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Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a aplicação do Guia PMBOK® no 

gerenciamento de projetos de montagem de estrutura metálica. O Guia PMBOK® é 

reconhecido por apresentar boas práticas no gerenciamento de projetos. Para isso, foram 

realizadas pesquisas bibliográficas com o intuito de estruturar uma base teórica sobre gestão 

de projetos e da metodologia utilizada para o gerenciamento. A metodologia utilizada foi um 

estudo de caso aplicado no setor de montagem de estrutura metálica. A análise procurou 

identificar quais dos 42 processos indicados no Guia PMBOK® são os mais adequados para 

aplicar no setor de montagem. Assim, buscou-se determinar um fluxo único de processos de 

acordo com as peculiaridades apresentadas. Conclui-se, a partir da aplicação do Guia PMBOK®, 

que ao padronizar o fluxo é possível gerar ganhos para o gerenciamento dos projetos de 

montagem de estrutura metálica, dentre outras melhorias indicadas, sendo assim essencial 

para sobrevivência da empresa no atual cenário. 
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metálica. 

 

 
APPLICATION OF PMBOK GUIDE IN THE ASSEMBLY MANAGEMENT OF METALLIC STRUCTURE 

PROJECTS 
 
Abstract 
This study aims to present the application of the PMBOK® Guide in the management of metal 

structure assembly projects. The PMBOK® Guide is recognized for having good practice in 

project management. For this reason, bibliographical research was accomplished in order to 

structure a theoretical basis about project management and the methodology used for 

management. The methodology used was a researched case applied in the metal structure 

assembly area. The analysis sought to identify which ones of the 42 described procedures in the 

PMBOK® Guide are the most suited to be applied in the assembly sector. Thus, the 

determination of a unique flowing process was pursued, according to the particularities 

presented. In conclusion, with the application of the PMBOK®, it is possible that by 
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standardizing the flow, generating gains for the management of metal structure assembly 

projects, among other improvements indicated, can be actually achievable, and therefore is 

essential to business survival in the current scenario. 

Keywords: Projects; PMBOK® Guide; Project management; Metal structure assembly. 
Projects. 
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1 INTRODUÇÃO 
1.1 Apresentação do Trabalho 
 
Segundo Bandeira [1], desde meados do século XIX, as construções metálicas têm sido 
utilizadas no Brasil, incialmente com o uso de ferro fundido e posteriormente com o uso do 
aço, devido a necessidade de realizar grandes projetos para as construções empresariais e 
residenciais. De acordo com essa necessidade, as empresas tiveram que adaptar os projetos as 
mudanças mercadológicas para atender aos clientes no tempo acordado e na qualidade 
exigida. 
Assim, de acordo com a ABNT [2], projeto é um processo onde as etapas de construção 
abrangem um estudo detalhado de planejamento e execução para se alcançar um objetivo 
dentro do prazo pré-estabelecido. 
Segundo o Guia PMBOK [3], um projeto é único e temporário no sentido de que tem um início 
e fim definidos. Em um projeto, o objetivo final é cumprir as metas dentro do prazo, custo e 
qualidade de forma efetiva e eficaz. Ser único significa que cada projeto tem suas 
particularidades na sua execução, tornando cada um com suas características próprias. Um 
projeto segue uma linha de construção e execução de ideias ao longo de sua elaboração, 
fazendo com que sejam distintos. 
De acordo com o Guia PMBOK  [3], os projetos têm, em comum, o objetivo de garantir a 
conclusão com a qualidade esperada, no prazo proposto, otimizando os recursos empregados. 
Projetos empresariais têm objetivos, escopos, cronogramas e orçamentos claros e, 
normalmente, bem definidos.  
Meleiro [4] destaca que o PMI é uma organização não governamental, com sede na Filadélfia 
(EUA). Esta organização é formada por profissionais especialistas em projetos sendo a maior 
organização que aborda sobre gerenciamento de projetos no mundo, criando métodos e guias 
de orientação. As empresas acabam aderindo à abordagem do PMI para o gerenciamento de 
projetos, pois ela preconiza a utilização de práticas reconhecidas internacionalmente, o que as 
ajuda a organizar e padronizar suas atividades. 
No Guia PMBOK® [3] são fornecidos métodos, técnicas, processos e padrões para se chegar a 
um objetivo. Esses procedimentos e padrões são amplamente difundidos ao redor do mundo. 
Os conhecimentos podem ser aplicados em qualquer tipo de projetos independente de seu 
porte ou área a ser aplicada, levando-se em consideração quais processos serão mais bem 
aplicados no projeto. Na figura 1, verifica-se o fluxo de processos gerenciamento de projetos. 
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Figura 1 - Fluxo de Processos do Gerenciamento de Projetos 
Fonte: Sotille [5] 
 
