, 2012). 

2.2.4 Fatores de sucesso  

 No que tange aos fatores de sucesso do gerenciamento de projetos, Olsen (1971 apud 

ATKINSON, 1999) afirma que o mesmo é determinado pelos fatores custo, tempo e 

qualidade, o chamado "Triângulo de Ferro". Atkinson (1999) sugere ainda a utilização de 

outros fatores para complementar o Triângulo de Ferro, como benefícios gerados (para a 

organização e stakeholders) e qualidade do sistema de informação. Com esta sugestão, 

Atkinson (1999) explica que há auxílio na prevenção de erros no gerenciamento de projetos. 
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Esses erros, segundo o autor supracitado, são referentes aos casos onde um projeto não teve a 

sua melhor performance possível ou não foi bem executado. (ATKINSON, 1999). 

 De forma complementar, o PMI (2017) entende que o sucesso do gerenciamento de 

projetos depende do entendimento e aplicação de dez áreas de conhecimento, sendo: 

integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, 

aquisições e partes interessadas (stakeholders). Cabe ressaltar que as áreas supracitadas 

compõem o Project Management Body of Knowledge (PMBOK), o qual será apresentado na 

próxima seção. 

2.3 PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE 

 Define-se o Project Management Body of Knowledge (PMBOK) como sendo 

[...] um termo que descreve o conhecimento no âmbito da profissão de 

gerenciamento de projetos. O conhecimento em gerenciamento de projetos 

inclui práticas tradicionais comprovadas amplamente aplicadas, bem como 

práticas inovadoras que estão surgindo na profissão (PMI, 2017, p. 01). 

 Nesse contexto, explica-se que o guia PMBOK é periodicamente renovado, sendo 

resultado do trabalho em conjunto de diversos especialistas na área de gerenciamento de 

projetos (PMI, 2017). Cabe ressaltar que o PMBOK não é considerado uma metodologia de 

gerenciamento, mas sim um conjunto de boas práticas que podem ser aplicadas em quaisquer 

organizações com o intuito de aumentar as chances de sucesso de todos os tipos de projetos 

(PMI, 2017). Ademais, destaca-se que as práticas a serem adotadas por uma organização 

podem mudar de caso para caso, de acordo com sua respectiva realidade e necessidades (PMI, 

2017). 

 Em suma, conforme o PMI (2017), a 6ª edição do guia PMBOK é composta por cinco 

grupos de processos e dez áreas de conhecimento no âmbito de gerenciamento de projetos, os 

quais representam o ciclo de vida de um projeto, como veremos nas próximas seções. 

2.3.1 Grupos de processos 

 No Quadro 2 pode-se observar um panorama dos cinco grupos de processos que 

compõem o PMBOK. 
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Quadro 2 - Grupos de processos do PMBOK. 

Grupo Definição Processos 

Iniciação 

O(s) processo(s) realizado(s) para a 

definição de um novo projeto ou 

uma nova fase de um projeto 

existente, por meio da obtenção de 

autorização. 

- Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto; 

- Identificar as Partes Interessadas. 

Planejamento 

O(s) processo(s) realizado(s) para a 

definição do escopo do projeto, 

refinamento dos objetivos e 

definição da linha de ação crucial 

para alcançar os objetivos para os 

quais o projeto foi criado. 

- Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto; 

- Planejar o Gerenciamento do Escopo; 

- Coletar os Requisitos; 

- Definir o escopo; 

- Criar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP); 

- Planejar o gerenciamento do cronograma; 

- Definir as atividades; 

- Sequenciar as atividades; 

- Estimar as durações das atividades; 

- Desenvolver o Cronograma; 

- Planejar o gerenciamento dos custos; 

- Estimar os Custos; 

- Determinar o orçamento; 

- Planejar o Gerenciamento da Qualidade; 

- Planejar o Gerenciamento dos Recursos; 

- Estimar os Recursos das Atividades; 

- Planejar o Gerenciamento das Comunicações; 

- Planejar o gerenciamento dos riscos; 

- Identificar os Riscos; 

- Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos; 

- Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos; 

- Planejar Respostas aos Riscos; 

- Planejar o gerenciamento das aquisições; 

- Planejar o Engajamento das Partes Interessadas. 

Execução 

O(s) processo(s) realizado(s) para 

finalizar o trabalho definido no 

plano de gerenciamento do projeto 

para contemplar os requisitos do 

projeto. 

- Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto; 

- Gerenciar o Conhecimento do Projeto; 

- Gerenciar a Qualidade; 

- Adquirir recursos; 

- Desenvolver a Equipe; 

- Gerenciar a Equipe; 

- Gerenciar as Comunicações; 

- Implementar Respostas aos Riscos; 

- Conduzir as Aquisições; 

- Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas. 

Monitoramento 

e controle 

Os processos impostos para 

acompanhar, analisar e controlar o 

progresso e desempenho do 

projeto, identificar quaisquer áreas 

nas quais serão necessárias 

mudanças no plano, e iniciar as 

mudanças pertinentes. 

-Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto; 

-Realizar o Controle Integrado de Mudanças; 

-Validar o escopo; 

- Controlar o Escopo; 

- Controlar o Cronograma; 

- Controlar os custos; 

- Controlar a qualidade; 

- Controlar os Recursos; 

- Monitorar as Comunicações; 

- Monitorar os Riscos; 

- Controlar as aquisições; 

- Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas. 

Encerramento 
O(s) processo(s) realizado(s) para 

concluir um projeto. 

- Encerrar o Projeto ou Fase. 

Fonte: Adaptado de PMI, 2017. 
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 Analisando o Quadro 2, pode-se compreender a composição e dinâmica de cada grupo 

de processos. Destaca-se que cada um dos processos são relevantes para seus respectivos 

grupos, visto que servirão de apoio para a melhoria do desempenho de todas as etapas dos 

projetos (PMI, 2017). 

 Ademais, é importante ressaltar que os processos supracitados também são alocados 

nas dez áreas de conhecimento que compõem o PMBOK, as quais serão apresentadas 

posteriormente. 

2.3.1.1 Iniciação 

 De acordo com o PMI (2017, p. 561) os benefícios provenientes do grupo de processos 

de Iniciação explicam-se por meio da constatação de que "[...] somente projetos que estão 

alinhados com os objetivos estratégicos da organização são autorizados, e que o business 

case, os benefícios e as partes interessadas são considerados desde o início do projeto". 

 No tocante ao envolvimento das partes interessadas na Iniciação, o PMI (2017) explica 

que isto proporciona uma maior compreensão compartilhada sobre os critérios de sucesso de 

um projeto, acarretando ainda em um aumento da "[...] probabilidade de aceitação das 

entregas quando o projeto está concluído", bem como a "[...] satisfação das partes interessadas 

ao longo do projeto" (PMI, 2017, p. 562).  

 Ademais, ressalta-se que os processos vinculados ao grupo supracitado são de suma 

importância para a determinar se um projeto é vantajoso para uma organização, no que tange 

às questões de investimento (PMI, 2017). 

2.3.1.2 Planejamento 

 Segundo o PMI (2017, p. 565), o principal benefício do grupo de processos de 

Planejamento refere-se a definição do "[...] curso de ação para a conclusão do projeto ou da 

fase com sucesso". 

 Conforme reafirma Heldman (2006 apud CARVALHO; NOTARI, 2017), no grupo 

supracitado são desenvolvidos todas as áreas de conhecimento do PMBOK, motivo pelo qual 

leva este grupo a possuir a maior quantidade de processos. Ademais, ressalta-se que "[...] os 

próximos três grupos são diretamente dependentes do grupo de processo de planejamento e 

dos documentos aqui gerados" (HELDMAN, 2006 apud CARVALHO; NOTARI, 2017, p. 

34). 
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2.3.1.3 Execução  

 O principal benefício gerado pelo grupo de processos de Execução, conforme o PMI 

(2017, p. 595), explica-se pelo fato de que "[...] o trabalho necessário para cumprir os 

requisitos e objetivos do projeto é realizado em conformidade com o plano [de gerenciamento 

do projeto]". 

 Ressalta-se que a maior parte dos recursos orçamentários são exclusivamente 

destinados aos processos do grupo de Execução do projeto, os quais são capazes de gerar 

solicitações de alterações no projeto (PMI, 2017). 

 Sobretudo, Heldman (2006 apud CARVALHO; NOTARI, 2017, p. 35) destaca que 

"[...] o maior desafio nesse ciclo é cumprir com o cronograma, sem ultrapassar o tempo 

estipulado para cada atividade". 

2.3.1.4 Monitoramento e controle 

 Conforme o PMI (2017, p. 613), o principal benefício do grupo de processos de 

Monitoramento e controle refere-se ao fato de que  

[...] o desempenho do projeto é medido e analisado em intervalos regulares, 

em ocorrências apropriadas ou em condições excepcionais, a fim de 

identificar e corrigir desvios ou variações em relação ao plano de 

gerenciamento do projeto. 

 Complementando, Vargas (2016 apud CARVALHO; NOTARI, 2017, p. 35) afirma 

que o grupo supracitado "[...] ocorre paralelamente aos demais grupos de processos e ao 

atingir seu objetivo de acompanhar e controlar todas as atividades do projeto, deve-se sugerir 

ações corretivas e preventivas". 

2.3.1.5 Encerramento 

 Segundo o PMI (2017, p. 633), o principal benefício do grupo de processos de 

Encerramento explica-se pelo fato de que "[...] as fases, os projetos e os contratos são 

encerrados adequadamente". 

 Helman (2006 apud CARVALHO; NOTARI, 2017) afirma que o grupo em questão 

costuma ser ignorado pelos membros da equipe do projeto, mas que caso fosse executado 

corretamente, poderia impedir o surgimento de problemas em projetos futuros.  
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2.3.2 Áreas de conhecimento 

 Como vimos anteriormente, dez áreas de conhecimento compõem o PMBOK, como 

pode-se observar no Quadro 3. 

Quadro 3 - Áreas de conhecimento que compõem o PMBOK. 

Área Definição Processos 

Integração 

Processos e atividades com o intuito de 

identificar, definir, combinar, unificar e 

coordenar os processos e atividades de 

gerenciamento de projeto pertinentes 

aos Grupos de Processos de 

Gerenciamento do Projeto. 

- Desenvolver o Termo de Abertura do 

Projeto; 

- Desenvolver o Plano de Gerenciamento do 

Projeto; 

- Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto; 

- Gerenciar o Conhecimento do Projeto; 

- Monitorar e Controlar o Trabalho do 

Projeto; 

- Realizar o Controle Integrado de Mudanças; 

- Encerrar o projeto ou fase. 

Escopo 

Processos necessários para garantir que 

o projeto inclua todo o trabalho, e 

apenas o necessário, para alcançar o 

sucesso. 

- Planejar o gerenciamento do escopo; 

- Coletar os requisitos; 

- Definir o escopo; 

- Criar a Estrutura Analítica do Projeto 

(EAP); 

- Validar o escopo; 

- Controlar o escopo. 

Cronograma 

Processos necessários para gerenciar o 

fim do projeto. 

- Planejar o Gerenciamento do Cronograma; 

- Definir as Atividades; 

- Sequenciar as Atividades; 

- Estimar as Durações das Atividades; 

- Desenvolver o Cronograma; 

- Controlar o Cronograma. 

Custos 

Processos utilizados em planejamento, 

estimativa, orçamento, financiamento, 

gerenciamento e controle dos custos, 

visando que o projeto consiga ser 

realizado no dentro do limite do 

orçamento aprovado. 