Observar-se na figura 1, os 42 processos descritos no Guia PMBOK® [3], assim como o fluxo de 
documentos e diretrizes de trabalho, interagindo estes processos entre eles para alcançar o 
objetivo final ou serviço. De posse do guia é possível verificar os melhores procedimentos para 
se identificar quais processos são mais eficazes para um projeto específico. 
Para Sales [7], devido as mudanças ocorridas na mentalidade da construção civil, novas 
práticas inovadoras têm sido introduzidas na construção, porém para uma real inovação não 
basta apenas copiar as boas práticas, uma vez que as mesmas podem não se aplicar a 
realidade encontrada.  
Logo, este trabalho apresenta como proposta a verificação dos 42 processos indicados pelo 
Guia PMBOK® [3] no projeto de montagem de estrutura metálica, sendo indispensável a 
realização de um diagnóstico e acompanhamento dos projetos existentes, como também 
estabelecer diretrizes para o planejamento e escopo de novos projetos. Assim, as 
particularidades de cada projeto serão percebidas e analisadas ao longo da pesquisa. É 
importante destacar que a análise e a proposta de melhorias são de essencial importância para 
a empresa, pois quando se realiza um estudo mais detalhado consegue-se detectar os gargalos 
e o imprevistos, que no futuro poderão oferecer sérios problemas na etapa de execução e de 
finalização do projeto, além de impactar nos custos operacionais e totais da empresa. 
Portanto, espera-se com o estudo que a empresa possa ter condições de identificar quais 
processos são indispensáveis para a elaboração de um projeto, e que estes processos adotados 
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possam garantir a redução dos custos, atendimentos aos prazos acordados com o cliente e 
atingimento dos objetivos organizacionais propostos. 
Dessa forma, diante do contexto, tem-se a seguinte problemática: 
Com base nos 42 processos indicados pelo Guia PMBOK® [3], quais deles seriam fundamentais, 
na montagem de estrutura metálica, avaliando no projeto os prazos estabelecidos, o nível de 
serviço exigido e os custos operacionais? 
 
1.2 Objetivos 
 
1.2.1 Geral  
 
Analisar os 42 processos de gerenciamento de projetos do Guia PMBOK® [3] com a finalidade 
de identificar as melhores práticas e um único fluxo de processos que poderão ser adotados na 
gestão de projetos da construção metálica. 
 
1.2.2 Específico 
 
Realizar um estudo bibliográfico sobre: Projetos, Gestão de Projetos, Guia PMBOK®, Projetos 
de Construção Metálica;  
Elaborar um instrumento de coleta de dados para verificar quais processos do Guia PMBOK® 
podem ser adotados na construção metálica;  
Estudar de forma detalhada os escopos e os projetos de construção metálica elaborados e em 
execução pela empresa estudada; 
Elaborar um diagnóstico dos projetos em andamento para identificar os pontos de melhoria, 
baseando-se nos 42 processos, avaliando o tempo, nível de serviço e custos; 
Propor um fluxo único contemplando os processos selecionados para a realidade da empresa. 
 
1.3 Revisão Bibliográfica 
 
Neste capítulo é apresentada a fundamentação teórica sobre o tema abordado, citando os 

conceitos de projeto, sua definição, definições sobre gerenciamento de projetos e uma 

explanação sobre os processos de gerenciamento do Guia PMBOK® com suas entradas, saídas 

e principais características. 