- Planejar o Gerenciamento dos Custos; 

- Estimar os Custos; 

- Determinar o Orçamento; 

- Controlar os Custos. 

Qualidade 

Processos para incorporação da política 

de qualidade da organização no que 

tange ao planejamento, gerenciamento 

e controle dos requisitos de qualidade 

do projeto e do produto, com o intuito 

de atender os objetivos das partes 

interessadas. 

- Planejar o Gerenciamento da Qualidade; 

- Gerenciar a Qualidade; 

- Controlar a Qualidade. 

Recursos 

Processos para identificar, adquirir e 

gerenciar os recursos cruciais para a 

finalização bem-sucedida do projeto. 

- Planejar o Gerenciamento dos Recursos; 

- Estimar os Recursos das Atividades; 

- Adquirir Recursos; 

- Desenvolver a Equipe; 

- Gerenciar a Equipe; 

- Controlar os Recursos. 

Comunicações 

Processos cruciais para garantir que as 

necessidades de informações do projeto 

e de suas partes interessadas sejam 

contempladas. 

- Planejar o Gerenciamento das 

Comunicações; 

- Gerenciar as Comunicações; 

- Monitorar as comunicações. 

Riscos 

Processos de condução do 

planejamento, da identificação, da 

análise, do planejamento das respostas, 

da implementação das respostas e do 

- Planejar o Gerenciamento dos Riscos; 

- Identificar os Riscos; 

- Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos; 

- Realizar a análise Quantitativa dos Riscos; 
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monitoramento dos riscos em um 

projeto. 

- Planejar as Respostas aos Riscos; 

- Implementar Respostas a Riscos; 

- Monitorar os Riscos. 

Aquisições 

Processos cruciais para comprar ou 

adquirir produtos, serviços ou 

resultados externos à equipe do projeto. 

- Planejar o Gerenciamento das Aquisições; 

- Conduzir as Aquisições; 

- Controlar as Aquisições. 

Partes Interessadas 

Processos impostos para a identificação 

de todas as pessoas, grupos ou 

organizações que podem impactar ou 

serem impactados pelo projeto, analisar 

as expectativas das partes interessadas, 

seu impacto no projeto e desenvolver 

estratégias de gerenciamento 

pertinentes para o engajamento efetivo 

das partes interessadas na tomada de 

decisões e na execução do projeto. 

- Identificar as Partes Interessadas; 

- Planejar o Engajamento das Partes 

Interessadas; 

- Gerenciar o Engajamento das Partes 

Interessadas; 

Monitorar o Engajamento das Partes 

Interessadas. 

Fonte: Adaptado de PMI, 2017. 

 Pelo Quadro 3 pode-se compreender a composição e dinâmica de cada área de 

conhecimento. Destaca-se que cada processo é relevante para sua respectivas área, visto que 

são essenciais para a melhoria do desempenho das etapas dos projetos (PMI, 2017). 

 Ainda no que tange aos processos supracitados, é importante ressaltar que cada um é 

composto por determinadas entradas, ferramentas, técnicas e saídas, as quais são cruciais para 

a execução destes processos (PMI, 2017). 

 De acordo com o PMI (2017), as entradas são compostas por documentos ou 

elementos documentais que são indispensáveis para a execução dos processos, as quais podem 

ou não serem provenientes das saídas de processos anteriores. São exemplos de entradas: 

planos, termos de abertura, relatórios e registros do projeto (PMI, 2017). 

 As ferramentas e técnicas compreendem aos programas ou modelos que podem ser 

utilizados para execução dos processos, as quais sempre geram resultados (PMI, 2017). Como 

exemplos, citam-se: softwares, diagramas matriciais e fluxogramas (PMI, 2017). 

 Sobre as saídas, entende-se que estas são compostas por documentos ou elementos 

documentais que são produzidos pela execução dos processos, podendo "[...] ser uma entrega 

ou um resultado" (PMI, 2017, p. 22). Os exemplos de saídas são: relatórios, registros e 

atualizações de documentos (PMI, 2017). 

2.3.2.1 Integração 

 No Quadro 4 observa-se os processos que compõem a área do Gerenciamento da 

Integração do Projeto, bem como as respectivas descrições de cada processo. 

 



32 

 

 

Quadro 4 - Processos que compõem a área do Gerenciamento da Integração do Projeto. 

Integração 

Processo Descrição 

Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto 

Desenvolvimento de um 

documento para autorizar um 

projeto, fornecendo autoridade 

ao gerente do projeto para que o 

mesmo possa realizar a aplicação 

de recursos organizacionais às 

atividades do projeto. 

Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto 

Procedimento de definição, 

preparação e coordenação dos 

elementos do plano, visando a 

consolidação destes em um 

plano integrado de 

gerenciamento do projeto. 

Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto 

Procedimento onde ocorre a 

liderança e realização do 

trabalho determinado no plano 

de gerenciamento do projeto, 

bem como a implementação das 

alterações aprovadas para 

alcançar os objetivos do projeto. 

Gerenciar o Conhecimento do Projeto 

Procedimento onde ocorre a 

utilização dos conhecimentos 

existentes e criação de novos 

conhecimentos visando atingir 

os objetivos do projeto, além de 

contribuir para a aprendizagem 

organizacional 

Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto 

Procedimento voltado para o 

acompanhamento, análise e 

relato do melhoramento geral, 

buscando atender aos objetivos 

de desempenho determinados no 

plano de gerenciamento do 

projeto. 

Realizar o Controle Integrado de Mudanças 

Procedimento que compreende a 

revisão de todas as solicitações 

de mudança, bem como a 

aprovação das alterações e 

gerenciamento destas nas 

entregas, ativos de processos 

organizacionais, documentos do 

projeto e no plano de 

gerenciamento do projeto, 

visando ainda a comunicação 

sobre a decisão dos mesmos. 

Encerrar o projeto ou fase 
Procedimento que compreende a 

finalização das atividades do 

projeto, fase ou contrato. 

Fonte: Adaptado de PMI, 2017. 

 Com o Quadro 4 pode-se compreender a composição da área de Gerenciamento da 

Integração do Projeto, onde ressalta-se que a mesma é composta por sete processos.  

 Destaca-se que a área supracitada possui processos cruciais para o desenvolvimento de 

um projeto, dentre os quais tem-se o termo de abertura, o qual é essencial para a autorização 
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da existência do projeto, criando um documento formal que reflete diretamente os interesses 

da organização no que tange a execução de um projeto (PMI, 2017).  

 Referente às entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos da área de 

conhecimento supracitada, a Figura 1 apresenta uma esquematização das mesmas. 

 
Figura 1 - Esquematização das entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos da área de 

Gerenciamento da Integração do Projeto. Fonte: PMI, 2017. 

 Observando a Figura 1 pode-se ter uma melhor compreensão da composição das 

atividades de cada processo da área de Gerenciamento da Integração do Projeto. No tocante às 
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entradas, ressalta-se a presença de documentos, acordos e ativos de processos organizacionais. 

Sobre as ferramentas e técnicas, nota-se a utilização de análise de dados, gerenciamento de 

conhecimentos e reuniões. Em relação às saídas, destaca-se a geração de relatórios, 

atualizações dos planos e relatório final do projeto. 

2.3.2.2 Escopo 

 No Quadro 5 observa-se os processos que compõem a área do Gerenciamento do 

Escopo do Projeto, bem como as respectivas descrições de cada processo. 

Quadro 5 - Processos que compõem a área do Gerenciamento do Escopo do Projeto. 

Escopo 

Processo Descrição 

Planejar o gerenciamento do escopo 

Procedimento de elaboração de 

um plano de gerenciamento do 

escopo, o qual documentará 

como os escopos do projeto e do 

produto serão definidos, 

validados e controlados. 

Coletar os requisitos 

Procedimento para a 

determinação, documentação e 

gerenciamento das necessidades 

e exigências das partes 

interessadas, com o intuito de 

atender aos objetivos do projeto. 

Definir o escopo 

Procedimento de 

desenvolvimento da descrição 

minuciosa do projeto e do 

produto. 

Criar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 

Procedimento que compreende a 

subdivisão das entregas e o 

trabalho do projeto em 

componentes menores, os quais 

são mais fáceis de gerenciar. 

Validar o escopo 

Procedimento de formalização 

da concordância das entregas 

concluídas do projeto. 

Controlar o escopo 

Procedimento de monitoramento 

do status do escopo do projeto e 

do produto, bem como o 

gerenciamento das alterações 

realizadas na linha de base do 

escopo. 

Fonte: Adaptado de PMI, 2017. 

 Realizando uma análise do Quadro 5, é possível compreender a dinâmica dos 

processos da área de Gerenciamento do Escopo do Projeto, ressaltando que a mesma é 

composta por seis processos. 

 Destaca-se que a área supracitada possui processos completamente distintos e com 

conexões bem definidas, os quais interagem entre si de forma bastante complexa e crucial 

para a definição e controle do projeto (PMI, 2017). 
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 No tocante às entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos da área de 

conhecimento em questão, a Figura 2 apresenta uma esquematização das mesmas. 

 
Figura 2 - Esquematização das entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos da área de 

Gerenciamento do Escopo do Projeto. Fonte: PMI, 2017. 

 Analisando a Figura 2 compreende-se a composição das atividades de cada processo 

da área de Gerenciamento do Escopo do Projeto. No tocante às entradas, ressalta-se a 

presença de documentos, fatores ambientais e ativos de processos organizacionais. Sobre as 

ferramentas e técnicas, nota-se a utilização de análise de dados, coleta de dados e reuniões. 

Em relação às saídas, destaca-se a geração da linha de base do escopo, matriz de 

rastreabilidade dos requisitos e atualizações dos documentos do projeto. 
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2.3.2.3 Cronograma 

 No Quadro 6 observa-se os processos que compõem a área do Gerenciamento do 

Cronograma do Projeto, bem como as respectivas descrições de cada processo. 

Quadro 6 - Processos que compõem a área do Gerenciamento do Cronograma do Projeto. 

Cronograma 

Processo Descrição 

Planejar o Gerenciamento do Cronograma; 

Procedimento onde ocorre o 

estabelecimento do conjunto de 

políticas, dos procedimentos e da 

documentação, o qual é 

necessário para planejamento, 

desenvolvimento, 

gerenciamento, execução e 

controle do cronograma do 

projeto. 

Definir as Atividades; 

Procedimento de identificação e 

documentação das ações 

específicas que serão executadas 

para efetuar as entregas do 

projeto. 

Sequenciar as Atividades; 

Procedimento que compreende a 

identificação e documentação 

das relações entre atividades do 

projeto. 

Estimar as Durações das Atividades; 

Procedimento onde ocorre a 

estimativa do número de 

períodos de trabalho exigidos 

para finalizar as atividades 

individuais com os recursos 

previstos. 

Desenvolver o Cronograma; 

Procedimento referente à análise 

da cadeia de atividades, 

durações, requisitos de recursos 

e restrições de cronograma, 

visando a criação do modelo de 

cronograma do projeto para 

execução, monitoramento e 

controle do mesmo. 

Controlar o Cronograma. 

Procedimento de monitoramento 

do status do projeto, com o 

intuito de realizar a atualização 

do cronograma do projeto e 

gerenciamento das alterações na 

linha de base do mesmo. 

Fonte: Adaptado de PMI, 2017. 

 Analisando o Quadro 6, compreende-se a dinâmica dos processos da área de 

Gerenciamento do Cronograma do Projeto, sendo composta por seis processos. 

 Cabe ressaltar a área supracitada possui processos pontuais e com conexões bem 

definidas, os quais interagem entre si de forma bastante complexa e indispensável para a 

organização das atividades de entrega do projeto (PMI, 2017). 
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 Em relação às entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos da área de 

conhecimento em questão, a Figura 3 apresenta uma esquematização das mesmas. 

 
Figura 3 - Esquematização das entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos da área de 

Gerenciamento do Cronograma do Projeto. Fonte: PMI, 2017. 

 Por meio da Figura 3 é possível entender a composição das atividades de cada 

processo da área de Gerenciamento do Cronograma do Projeto. Sobre as entradas, ressalta-se 

a presença de documentos, fatores ambientais e plano de gerenciamento do projeto.  
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 No que tange às ferramentas e técnicas, nota-se a utilização de análise de dados, 

otimização de recursos e estimativas. Em relação às saídas, destaca-se as estimativas e bases 

de duração, além das atualizações dos documentos. 

2.3.2.4 Custos 

 No Quadro 7 observa-se os processos que compõem a área do Gerenciamento dos 

Custos do Projeto, bem como as respectivas descrições de cada processo. 

Quadro 7 - Processos que compõem a área do Gerenciamento dos Custos do Projeto. 

Custos 

Processo Descrição 

Planejar o Gerenciamento dos Custos 

Procedimento que engloba a 

definição dos custos do projeto, 

destacando como os mesmos 

serão determinados, orçados, 

gerenciados, monitorados e 

controlados. 

Estimar os Custos 

Procedimento do 

desenvolvimento de uma 

aproximação dos recursos 

monetários indispensáveis para a 

finalização do projeto. 

Determinar o Orçamento 

Procedimento que engloba os 

custos determinados para as 

atividades individuais ou pacotes 

de trabalho, com o intuito de 

organizar uma linha de base dos 

custos autorizada. 

Controlar os Custos 

Procedimento que compreende 

ao monitoramento do status do 

projeto, visando a atualização 

custos e gerenciamento das 

alterações da linha de base dos 

mesmos. 

Fonte: Adaptado de PMI, 2017. 

 Por meio do Quadro 7, pode-se entender a dinâmica dos processos da área de 

Gerenciamento dos Custos do Projeto, a qual é composta por quatro processos. 

 De acordo com o PMI (2017), os processos da estimativa e orçamento de custos estão 

interligados, sendo comum considerar que fazem parte de um único processo. Porém, ressalta-

se que os processos supracitados são apresentados separadamente pois utilizam ferramentas e 

técnicas completamente distintas (PMI, 2017). 

 Sobre as entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos da área de 

conhecimento supracitada, a Figura 4 apresenta uma esquematização das mesmas. 
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Figura 4 - Esquematização das entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos da área de 

Gerenciamento dos Custos do Projeto. Fonte: PMI, 2017. 

 Pela Figura 4 entende-se como é a composição das atividades de cada processo da área 

de Gerenciamento dos Custos do Projeto. Sobre as entradas, ressalta-se a presença do termo 

de abertura, fatores ambientais e plano de gerenciamento do projeto. Referente às ferramentas 

e técnicas, tem-se a utilização de análise de dados, estimativas e reuniões. Em relação às 

saídas, destaca-se a estimativa de custos, solicitações de mudança e plano de gerenciamento 

dos cursos. 
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2.3.2.5 Qualidade 

 No Quadro 8 observa-se os processos que compõem a área do Gerenciamento da 

Qualidade do Projeto, bem como as respectivas descrições de cada processo. 

Quadro 8 - Processos que compõem a área do Gerenciamento da Qualidade do Projeto. 

Qualidade 

Processo Descrição 

Planejar o Gerenciamento da Qualidade 

Procedimento de identificação 

dos requisitos e/ou padrões da 

qualidade do projeto e suas 

entregas, bem como a 

documentação sobre como o 

projeto demonstrará a 

conformidade com os requisitos 

e/ou padrões de qualidade. 

Gerenciar a Qualidade 

Procedimento de transformação 

do plano de gerenciamento da 

qualidade em atividades da 

qualidade, as quais precisam ser 

capazes de incorporar no projeto 

as políticas de qualidade da 

organização. 

Controlar a Qualidade 

Procedimento de monitoramento 

e registro dos resultados 

referentes a execução de 

atividades de gerenciamento da 

qualidade, com o intuito de 

avaliar o desempenho e garantir 

que as saídas do projeto sejam 

finalizadas, de forma a estarem 

corretas e de total acordo com as 

expectativas do cliente. 

Fonte: Adaptado de PMI, 2017. 

 Analisando o Quadro 8, pode-se ter uma maior compreensão da dinâmica dos 

processos da área de Gerenciamento da Qualidade do Projeto, a qual é composta por três 

processos. 

 Conforme o PMI (2017, p. 271), área supracitada "[...]oferece suporte às atividades de 

melhoria contínua de processos quando realizadas em nome da organização executante". Em 

relação aos processos, destaca-se que apesar de serem completamente distintos e com 

conexões definidas, interagem entre si para auxiliar, na prática, o sucesso das atividades do 

projeto (PMI, 2017). 

 Sobre as entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos da área de 

Gerenciamento da Qualidade do Projeto, a Figura 5 apresenta uma esquematização das 

mesmas. 
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Figura 5 - Esquematização das entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos da área de 

Gerenciamento da Qualidade do Projeto. Fonte: PMI, 2017. 

 Com a Figura 5 é possível compreender como é a composição das atividades de cada 

processo da área de Gerenciamento da Qualidade do Projeto. Em relação às entradas, destaca-

se a presença do termo de abertura, fatores ambientais e ativos de processos organizacionais. 

 Sobre as ferramentas e técnicas, nota-se a utilização da coleta de dados, auditorias e 

planejamento de testes e inspeções. No que tange às saídas, cita-se métricas de qualidade, 

solicitações de mudança e atualizações de documentos do projeto. 

2.3.2.6 Recursos 

 No Quadro 9 observa-se os processos que compõem a área do Gerenciamento dos 

Recursos do Projeto, bem como as respectivas descrições de cada processo. 
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Quadro 9 - Processos que compõem a área do Gerenciamento dos Recursos do Projeto. 

Recursos  

Processo Descrição 

Planejar o Gerenciamento dos Recursos 

Procedimento onde define-se 

como estimar, adquirir, gerenciar 

e utilizar os recursos físicos e de 

equipe. 

Estimar os Recursos das Atividades 

Procedimento que engloba a 

estimativa dos recursos da 

equipe, o tipo e as quantidades 

de materiais, equipamentos e 

suprimentos indispensáveis para 

realização do projeto. 

Adquirir Recursos 

Procedimento que compreende a 

obtenção de membros da equipe, 

instalações, equipamentos, 

materiais, suprimentos e outros 

recursos indispensáveis para a 

finalização do projeto. 

Desenvolver a Equipe 

Procedimento onde ocorre o 

aperfeiçoamento de 

competências, da interação da 

equipe e do ambiente geral da 

equipe, com o intuito de 

aprimorar a performance do 

projeto. 

Gerenciar a Equipe 

Procedimento que engloba o 

acompanhamento do 

desempenho dos membros da 

equipe, onde ocorre o 

fornecimento de feedback, além 

da resolução problemas e 

gerenciamento das alterações 

necessárias para aperfeiçoar o 

projeto. 

Controlar os Recursos 

Procedimento responsável por 

garantir que os recursos físicos 

concedidos e destinados ao 

projeto estejam disponíveis de 

acordo com o planejado, bem 

como monitorar o uso planejado 

versus o uso real de recursos, 

além de executar ações 

corretivas, caso seja preciso. 

Fonte: PMI, 2017. 

 Analisando o Quadro 9, pode-se entender a dinâmica dos processos da área de 

Gerenciamento dos Recursos do Projeto, a qual é composta por seis processos. 

 Conforme o PMI (2017, p. 307), os processos da área supracitada "[...] ajudam a 

garantir que os recursos certos estarão disponíveis para o gerente do projeto e a sua equipe na 

hora e no lugar certos". Ademais, estes processos são completamente distintos e com 

conexões definidas, mas interagem entre si para auxiliar, na prática, que o projeto seja 

concluído de forma eficiente e eficaz (PMI, 2017). 
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 Sobre as entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos da área de 

conhecimento em questão, a Figura 6 apresenta uma esquematização das mesmas. 

 
Figura 6 - Esquematização das entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos da área de 

Gerenciamento dos Recursos do Projeto. Fonte: PMI, 2017. 

 Por meio da Figura 6 pode-se compreender como é a composição das atividades de 

cada processo da área de Gerenciamento dos Recursos do Projeto. Sobre as entradas, destaca-

se a presença do termo de abertura, documentos do projeto e ativos de processos 

organizacionais. Em relação às ferramentas e técnicas, fez-se utilização de estimativas, 

agrupamentos e tecnologias de comunicações. No tocante às saídas, cita-se avaliações do 
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desempenho da equipe, atualizações de documentos do projeto e atualizações do plano de 

gerenciamento do projeto. 

2.3.2.7 Comunicações 

 No Quadro 10 observa-se os processos que compõem a área do Gerenciamento das 

Comunicações do Projeto, bem como as respectivas descrições de cada processo. 

Quadro 10 - Processos que compõem a área do Gerenciamento das Comunicações do Projeto. 

Comunicações 

Processo Descrição 

Planejar o Gerenciamento das Comunicações 

Procedimento referente ao 

desenvolvimento de uma 

abordagem e um plano 

apropriado para atividades de 

comunicação do projeto, levando 

em consideração as necessidades 

de informação de cada parte 

interessada ou grupo, nos ativos 

organizacionais disponíveis e 

nas necessidades do projeto. 

Gerenciar as Comunicações 

Procedimento responsável por 

promover a coleta, criação, 

distribuição, armazenamento, 

recuperação, gerenciamento, 

monitoramento e disposição 

final das informações do projeto. 

Monitorar as comunicações 

Procedimento que visa garantir 

que as necessidades de 

informação do projeto e de suas 

partes interessadas sejam 

contempladas. 

Fonte: Adaptado de PMI, 2017. 

 Analisando o Quadro 10, pode-se ter uma maior compreensão da dinâmica dos 

processos da área de Gerenciamento das Comunicações do Projeto, a qual é composta por três 

processos. 

 Segundo o PMI (2017, p. 359), os processos que compõem Gerenciamento das 

Comunicações do Projeto são divididos em duas partes, onde a primeira "[...] é desenvolver 

uma estratégia para garantir que a comunicação seja eficaz para as partes interessadas", já a 

segunda "[...] é realizar as atividades necessárias para implementar a estratégia de 

comunicação". 

 Sobre as entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos da área de 

conhecimento supracitada, a Figura 7 apresenta uma esquematização das mesmas. 
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Figura 7 - Esquematização das entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos da área de 

Gerenciamento das Comunicações do Projeto. Fonte: PMI, 2017. 

 Analisando a Figura 7 é possível ter uma melhor compreensão sobre como é a 

composição das atividades de cada processo da área de Gerenciamento das Comunicações do 

Projeto. No tocante às entradas, salienta-se a presença do termo de abertura, documentos do 

projeto e plano de gerenciamento do projeto.  

 Sobre as ferramentas e técnicas, destaca-se a utilização de tecnologias, habilidades e 

métodos de comunicação. Em relação às saídas, cita-se comunicações do projeto, atualizações 

de documentos do projeto e atualizações do plano de gerenciamento do projeto. 

2.3.2.8 Riscos 

 No Quadro 11 observa-se os processos que compõem a área do Gerenciamento dos 

Riscos do Projeto, bem como as respectivas descrições de cada processo. 
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Quadro 11 - Processos que compõem a área do Gerenciamento dos Riscos do Projeto. 

Riscos 

Processo Descrição 

Planejar o Gerenciamento dos Riscos 

Procedimento onde ocorre a 

definição de como coordenar as 

atividades de gerenciamento dos 

riscos de um projeto. 

Identificar os Riscos 

Procedimento de identificação 

dos riscos individuais do projeto 

e das fontes de risco geral do 

projeto, incluindo a 

documentação das respectivas 

características. 

Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos 

Procedimento responsável pela 

priorização de riscos individuais 

do projeto para análise ou ação 

posterior, a qual ocorre por meio 

da avaliação de sua 

probabilidade de ocorrência e 

impacto. 

Realizar a análise Quantitativa dos Riscos 

Procedimento onde ocorre a 

análise do efeito combinado dos 

riscos individuais identificados 

no projeto, bem como as outras 

fontes de dúvida nos objetivos 

gerais do projeto. 

Planejar as Respostas aos Riscos 

Procedimento de 

desenvolvimento de alternativas, 

onde ocorre a seleção de 

estratégias e ações para manejar 

a exposição geral de riscos, além 

de cuidar dos riscos individuais 

do projeto. 

Implementar Respostas a Riscos 

Procedimento de implementação 

dos planos de resposta aos riscos 

que foram estabelecidos. 

Monitorar os Riscos 

Procedimento de monitoramento 

da implementação de planos de 

resposta aos riscos que foram 

estabelecidos, com o 

acompanhamento dos riscos 

identificados, incluindo a 

identificação e análise de novos 

riscos, bem como a avaliação da 

eficácia do processo de risco ao 

longo do projeto. 

Fonte: Adaptado de PMI, 2017. 

 Com o Quadro 11, pode-se ter uma maior compreensão da dinâmica dos processos da 

área de Gerenciamento dos Riscos do Projeto, a qual é composta por sete processos. 

 Considera-se que os processos da área supracitada servem para "[...] aumentar o "[...] 

impacto dos riscos positivos e diminuir [...] o impacto dos riscos negativos, a fim de otimizar 

as chances de sucesso do projeto" (PMI, 2017, p. 395). Ademais, ressalta-se a importância do 

gerenciamento dos riscos, visto que estes "[...] têm potencial para desviar o projeto do plano e 

impedir que alcance os objetivos definidos do projeto" (PMI, 2017, p. 397). 
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 Sobre as entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos da área de 

conhecimento em questão, a Figura 8 apresenta uma esquematização das mesmas. 

 
Figura 8 - Esquematização das entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos da área de 

Gerenciamento dos Riscos do Projeto. Fonte: PMI, 2017. 

 Fazendo uma análise da Figura 8 é possível ter uma melhor compreensão sobre qual é 

a composição das atividades de cada processo da área de Gerenciamento dos Riscos do 

Projeto. Em relação às entradas, cita-se plano de gerenciamento do projeto, ativos de 

processos organizacionais e dados de desempenho do trabalho. Para as ferramentas e técnicas, 

destaca-se a utilização de coleta e análise de dados e estratégias para ameaças, oportunidades, 
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respostas para contingência e risco geral do projeto. Sobre as saídas, tem-se a geração de 

atualizações do plano de gerenciamento e documentos do projeto e relatórios de riscos. 

2.3.2.9 Aquisições 

 No Quadro 12 observa-se os processos que compõem a área do Gerenciamento das 

Aquisições do Projeto, bem como as respectivas descrições de cada processo. 

Quadro 12 - Processos que compõem a área do Gerenciamento das Aquisições do Projeto. 

Aquisições 

Processo Descrição 

Planejar o Gerenciamento das Aquisições 

Procedimento onde ocorre a 

documentação das deliberações 

de compras do projeto, incluindo 

a especificação da abordagem e 

identificação dos vendedores em 

potencial. 

Conduzir as Aquisições 

Procedimento referente a 

obtenção de respostas de 

vendedores, seleção de um 

vendedor e concessão de um 

contrato. 

Controlar as Aquisições 

Procedimento responsável pelo 

gerenciamento dos 

relacionamentos de aquisições, 

monitorando o desempenho do 

contrato, fazendo mudanças e 

correções julgadas necessárias. 

Fonte: Adaptado de PMI, 2017. 

 Analisando o Quadro 12 pode-se ter uma maior compreensão da dinâmica dos 

processos da área de Gerenciamento das Aquisições do Projeto, a qual é composta por três 

processos. 

 De acordo com o PMI (2017, p. 460), os processos da área supracitada "[...] envolvem 

acordos que descrevem o relacionamento entre duas partes - um comprador e um vendedor". 

Neste sentido, destaca-se que os acordos podem ser simples ou complexos mas, em ambos os 

casos, os contratos "[...] devem estar redigidos de forma que cumpram as leis locais, nacionais 

e internacionais" pertinentes (PMI, 2017, p. 460). 

 Sobre as entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos da área de 

conhecimento de Gerenciamento das Aquisições do Projeto, a Figura 9 apresenta uma 

esquematização das mesmas. 

 



49 

 

 

 
Figura 9 - Esquematização das entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos da área de 

Gerenciamento das Aquisições do Projeto. Fonte: PMI, 2017. 

 Por meio da Figura 9 pode-se compreender a composição das atividades de cada 

processo da área de Gerenciamento das Aquisições do Projeto. Sobre as entradas, destaca-se 

termo de abertura do projeto, ativos de processos organizacionais e plano de gerenciamento 

do projeto. Em relação às ferramentas e técnicas, cita-se a utilização de coleta e análise de 

dados, publicidade e auditorias. No que tange às saídas, tem-se a geração de atualizações de 

ativos de processos organizacionais, estimativas de custos independentes e informações sobre 

o desempenho do trabalho. 

2.3.2.10 Partes interessadas 

 No Quadro 13 observa-se os processos que compõem a área do Gerenciamento das 

Partes Interessadas do Projeto, bem como as respectivas descrições de cada processo. 
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Quadro 13 - Processos que compõem a área do Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto. 

Partes 

Interessadas 

Processo Descrição 

Identificar as Partes Interessadas 

Procedimento de identificação 

das partes interessadas,, por 

meio de análise e documentação 

das informações relevantes sobre 

seus interesses, envolvimento, 

interdependências, influência e 

impacto potencial no sucesso do 

projeto. 

Planejar o Engajamento das Partes Interessadas 

Procedimento referente ao 

desenvolvimento de abordagens 

capazes de atrair as partes 

interessadas do projeto, com 

base em suas respectivas 

necessidades, expectativas, 

interesses e potencial impacto no 

projeto. 

Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas 

Procedimento que engloba a 

comunicação e trabalho com as 

partes interessadas, visando 

atender suas respectivas 

necessidades e expectativas, 

além do tratamento de questões e 

promoção do engajamento das 

partes interessadas pertinentes. 

Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas 

Procedimento de monitoramento 

das relações das partes 

interessadas do projeto e 

adequação de estratégias para 

engajar as partes interessadas. 

Fonte: Adaptado de PMI, 2017. 

 Fazendo uma análise do Quadro 13 é possível ter uma maior compreensão da 

dinâmica dos processos da área de Gerenciamento das Partes interessadas do Projeto, a qual é 

composta por quatro processos. 

 Ressalta-se que todos os projetos possuem partes interessadas que afetam ou que 

podem ser afetadas pelo mesmo (PMI, 2017). Ademais, conforme dispõe o PMI (2017, p. 

504) "[...] a habilidade do gerente de projetos e da equipe para identificar corretamente e 

engajar todas as partes interessadas de maneira apropriada pode fazer a diferença entre o êxito 

e o fracasso do projeto". Neste sentido, reforça-se a importância dos processos anteriormente 

apresentados, os quais podem aumentar a probabilidade de sucesso neste âmbito. 

 Sobre as entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos da área de 

conhecimento de Gerenciamento das Partes interessadas do Projeto, a Figura 10 apresenta 

uma esquematização das mesmas. 
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Figura 10 - Esquematização das entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos da área de 

Gerenciamento das Partes interessadas do Projeto. Fonte: PMI, 2017. 

 Analisando a Figura 10 é possível compreender a composição das atividades de cada 

processo da área de Gerenciamento das Partes interessadas do Projeto. No tocante às entradas, 

cita-se a presença do termo de abertura do projeto, acordos e plano de gerenciamento do 

projeto. Em relação às ferramentas e técnicas, destaca-se a utilização de coleta, análise e 

representação de dados, reuniões e habilidades de comunicação. Sobre as saídas, tem-se a 

geração do registro das partes interessadas, plano de engajamento das partes interessadas e 

informações sobre o desempenho do trabalho. 

2.3.3 Estudos de casos 

 No contexto do gerenciamento de projetos, encontram-se na literatura alguns estudos 

de casos de projetos guiados pelo PMBOK. Diante disto, apresenta-se no Quadro 14 a 

descrição esquematizada dos estudos de casos realizados por Van Rooij (2009); Chou, Irawan 

e Pham (2013); Niazi et al. (2016); Hidding e Nicholas (2016); e Lückmann e Feldmann 

(2017). 
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Quadro 14 - Esquematização dos estudos de projetos guiados pelo PMBOK. 

Autor(es) Ano Tipo de organização/segmento Conclusões 

Van Rooij 2009 
Programa de certificação de Pós-

graduação 

Os resultados deste estudo 

indicaram que a introdução e 

aplicação dos grupos de 

processos do PMBOK 

(Iniciação, Planejamento, 

Execução, Monitoramento e 

Controle e Encerramento) 

permitiram a facilitação da 

comunicação intra-equipe e a 

colaboração positiva 

comportamento. 

Chou, Irawan e 

Pham 
2013 Engenharia de construção 

Os maiores índices de sucesso 

de projetos foram observados no 

gerenciamento de risco 

(Taiwan); gerenciamento de 

recursos humanos (Indonésia); e 

no gerenciamento de aquisições;  

Ademais, empresas que aplicam 

as técnicas e ferramentas do 

PMBOK possuem os maiores 

índices de sucesso de projetos 

em comparação com as demais. 

Niazi et al. 2016 Desenvolvimento de software 

O mapeamento realizado neste 

estudo revelou que a maioria das 

áreas de conhecimento críticas 

de sucesso está relacionada à 

área de conhecimento de 

recursos humanos; 

Neste contexto, destaca-se que 

dos 18 fatores identificados, a 

estrutura organizacional, as 

habilidades dos gerentes de 

projeto, a comunicação e a 

colaboração são os fatores de 

sucesso mais mencionados. 

Hidding e Nicholas 2016 Tecnologia da Informação 

Os resultados deste estudo 

apontam que as práticas de 

gerenciamento das expectativas 

das partes interessadas, do 

escopo e do cronograma estão 

associadas ao sucesso do 

projeto. 

Lückmann e 

Feldmann 
2017 Empresas de negócios 

Neste estudo foram identificados 

64 áreas de conhecimento 

críticas de sucessos, os quais 

foram mapeados em 9 áreas de 

conhecimento de gerenciamento 

de projetos; 

As áreas mais importantes são a 

integração de projetos, 

monitoramento e controle de 

projetos e o gerenciamento de 

partes interessadas, seguidos por 

fatores de gerenciamento de 

riscos, gerenciamento de 

recursos humanos e cultura 

organizacional. 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 
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 Por meio do Quadro 14 pode-se ter uma maior compreensão das áreas de 

conhecimento críticas de sucesso pertinentes ao gerenciamento de projetos guiado pelo 

PMBOK. Dentre estas áreas, evidencia-se primeiramente o Gerenciamento de Recursos 

Humanos
1
. Para Lechler e Grace (2007), os recursos humanos são primordiais para o sucesso, 

independentemente da dimensão do projeto ou tipo de organização.  

 No Quadro 14 citam-se ainda o Gerenciamento das Partes Interessadas e Riscos como 

outras áreas relevantes. A importância desses fatores é ressaltada por estudos como o de 

Bagherinia e Olapour (2016), Altukhova, Vasileva e Slavin (2016), Muriana e Vizzini (2017) 

e Mai et al. (2018), onde compreende-se que é indispensável atender as necessidades das 

partes interessadas e, também, que conhecer e analisar os possíveis riscos acarreta em maior 

seguridade do planejamento e execução do projeto. Porém, conforme apresenta Bagherinia e 

Olapour (2016), o Gerenciamento de Riscos é uma das áreas mais negligenciadas, possuindo 

o pior desempenho no que tange ao gerenciamento de projetos.  

 Cabe ressaltar que apenas um dos estudos anteriormente apresentados não identificou 

áreas de conhecimento críticas de sucessos específicos, mas sim a aplicação do conjunto dos 

processos do PMBOK (VAN ROOIJ, 2009). 

 Ainda sobre o sucesso de projetos, Wit (1998 apud SANJUAN; FROESE, 2012, p. 96, 

tradução nossa) explica que 

Os projetos são considerados bem-sucedidos quando atendem às 

necessidades e expectativas das partes interessadas. Na maioria das vezes, as 

necessidades e expectativas das partes interessadas são atendidas quando o 

projeto está no prazo, dentro do orçamento e o escopo e a qualidade 

planejada.  

 Concomitantemente, Sanjuan e Froese (2012) citam alguns fatores de sucesso 

apresentados por estudos anteriores. Desses, destacam-se: objetivos claros e realistas; boa 

comunicação; equipe qualificada; cronograma realista; risco abordado; orçamento adequado; 

e envolvimento das partes interessadas (SLEVIN, 1987 apud SANJUAN; FROESE, 2012; 

PINTO; PRESCOTT, 1988 apud SANJUAN; FROESE, 2012; PINTO; MANTEL, 1990 apud 

SANJUAN; FROESE, 2012; BRYDE; ROBINSON, 2005 apud SANJUAN; FROESE, 2012; 

SHENHAR et al.,1996 apud SANJUAN; FROESE, 2012; SHENHAR et al., 2003; 

ENGLUND apud SANJUAN; FROESE, 2012; GRAHAM 1999 apud SANJUAN; FROESE, 

2012). 

                                            
1
 Na 6ª edição do guia PMBOK a área de conhecimento do "Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto" 

foi renomeada para "Gerenciamento de Recursos do Projeto". Fonte: PMI, 2017. 
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 No mesmo sentido, Radujković e Sjekavica (2017) também citam alguns dos fatores 

de sucesso mais apresentados na literatura. Destes, destacam-se: competências de gerente de 

projetos; inteligência emocional dos gerentes de projeto; aplicação do conhecimento e das 

habilidades de gerenciamento de projetos do gerente e da equipe; estrutura organizacional; 

cultura organizacional; e ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos. 

 Diante do contexto apresentado, na Tabela 1 indica-se os dados quantitativos 

referentes às áreas de conhecimento críticas de sucesso observadas na literatura, considerando 

os estudos de casos (Quadro 14) e fontes diretamente consultadas para a presente seção. 

Tabela 1 - Áreas de conhecimento críticas de sucesso citados na literatura. 

Dados quantitativos 

Áreas de 

conhecimento 

críticas de sucesso 

Literatura 

Amostra geral (n = 10) 

Frequência Porcentagem (%) 

Integração 1 10 

Escopo 1 10 

Cronograma 1 10 

Custos 0 0 

Qualidade 0 0 

Recursos 3 30 

Comunicações 0 0 

Riscos 5 50 

Aquisições 1 10 

Partes Interessadas 6 60 

Fontes consultadas: Altukhova, Vasileva e Slavin (2016); Bagherinia e Olapour (2016); Chou, Irawan e Pham 

(2013); Hidding e Nicholas (2016); Lechler e Grace (2007); Lückmann e Feldmann (2017); Mai et al. (2018); 

Muriana e Vizzini (2017); Niazi et al. (2016). 

 Analisando a Tabela 1 nota-se que, dentre as fontes que compõem a amostra geral do 

presente estudo, as áreas de conhecimento críticas de sucesso mais citados são, 

respectivamente: partes interessadas (60%), riscos (50%) e recursos (30%), seguidos por 

integração (10%), escopo (10%), cronograma (10%) e aquisições (10%).  

 Em síntese, compreende-se que algumas das áreas de sucesso no âmbito do 

gerenciamento de projetos podem variar de acordo com as realidades apresentadas. 

Sobretudo, como vimos anteriormente, áreas como o gerenciamento de recursos, partes 

interessadas e riscos estão entre as mais citadas e, consequentemente, são consideradas como 

indispensáveis para a garantia do sucesso de um projeto. 
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3 METODOLOGIA 

 O presente estudo é de caráter bibliográfico, exploratório e descritivo, pois analisa 

resultados e conclusões provenientes dos documentos consultados, como também busca 

descrever e comparar resultados provenientes da coleta de dados primários (GIL, 2002).  

 A primeira etapa do presente estudo refere-se ao levantamento bibliográfico, 

caracterizado como exploratório (GIL, 2002). Neste sentido, Marconi e Lakatos (2003, p. 

158) explicam que a pesquisa bibliográfica "[...] é um apanhado geral sobre os principais 

trabalhos já realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais 

e relevantes relacionados com o tema".   

 Para a delimitação do campo amostral da etapa supracitada, utilizou-se apenas os 

bancos de dados Web of Science e SCOPUS. Nas buscas, consideraram trabalhos tanto 

internacionais quanto nacionais. Ademais, limitou-se a utilizar apenas artigos de periódicos e 

anais de eventos, desconsiderando teses, dissertações, monografias e livros.  

 Sobre o método adotado para as buscas em questão, estabeleceu-se que seriam 

utilizadas palavras-chave pertinentes à temática abordada no primeiro objetivo específico do 

presente estudo. Neste sentido, realizou-se combinações com as seguintes palavras-chave: 

"PMBOK", "benefits", "environmentalal project", "success" e "project management" e 

"sustainability". Cabe ressaltar que desenvolveu-se essa etapa no período de Outubro a 

Novembro de 2018.  

  No quadro 15 encontra-se os dados preliminares do levantamento bibliográfico, 

dispondo os resultados de cada combinação realizada nas bases de dados supracitadas. 

Quadro 15 - Relação dos dados preliminares do levantamento bibliográfico. 

Resultados quantitativos 

Combinações 

Bases de dados 

Web of 

Science 
SCOPUS 

PMBOK, benefits, environmental project, success and project management 0 0 

PMBOK , benefits , sustainability, success and project management 0 0 

PMBOK, environmental project and benefits 1 0 

PMBOK, sustainability and benefits 0 0 

PMBOK and environmental project 5 6 

PMBOK and sustainability 3 7 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 Pelo Quadro 15, observa-se que apenas três combinações obtiveram resultados, com 

um total de 22 documentos, os quais foram submetidos ao procedimento de seleção. Sobre o 

procedimento supracitado, determinou-se que esse seria realizado por meio da leitura do título 

e resumo dos resultados preliminares. Destaca-se que o intuito era selecionar apenas os que 

realmente fossem congruentes com o primeiro objetivo específico deste estudo. Ademais, nos 
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casos de duplicações, essas foram descartadas. Deste processo, restaram apenas 4 

documentos, os quais serão apresentados no próximo capítulo.  

 A segunda etapa deste estudo é a elaboração e aplicação de um questionário, definido 

como "[...] instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas" 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 201). A aplicação desse instrumento justifica-se pelo 

segundo objetivo específico do presente estudo, que consiste na identificação d as áreas de 

conhecimento críticas no gerenciamento dos projetos ambientais em EJs brasileiras. 

 Sobre a forma de avaliação, determinou-se que seria utilizada a escala Likert, a qual 

normalmente é composta por cinco pontos para cada frase afirmativa em um questionário de 

opinião, sendo apresentadas da seguinte forma: 1. Discordo totalmente; 2. Discordo 

parcialmente; 3. Indiferente; 4. Concordo parcialmente; e 5. Concordo totalmente (LIKERT, 

1932). Neste sentido, é importante salientar que, para o presente estudo, considerou-se que as 

opções 4 e 5 (concordo parcialmente e concordo totalmente) representam fator de relevância 

e, mais especificamente, a opção 5 indica fator crítico. 

 Em relação à organização do processo em questão, baseou-se no modelo de quadro 

elaborado por Alves et al.(2013), o qual consiste na apresentação de frases afirmativas que 

abordam os critérios a serem avaliados juntamente com suas respectivas referências presentes 

na literatura, conforme pode-se observar no Quadro 16.  

Quadro 16 - Áreas de conhecimento críticas no Gerenciamento de projetos. 

Frases afirmativas  Referências 

Considera-se como fator crítico, na empresa, a integração 

do Gerenciamento de projetos, caracterizada por 

identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os 

processos e atividades pertinentes ao projeto. 

Lückmann e Feldmann (2017); Lima et al. 

(2016) 

A área do escopo, a qual é caracterizada pelos processos 

cruciais para garantir que seja incluído o trabalho 

necessário para alcançar o sucesso do projeto, é um fator 

crítico dentro da empresa. 

Hidding e Nicholas (2016); Lima et al. (2016) 

O cronograma do Gerenciamento de projetos, referente 

aos processos necessários para gerenciar o fim do projeto, 

é um considerado como fator crítico na empresa. 

Hidding e Nicholas (2016); Lima et al. (2016) 

Na empresa os custos, compostos pelos processos de 

planejamento, estimativa, orçamento, financiamento, 

gerenciamento e controle, são considerados como áreas 

de conhecimento críticas. 

Lima et al. (2016); Sanjuan e Froese (2012);  

A qualidade do Gerenciamento de projetos, referente aos 

processos da política de qualidade no que tange ao 

planejamento, gerenciamento e controle dos requisitos de 

qualidade, é um fator crítico dentro da empresa. 

Lima et al. (2016); Sanjuan e Froese (2012);  

Considera-se como fator crítico, na empresa, os recursos 

do Gerenciamento de projetos, caracterizados pelos 

processos de identificação, aquisição e gerenciamento 

destes, objetivando uma finalização bem-sucedida. 

Chou, Irawan e Pham (2013); Lechler e Grace 

(2007); Lima et al. (2016); Niazi et al. (2016); 

A área das comunicações, responsável por garantir que as Lima et al. (2016); Niazi et al.(2016)  
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necessidades de informações do projeto e de suas partes 

interessadas sejam contempladas, é um fator crítico na 

empresa. 

Os riscos do Gerenciamento de projetos, compostos pelos 

processos da identificação, da análise, do planejamento e 

implementação das respostas e do monitoramento, são 

considerados como áreas de conhecimento críticas dentro 

da empresa 

Altukhova, Vasileva e Slavin (2016); 

Bagherinia e Olapour (2016); Chou, Irawan e 

Pham (2013);Lima et al. (2016); Muriana e 

Vizzini (2017); Mai et al. (2018) 

Na empresa as aquisições, referentes aos processos de 

compra ou aquisição de produtos, serviços ou resultados 

externos à equipe do projeto, são consideradas áreas de 

conhecimento críticas 

Chou, Irawan e Pham (2013); Lima et al. 

(2016) 

A área das partes interessadas do projeto, onde ocorre o 

processo de identificação e análise das expectativas das 

mesmas, é considerada como fator crítico dentro da 

empresa. 

Altukhova, Vasileva e Slavin (2016); 

Bagherinia e Olapour (2016); Hidding e 

Nicholas (2016); Lima et al. (2016); 

Lückmann e Feldmann (2017); Muriana e 

Vizzini (2017); Mai et al. (2018) 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 No que tange ao Quadro 16 cabe ressaltar que, além das referências previamente 

citadas no referencial teórico do presente estudo (ver seção 2.3.3), utilizou-se como principal 

base teórica o estudo de Lima et al. (2016), o qual aborda nível de aplicabilidade do guia 

PMBOK em empresas juniores, consequentemente levando em consideração as 10 áreas de 

conhecimento abordadas pelo guia supracitado que podem ser consideradas como críticas de 

sucesso (ver seções 2.3.2 e 2.3.3). 

 Ainda sobre o Quadro 16, salienta-se que, a partir das informações presentes no 

mesmo, elaborou-se efetivamente o questionário (Apêndice A), o qual é dividido em quatro 

seções. A primeira seção é a descrição do método da pesquisa; a segunda é composta por 

perguntas gerais sobre a empresa; a terceira, por 10 perguntas contendo a já citada escala 

Likert; para finalizar, a quarta seção é composta por uma pergunta direta sobre a aplicação do 

PMBOK nas EJs pertinentes e uma questão livre para que os respondentes fossem capazes de 

escrever comentários e/ou dúvidas referentes à pesquisa que estava sendo realizada. 

 No que se refere ao perfil dos respondentes, é importante salientar que esse limitou-se 

ao grupo de EJs da área ambiental presentes no Brasil em atual atividade (Apêndice B). 

Ademais, explica-se que o contato inicial com as EJs, juntamente com a divulgação do 

questionário, ocorreu por meio de rede social (Facebook)
2
. Sobre o envio do link do 

questionário, optou-se pela utilização de email, para que cada empresa recebesse apenas um 

convite, visando a não repetição de respostas.  

                                            
2 Considerou-se este modo de comunicação devido a presença do Grupo Movimento Empresa Júnior Brasil, que 

engloba a grande maioria das empresas juniores em atual atividade. Disponível em: 

https://www.facebook.com/groups/empresa.junior/ 
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 O preenchimento do questionário supracitado ocorreu por meio da Web, utilizando a 

plataforma disponibilizada pelo Google Drive, a qual permite a construção e divulgação de 

formulários e/ou questionários (Google Forms). Em relação ao período de aplicação, o 

mesmo ocorreu durante o mês de dezembro de 2018. 

 A terceira etapa deste estudo refere-se à Análise Comparativa Qualitativa (ACQ), 

definida como "[...] uma abordagem de pesquisa comparativa caso-orientada e uma coleção 

de técnicas baseadas em teoria de conjuntos e álgebra booleana, que visa combinar alguns dos 

pontos fortes dos métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos" (MARX; RIHOUX; 

RAGIN, 2013, p. 115, tradução nossa). Sobre a utilização da ACQ, explica-se que a mesma 

pode ser aplicada com o intuito de "[...] resumir dados - para descrever casos de maneira 

sintética produzindo uma tabela de verdade, que por sua vez pode ser usada para a exploração 

de dados, síntese e/ou construção de tipologia" (MARX; RIHOUX; RAGIN, 2013, p. 116, 

tradução nossa).  

 Diante disso, utilizou-se a ACQ para comparar as áreas de conhecimento críticas 

encontradas nas empresas juniores da área ambiental com os fatores de sucesso identificados, 

na literatura, em outras áreas organizacionais (ver seção 2.3.3). Primeiramente, organizou-se 

uma nova tabela contendo os dados quantitativos previamente apresentados nas Tabelas 1 e 2 

do presente estudo. Sobre os dados supracitados, destaca-se que esses são compostos pela 

frequência e porcentagem, as quais são referentes ao número de vezes que determinada área 

do Gerenciamento de projetos é destacada como fator crítico, no caso das EJs, e fator de 

sucesso, no caso da literatura. Em sequência, elaborou-se uma tabela-verdade para 

aplicar a lógica booleana, a qual consiste na sistematização dos dados para agrupar aqueles 

que são congruentes e os que são distintos, permitindo a efetiva comparação entre as variáveis 

pertinentes (MARX; RIHOUX; RAGIN, 2013, p. 116, tradução nossa). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados e discussão do presente estudo no 

âmbito do gerenciamento de projetos ambientais. 

4.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS 

 Considerando o âmbito do gerenciamento de projetos ambientais e estando em 

congruência com os objetivos deste estudo e suas respectivas etapas metodológicas, 

determinou-se a divisão dos resultados nas seguintes seções: levantamento bibliográfico, 

pesquisa com empresas juniores brasileiras e análise comparativa qualitativa. 

4.1.1 Levantamento bibliográfico  

 No Quadro 17 pode-se analisar os resultados referentes ao levantamento bibliográfico 

realizado nesta pesquisa. Destaca-se que, por meio do método aplicado (ver Capítulo 3), 

obteve-se um total de 4 documentos. Desses, apenas o estudo Munteanu, Berariu e 

Condurache (2011) não estava disponível em versão online para leitura integral. Neste 

sentido, limitou-se a consulta das informações pertinentes ao resumo do estudo supracitado. 

Quadro 17 - Quadro sinóptico do levantamento bibliográfico.  

Autor (es) Ano Título Conclusões 

Koster e 

Mangena 
2008 

Using the project 

integrated management 

methodology to enhance 

the development, viability 

and sustainability of the 

SA PBMR and PWR 

component manufacturing 

sector. 

Compreende-se que integração do gerenciamento de 

projetos do PMBOK pode ser utilizada no processo 

de formulação de modelos, que, por sua vez, podem 

ser usados para integrar vários processos, visando 

permitir a viabilidade e Sustentabilidade das 

tecnologias localizadas e estabelecidas dentro de um 

programa nuclear relacionado à eficiência 

energética. 

Em síntese, concluí-se que os benefícios da 

utilização do PMBOK são resultados da capacidade 

de organização e identificação dos processos 

pertinentes ao projeto, o que garante uma melhor 

integralização e compreensão do contexto que o 

mesmo está inserido e, consequentemente, 

possibilita o sucesso deste.  

Munteanu, 

Berariu e 

Condurache 

 

2011 

The impact of project 

environmental 

management methodology 

for a sustainable 

development in the 

construction industry. 

Entende-se que a aplicação dos processos do 

PMBOK no Gerenciamento Ambiental do Projeto 

no âmbito da construção civil pode acarretar em 

diversos benefícios, como a minimização dos 

impactos ambientais causados por este setor. 

Complementa-se que o gerenciamento supracitado é 

capaz de reduzir consideravelmente o risco de um 

investimento maléfico e destrutivo. Ademais, o 

PMBOK pode auxiliar no processo de administração 

e controle no que tange à Sustentabilidade de um 

projeto de construção, principalmente em relação ao 

desenvolvimento contínuo da humanidade e 

proteção do ambiente natural. 
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He, Luquan 

e Haiying 
2014 

Project management on 

the establishment of raw 

material procurement 

system for biomass power 

plant. 

Compreende-se que a aplicação dos cinco grupos de 

processos do PMBOK em um projeto para usina de 

biomassa pode acarretar em diversos benefícios, 

principalmente no que tange ao equilíbrio entre os 

interesses das partes interessadas e aquisição de 

matérias-primas por um preço menor e mais justo. 

Conclui-se que, por meio da adoção do PMBOK, é 

possível tornar o processo de construção do sistema 

de coleta de matérias-primas do projeto em questão 

mais científico, com menor custo e, em suma, mais 

eficiente e sustentável. 

Ataei e 

Narahari 
2017 

Quality Management for 

Rubber Tire Concrete 

Applications in Highway 

and Airfield Pavements 

Construction. 

Entende-se que a aplicação do PMBOK em um 

projeto de reciclagem de pneus de borracha pode 

auxiliar no processo de elaboração de um Plano de 

Gerenciamento da Qualidade que vise a 

Sustentabilidade. 

Complementa-se que a elaboração do plano 

supracitado pode beneficiar o projeto de reciclagem, 

visto que proporciona uma maior compreensão dos 

fatores que podem acarretar em uma má qualidade 

do produto final e, além disso, permite que haja um 

maior controle dos padrões de qualidades 

pertinentes. 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 Analisando o Quadro 17, pode-se ter uma melhor compreensão de como o PMBOK 

pode beneficiar o gerenciamento de projetos ambientais. Destes benefícios, enfatiza-se a 

diminuição de custos e riscos, controle da qualidade, integralização dos processos pertinentes 

e, sobretudo, atendimento aos interesses das partes interessadas (KOSTER; MANGENA, 

2008; MUNTEANU; BERARIU; CONDURACHE, 2011; HE; LUQUAN; HAIYING, 2014; 

ATAEI; NARAHARI, 2017). 

 Destaca-se ainda que cada um dos projetos supracitados adaptaram as práticas do 

PMBOK de acordo com suas respectivas realidades e necessidades, corroborando com o 

disposto pelo PMI (2017) e observado por meio dos estudos de casos de Van Rooij (2009); 

Chou, Irawan e Pham (2013); Niazi et al. (2016); Hidding e Nicholas (2016); e Lückmann e 

Feldmann (2017). 

 Sobretudo, identifica-se que, apesar das peculiaridades de cada projeto apresentado 

(Quadro 17), a utilização do PMBOK visando uma aproximação do conceito de 

Sustentabilidade é um objetivo em comum entre os estudos de Koster e Mangena (2008); 

Munteanu, Berariu e Condurache (2011); He, Luquan e Haiying (2014); e Ataei e Narahari 

(2017). Neste sentido, reforça-se que as práticas do PMBOK podem ser amplamente 

adaptadas e utilizadas nos mais diversos tipos de projetos ambientais, além de proporcionar 

uma série de benefícios para a organização e partes interessadas (TURRA, 2017). 
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4.1.2 Pesquisa com empresas juniores brasileiras  

 Por meio do questionário divulgado para EJs brasileiras da área ambiental (Apêndice 

B), obteve-se um total de 13 respondentes, os quais, de acordo com os resultados da segunda 

seção, estão inseridos nas regiões Sudeste (53,85%), Sul (23,08%), Nordeste (15,38%) e 

Norte (7,69%). Sobre os resultados das frases afirmativas com escala Likert presentes na 

terceira seção (Apêndice A), estes estão representados por gráficos, como veremos adiante. 

 Na Figura 11 observa-se os resultados da primeira frase afirmativa, referente à área da 

integração do Gerenciamento de projetos. 

 
Figura 11 - Gráfico dos resultados da primeira frase afirmativa. Fonte: Dados da pesquisa/Elaboração 

própria, 2018. 

 Analisando a Figura 11, nota-se que a área de integração é bastante relevante, visto 

que a maioria dos resultados se concentrou entre as opções 4 (concordo parcialmente) e 5 

(concordo totalmente) da escala Likert (61,6%). Ademais, destaca-se que a área supracitada é 

considerada como fator crítico por 46,2% das EJs respondentes. 

 A Figura 12 apresenta os resultados da segunda frase afirmativa, referente à área do 

escopo do Gerenciamento de projetos. 

 
Figura 12 - Gráfico dos resultados da segunda frase afirmativa. Fonte: Dados da pesquisa/Elaboração 

própria, 2018. 
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 Por meio da Figura 12 é possível compreender que, assim como na área de integração, 

a do escopo do Gerenciamento de projetos é relevante para as EJs, visto que há concentração 

entre as já citadas opções 4 e 5 da escala Likert, correspondendo a um total de 69,3%. Além 

disso, nota-se que a área supracitada é considerada como fator crítico por 46,2% das EJs 

respondentes. 

 Na Figura 13 pode-se observar os resultados da terceira frase afirmativa, referente à 

área do cronograma do Gerenciamento de projetos. 

 
Figura 13 - Gráfico dos resultados da terceira frase afirmativa. Fonte: Dados da pesquisa/Elaboração 

própria, 2018. 

 Analisando a Figura 13, nota-se que a área do cronograma é relevante em 

aproximadamente metade das EJs, com concentração de 53,9% nas opções 4 e 5 da escala 

Likert. Observa-se ainda que a área supracitada é fator crítico para 38,5% das EJs 

respondentes, não sendo tão expressivo quanto ao observado nas áreas anteriormente 

apresentadas. 

 A Figura 14 apresenta os resultados da quarta frase afirmativa, referente à área dos 

custos do Gerenciamento de projetos. 

 
Figura 14 - Gráfico dos resultados da quarta frase afirmativa. Fonte: Dados da pesquisa/Elaboração 

própria, 2018. 
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 Por meio da Figura 14, aponta-se uma similaridade ao observado anteriormente, onde 

a área dos custos é relevante em aproximadamente metade das EJs, com concentração de 

53,9% nas opções 4 e 5 da escala Likert. Ademais, destaca-se que a área supracitada é 

considerada fator crítico para 38,5% das EJs respondentes, novamente não sendo tão 

expressivo quanto ao observado nas áreas de integração e escopo. 

 Na Figura 15 pode-se observar os resultados da quinta frase afirmativa, referente à 

área da qualidade do Gerenciamento de projetos. 

 
Figura 15 - Gráfico dos resultados da quinta frase afirmativa. Fonte: Dados da pesquisa/Elaboração 

própria, 2018. 

 Analisando a Figura 15, compreende-se que a área da qualidade é bastante relevante 

para as EJs, com concentração de 77% nas opções 4 e 5 da escala Likert. Nota-se ainda que a 

área supracitada é fator crítico em apenas 30,8% das EJs respondentes, o que difere dos 

resultados apresentados anteriormente, os quais evidenciaram maior proeminência da opção 5 

sobre a 4. 

 A Figura 16 apresenta os resultados da sexta frase afirmativa, referente à área dos 

recursos do Gerenciamento de projetos. 

 
Figura 16 - Gráfico dos resultados da sexta frase afirmativa. Fonte: Dados da pesquisa/Elaboração 

própria, 2018. 
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 Por meio da Figura 16, nota-se que a área dos recursos é bastante relevante, 

concentrando-se um total de 61,6% nas opções 4 e 5 da escala Likert. Ademais, destaca-se 

que a área em questão é considerada fator crítico para 30,8% das EJs respondentes, 

novamente não sendo tão expressivo quanto ao observado nas áreas de integração e escopo. 

 Na Figura 17 pode-se observar os resultados da sétima frase afirmativa, referente à 

área das comunicações do Gerenciamento de projetos. 

 
Figura 17 - Gráfico dos resultados da sétima frase afirmativa. Fonte: Dados da pesquisa/Elaboração 

própria, 2018. 

 Analisando a Figura 17, compreende-se que há grande relevância da área das 

comunicações para as EJs, com concentração de 77% nas opções 4 e 5 da escala Likert. Além 

disso, nota-se ainda que a área supracitada é fator crítico em 46,2% das EJs respondentes, 

assim como as áreas de integração e escopo. 

 A Figura 18 apresenta os resultados da oitava frase afirmativa, referente à área dos 

riscos do Gerenciamento de projetos. 

 
Figura 18 - Gráfico dos resultados da oitava frase afirmativa. Fonte: Dados da pesquisa/Elaboração 

própria, 2018. 

 Por meio da Figura 18, entende-se que a área dos riscos é relevante em 

aproximadamente metade das EJs, concentrando-se um total de 53,9% nas opções 4 e 5 da 
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escala Likert. Nota-se ainda que a área supracitada é fator crítico em apenas uma das EJs 

respondentes (7,7%), o que difere dos resultados apresentados anteriormente, os quais 

evidenciaram maior proeminência da opção 5 sobre a 4. 

 Na Figura 19 pode-se observar os resultados da sétima frase afirmativa, referente à 

área das aquisições do Gerenciamento de projetos. 

 
Figura 19 - Gráfico dos resultados da nona frase afirmativa. Fonte: Dados da pesquisa/Elaboração 

própria, 2018. 

 Analisando a Figura 19, compreende-se que a área das aquisições não possui 

considerável relevância para as EJs, visto que os resultados concentram-se na opção 3 

(Indiferente) da escala Likert, com um total de 53,8%. Ademais, destaca-se que, dentre as 13 

EJs, apenas uma (7,7%) considera a área supracitada como fator crítico, fato que difere dos 

demais resultados anteriormente apresentados. 

 Na Figura 20 pode-se observar os resultados da sétima frase afirmativa, referente à 

área das partes interessadas do Gerenciamento de projetos. 

 
Figura 20 - Gráfico dos resultados da décima frase afirmativa. Fonte: Dados da pesquisa/Elaboração 

própria, 2018. 

 Por meio da Figura 20, entende-se que a área das partes interessadas é relevante para 

as EJs, com concentração de 53,9% nas opções 4 e 5 da escala Likert. No entanto, nota-se que 



66 

 

 

a área supracitada é fator crítico em apenas 23,1% das EJs respondentes, o que difere dos 

resultados apresentados anteriormente, os quais evidenciaram maior proeminência da opção 5 

sobre a 4. 

 Na Tabela 2 apresenta-se os dados quantitativos referentes as áreas de conhecimento 

críticas indicados por meio dos resultados evidenciados anteriormente. 

Tabela 2 - Áreas de conhecimento críticas indicadas no questionário. 

Dados quantitativos 

Áreas de 

conhecimento 

críticas 

Questionário 

Amostra geral (n = 13) 

Frequência Porcentagem (%) 

Integração 6 46,2 

Escopo 6 46,2 

Cronograma 5 38,5 

Custos 5 38,5 

Qualidade 4 30,8 

Recursos 4 30,8 

Comunicações 6 46,2 

Riscos 1 7,7 

Aquisições 1 7,7 

Partes Interessadas 3 23,1 

Fonte: Dados da pesquisa/Elaboração própria, 2018. 

 Analisando a Tabela 2, compreende-se que a integração, o escopo e as comunicações 

do Gerenciamento de projetos são as principais áreas de conhecimento críticas apontados 

pelas 13 EJs brasileiras da área ambiental que participaram do presente estudo. Observa-se 

ainda que os riscos e aquisições são as menos citadas como críticas, porém, quando compara-

se a relevância dessas (somatória das opções 4 e 5), nota-se que os riscos (Figura 18) são mais 

relevantes que as aquisições (Figura 19). 

 Em relação aos resultados provenientes da quarta seção do questionário (Apêndice A), 

os mesmos podem ser observados na Figura 21. 

 
Figura 21 - Gráfico dos resultados da quarta seção do questionário. Fonte: Dados da pesquisa/Elaboração 

própria, 2018. 
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 Por meio da Figura 21, nota-se que 5 EJs (38,5%) aplicam e outras 5 EJs (38,5%) não 

aplicam as práticas do PMBOK. Além disso, sobre as demais EJs respondentes 

(aproximadamente 23%), salienta-se que essas apresentam 3 casos distintos mas com um 

mesmo fator em comum, que é a metodologia Scrum
3
. A primeira EJ afirmou que fez uma 

adaptação, combinando as práticas do PMBOK com as do Scrum. A segunda explicou que 

utiliza somente a metodologia Scrum para o gerenciamento de projetos. Já a terceira relatou 

que está em processo migratório, partindo do PMBOK para o Scrum.  

 Diante disso, Gonçalves, Drumond e Méxas (2016) explicam que tanto o PMBOK 

quanto o Scrum possuem suas respectivas vantagens no que tange ao Gerenciamento de 

projetos, sendo em comum a melhoria da comunicação interna da empresa. Ademais, salienta-

se que é completamente viável a aplicação conjunta do PMBOK e Scrum, visto que um não 

anula o outro, mas sim complementa (GONÇALVES; DRUMOND; MÉXAS, 2017). 

4.1.3 Análise Comparativa Qualitativa 

 Primeiramente, na Tabela 3 pode-se observar a relação dos dados provenientes da 

pesquisa com EJs brasileiras da área ambiental e os dados observados na literatura em outras 

áreas organizacionais. 

Tabela 3 - Relação dos dados quantitativos da pesquisa e literatura. 

Fatores 

crítico/sucesso  

Dados quantitativos 

Empresas juniores na área ambiental Literatura em outras áreas organizacionais 

Amostra geral (n = 13) Amostra geral (n = 10) 

Frequência Porcentagem (%) Frequência Porcentagem (%) 

Integração 6 46,2 1 10 

Escopo 6 46,2 1 10 

Cronograma 5 38,5 1 10 

Custos 5 38,5 0 0 

Qualidade 4 30,8 0 0 

Recursos 4 30,8 3 30 

Comunicações 6 46,2 0 0 

Riscos 1 7,7 5 50 

Aquisições 1 7,7 1 10 

Partes Interessadas 3 23,1 6 60 

Fonte: Dados da pesquisa/Elaboração própria, 2018. 

 A Tabela 3 permite uma maior compreensão das áreas de conhecimento críticas e de 

sucesso do Gerenciamento que foram destacadas nas distintas áreas organizacionais 

estudadas. Dentre as áreas supracitados, destaca-se que a maior divergência refere-se ao fato 

                                            
3
 Define-se o SCRUM como um "framework dentro do qual pessoas podem tratar e resolver problemas 

complexos e adaptativos, enquanto produtiva e criativamente entregam produtos com o mais alto valor possível" 

(SCHWABER; SUTHERLAND, 2017, p. 03).  
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de que, na literatura, três das áreas de conhecimento do PMBOK não são citadas como de 

sucesso, sendo estas: custos, qualidade e comunicações. 

 A partir do agrupamento dos dados supracitados (EJs da área ambiental e Literatura 

em outras áreas organizacionais), na Tabela 4 observa-se o tratamento dos dados supracitados 

por meio da aplicação da lógica booleana (ver Capítulo 3). Destaca-se que foram 

considerados como áreas críticas/sucesso apenas as três mais citadas para cada caso. 

Tabela 4 - Aplicação da lógica booleana. 

Áreas  

Agrupamento 

Empresas juniores 

na área ambiental 

Literatura em outras 

áreas organizacionais 

Integração 1 0 

Escopo 1 0 

Cronograma 0 0 

Custos 0 0 

Qualidade 0 0 

Recursos 0 1 

Comunicações 1 0 

Riscos 0 1 

Aquisições 0 0 

Partes Interessadas 0 1 

Legenda: 0 = fator desconsiderado; 1= fator crítico/sucesso 

Fonte: Dados da pesquisa/Elaboração própria, 2018. 

 Analisando a Tabela 4, compreende-se que não há congruência entre as áreas de 

conhecimento críticas apontadas pelas EJs da área ambiental e as áreas de sucesso observados 

na literatura em outras áreas organizacionais. 

 Diante disso, a primeira suposição para explicar a não congruência entre os resultados 

supracitados relaciona-se com a questão da adaptabilidade das práticas do PMBOK, onde 

entende-se que, dependendo das especificidades de uma organização empresarial, a mesma irá 

adotar determinadas práticas que melhor se adaptam à sua realidade, logo, os resultados 

sempre irão variar de caso para caso (GONÇALVES; DRUMOND; MÉXAS, 2016; 

ALTUKHOVA; VASILEVA; SLAVIN,2016; PMI, 2017).  

 A segunda suposição refere-se à margem de erro da pesquisa com as EJs pertinentes, 

visto que a mesma não foi previamente calculada. Neste sentido, compreende-se que a 

ausência desta margem pode afetar diretamente o nível de confiabilidade da amostra, logo, é 

possível que os resultados da amostra supracitada não estejam condizentes com a realidade 

presente em todas as EJs brasileiras da área ambiental (AGRANONIK; HIRAKATA, 2011).  

 Já a terceira suposição está relacionada com a amostra geral dos estudos de casos 

presentes na literatura, os quais podem não estar representando adequadamente a realidade 
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observada em todas as organizações empresariais que adotam as práticas do PMBOK. 

Todavia, destaca-se que, durante o período de realização do presente estudo, o número de 

estudos de casos pertinentes mostrou-se bastante limitado, sendo comum a presença de artigos 

científicos com acesso restrito ou, ainda, sem a disponibilização do texto integral para leitura.  
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5 CONCLUSÕES 

 Ao longo do presente estudo, objetivou-se analisar de que forma o conjunto de práticas 

indicadas pelo PMBOK poderia ser utilizado em empresas juniores para contribuir no 

gerenciamento de projetos ambientais. Para tal, utilizou-se determinados métodos de pesquisa, 

considerando aqueles que melhor se encaixam de acordo com os objetivos específicos deste 

estudo. 

 Os resultados referentes ao levantamento bibliográfico revelou que as práticas do 

PMBOK podem ser amplamente utilizadas no gerenciamento de projetos ambientais, 

acarretando em benefícios internos e externos, como a diminuição de custos e riscos, controle 

da qualidade, integralização dos processos pertinentes e, em suma, satisfação dos interesses 

das partes interessadas. 

 Sobre as áreas de conhecimento críticas observadas por meio da pesquisa com 13 EJs 

brasileiras da área ambiental, aponta-se que estas são referentes às áreas da integração, do 

escopo e das comunicações do Gerenciamento de projetos. Ademais, destaca-se que, em 

termos gerais, as áreas da qualidade e dos recursos do Gerenciamento de projetos são 

consideradas como relevantes para as EJs supracitadas. 

 Já em relação à Análise Comparativa Qualitativa, esta permitiu uma maior 

compreensão das áreas críticas e de sucesso observados, respectivamente, nas empresas 

supracitadas e na literatura. Dessa análise, concluiu-se que não houve congruência entre as 

áreas supracitadas. Além disso, levantou-se três suposições principais: questão da 

adaptabilidade das práticas do PMBOK; ausência do cálculo da margem de erro da pesquisa 

realizada por meio do questionário; e insuficiência do número total da amostragem dos 

estudos de casos presentes na literatura. Diante disso, compreende-se que a investigação 

destas suposições pode contribuir na melhor compreensão das áreas de conhecimento críticas 

do gerenciamento de projetos ambientais. 

 Em síntese, conclui-se que as práticas do PMBOK já são e podem continuar sendo 

utilizadas no gerenciamento de projetos da área ambiental em EJs brasileiras, visto que as 

mesmas auxiliam na organização geral do projeto, incluindo o aumento da produtividade e 

eficiência, melhoria da comunicação interna e minimização dos custos pertinentes. 

 Como primeira sugestão para estudos futuros, propõe-se a investigação das suposições 

supracitadas, objetivando uma melhor compreensão das áreas de conhecimento críticas que 

englobam o âmbito do Gerenciamento de projetos da área ambiental.  
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 Ademais, propõe-se como segunda e última sugestão a elaboração de novos estudos de 

casos em EJs da área ambiental, visando contribuir para a renovação da literatura e, também, 

ampliar o conhecimento referente às áreas de conhecimento críticas do Gerenciamento de 

projetos desta área.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Questionário sobre a identificação das áreas de conhecimento críticas no 

Gerenciamento de projetos em empresas juniores ambientais. 

Seção 1: Questionário sobre o Gerenciamento de projetos em Empresas Juniores da área ambiental 

Descrição: Esse questionário faz parte dos métodos de pesquisa adotado no Trabalho de Conclusão de Curso da 

discente Júlia Dias, cuja temática é o Gerenciamento de projetos. O objetivo desta pesquisa é identificar, por 

meio da aplicação de frases afirmativas com escala Likert, quais são os fatores críticos no gerenciamento de 

projetos em empresas juniores da área ambiental. Destaca-se que todas as informações coletadas nesse estudo 

são estritamente confidenciais. Somente a pesquisadora e o orientador terão conhecimento dos dados. Ademais, 

ao participar desta pesquisa a sra (sr.) não terá nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo 

traga informações importantes sobre os fatores críticos presentes no Gerenciamento de projetos ambientais. 

Seção 2: Informações da Empresa Júnior 

1. Qual o nome da empresa?  

R:_______________________________________________________________________________ 

2. Em qual estado a empresa está situada?  

R:_______________________________________________________________________________ 

3. Qual é a Instituição de Ensino Superior a qual a empresa está vinculada?  

R:_______________________________________________________________________________ 

Seção 3: Considere os processos de Gerenciamento de projetos em sua empresa júnior e indique se 

concorda ou não com cada uma das seguintes frases afirmativas. 

Observação: caso não haja o gerenciamento de projetos, marque "discordo totalmente" em todas as frases. 

1. Considera-se como fator crítico, na empresa, a integração do Gerenciamento de projetos, caracterizada por 

identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os processos e atividades pertinentes ao projeto. 

( ) 

Discordo totalmente 

1 

( ) 

Discordo parcialmente 

2 

( ) 

Indiferente 

3 

( ) 

Concordo parcialmente 

4 

( ) 

Concordo totalmente 

5 

2. A área do escopo, a qual é caracterizada pelos processos cruciais para garantir que seja incluído o trabalho 

necessário para alcançar o sucesso do projeto, é um fator crítico dentro da empresa. 

( ) 

Discordo totalmente 

1 

( ) 

Discordo parcialmente 

2 

( ) 

Indiferente 

3 

( ) 

Concordo parcialmente 

4 

( ) 

Concordo totalmente 

5 

3. O cronograma do Gerenciamento de projetos, referente aos processos necessários para gerenciar o fim do 

projeto, é um considerado como fator crítico na empresa. 

( ) 

Discordo totalmente 

1 

( ) 

Discordo parcialmente 

2 

( ) 

Indiferente 

3 

( ) 

Concordo parcialmente 

4 

( ) 

Concordo totalmente 

5 

4. Na empresa os custos, compostos pelos processos de planejamento, estimativa, orçamento, financiamento, 

gerenciamento e controle, são considerados como fatores críticos. 

( ) 

Discordo totalmente 

1 

( ) 

Discordo parcialmente 

2 

( ) 

Indiferente 

3 

( ) 

Concordo parcialmente 

4 

( ) 

Concordo totalmente 

5 
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5. A qualidade do Gerenciamento de projetos, referente aos processos da política de qualidade no que tange ao 

planejamento, gerenciamento e controle dos requisitos de qualidade, é um fator crítico dentro da empresa. 

( ) 

Discordo totalmente 

1 

( ) 

Discordo parcialmente 

2 

( ) 

Indiferente 

3 

( ) 

Concordo parcialmente 

4 

( ) 

Concordo totalmente 

5 

6. Considera-se como fator crítico, na empresa, os recursos do Gerenciamento de projetos, caracterizados pelos 

processos de identificação, aquisição e gerenciamento destes, objetivando uma finalização bem-sucedida. 

( ) 

Discordo totalmente 

1 

( ) 

Discordo parcialmente 

2 

( ) 

Indiferente 

3 

( ) 

Concordo parcialmente 

4 

( ) 

Concordo totalmente 

5 

7. A área das comunicações, responsável por garantir que as necessidades de informações do projeto e de suas 

partes interessadas sejam contempladas, é um fator crítico na empresa. 

( ) 

Discordo totalmente 

1 

( ) 

Discordo parcialmente 

2 

( ) 

Indiferente 

3 

( ) 

Concordo parcialmente 

4 

( ) 

Concordo totalmente 

5 

8. Os riscos do Gerenciamento de projetos, compostos pelos processos da identificação, da análise, do 

planejamento e implementação das respostas e do monitoramento, são considerados como fatores críticos dentro 

da empresa. 

( ) 

Discordo totalmente 

1 

( ) 

Discordo parcialmente 

2 

( ) 

Indiferente 

3 

( ) 

Concordo parcialmente 

4 

( ) 

Concordo totalmente 

5 

9. Na empresa as aquisições, referentes aos processos de compra ou aquisição de produtos, serviços ou 

resultados externos à equipe do projeto, são consideradas fatores críticos. 

( ) 

Discordo totalmente 

1 

( ) 

Discordo parcialmente 

2 

( ) 

Indiferente 

3 

( ) 

Concordo parcialmente 

4 

( ) 

Concordo totalmente 

5 

10. A área das partes interessadas do projeto, onde ocorre o processo de identificação e análise das expectativas 

das mesmas, é considerada como fator crítico dentro da empresa. 

( ) 

Discordo totalmente 

1 

( ) 

Discordo parcialmente 

2 

( ) 

Indiferente 

3 

( ) 

Concordo parcialmente 

4 

( ) 

Concordo totalmente 

5 

Seção 4: Project Management Body of Knowledge (PMBOK): 

1. A empresa aplica as práticas do PMBOK no gerenciamento de projetos ambientais? 

Obs: caso a empresa não aplique as práticas do PMBOK mas aplique outras, favor indicá-las em "outros" 

( )  

Sim 

( )  

Não 

( ) 

 Outros 

 

2. Deixe aqui seu comentário e/ou dúvida: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - Grupo de empresas juniores ambientais presentes no Brasil em atual 

atividade e seus respectivos serviços ambientais prestados. 

Dados quantitativos 

Tipos de serviços ambientais oferecidos Nº de empresas juniores prestadoras* 

Cadastro Ambiental Rural 8 

Captação e reuso de água 10 

Caracterização de efluentes 2 

Educação ambiental 7 

Eficiência energética 16 

Instalação e recuperação de pomares 3 

Licenciamento ambiental 15 

Mapeamento geológico 2 

Neutralização/redução de emissões de carbono 6 

Plano de gerenciamento de resíduos sólidos 16 

Recuperação de áreas degradadas 5 

Nº total de serviços ambientais  Nº total de empresas juniores ambientais 

11 61 

*Nota: o nº corresponde à quantidade de empresas juniores que fornecem cada tipo de serviço, 

logo, existem casos onde uma mesma empresa fornece mais de um serviço ambiental. Neste 

sentido, compreende-se que o nº de empresas prestadoras difere do nº total de empresas juniores 

ambientais. 

Fonte: Brasil Júnior, 2017. Disponível em: 

<https://contrateumaempresajunior.com.br/projetos?q%5Bname_or_ej_projects_description_or_ej_projects_perk

s_name_cont_any%5D=ambiental> 

 

 

 