1.3.1 Projetos 
 
Há uma infinidade de definições para projetos, sendo sempre tratada como uma atividade 
temporária e única, cada uma com suas particularidades. A seguir serão apresentados esses 
conceitos: 
Para Leidentz [8], projeto é uma atividade executada por pessoas com objetivo específico de 
solucionar problemas durante um período pré-estabelecido e onde muitas vezes há limitações 
de recursos. Para se chegar ao sucesso são bem definidos o planejamento de execução e 
controle das atividades desenvolvidas. Também argumenta que um projeto é temporário e 
único, pois cada produto ou serviço são de alguma maneira diferentes, mesmo que sejam de 
áreas semelhantes. 
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O Guia PMBOK® [3] define um projeto como atividade com empenho passageiro para criar um 
produto, serviço ou resultado particular. Por possuir início e fim, os projetos são temporários. 
O final pode ser alcançado com o sucesso do projeto, ao alcançar o objetivo ou então por não 
haver a possibilidade ou necessidade da conclusão do mesmo. 
Ainda para o Guia PMBOK® [3], os projetos não são esforços ininterruptos. Quando se define o 
objetivo final como produto, indica-se que ele é quantificável e que pode ser um item final ou 
um objeto. Quando se define projeto como um serviço, indica-se que são etapas de negócios 
que dão suporte a produção ou a distribuição e resultado, sendo para resultados finais ou 
documentos. O autor finaliza dizendo que projetos são trabalhos construídos gradativamente 
e que estes vão se moldando à medida que o projeto é melhor entendido. 
Segundo a ABNT [2], um projeto é único e controlado, com datas definidas de início e fim, com 
atividades distribuídas e realizado para um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo 
entraves de tempo, custo e recursos. 
Para Sotille [6], os projetos são um meio de organizar suas atividades que não podem ser 
abordadas dentro dos limites operacionais normais da organização. Os projetos são, com isso, 
usados como uma forma de se conseguir um objetivo estratégico de uma organização seja ela 
uma equipe do projeto formada por funcionários da empresa ou até mesmo um prestador de 
serviço contratado. 
Arantes [9] argumenta que projeto são empreendimentos temporário, feitos de forma 
gradativa com o intuito de se obter um serviço único ou um produto. Por serem temporários, 
os projetos possuem início e fim definidos, dessa maneira possuindo distintas operações 
gradativas. Isso não define como prazos longos ou curtos, mas sim que após iniciado são 
desenvolvidos e depois concluídos. 
Para Dinsmore [10], os projetos são fracionados em etapas para facilitar a sua construção 
progressiva, gerenciamento e controle. De acordo com o autor, são as características 
singulares de cada projeto que motiva qual deve ser seu ciclo de vida. Este ciclo de vida é 
dividido em fases e é empregado para determinar o início e fim do projeto, indicado pela 
figura 2. 

 
                Figura 2 - Ciclo de vida de um projeto 
               Fonte: PMBOK [3] 
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De acordo com a figura 2, o ciclo de vida de um projeto estabelece uma sequência de fases 
com a finalidade de garantir sucesso no gerenciamento. Durante o ciclo de vida do projeto, são 
determinadas as etapas e ordem que serão executadas, dessa maneira garantindo a 
organização do projeto. 
Para Milosevic [11], para poder-se analisar estrategicamente o desenvolvimento do Projeto é 
necessário conhecer o Ciclo de Vida do Projeto, pois através da análise de um Ciclo de Vida 
que pode-se verificar para cada fase quais serão as reais necessidades de controle 
organizacional do projeto”. No que tange a área de construção e montagem metálica, um ciclo 
é representado abaixo: 
• Viabilidade – Estudo de Viabilidade e Formulação do Projeto geram uma decisão de 
continuidade. 
• Planejamento e Projeto – Projeto Básico, Custo, Cronograma, Condições Contratuais e 
Planejamento Detalhado. Os contratos são fechados até o final desta fase. 
• Produção – Obras Civis, Instalações e Testes. 
• Lançamento – Teste Final e Manutenção. 
Para Martins [12], um projeto pode ser definido como plano, intento, proposito e que se forma 
a partir de algo. Os projetos são temporários e exclusivos, por causa de suas características ou 
condições. 
Dessa maneira, define-se projeto como atemporal e que projetos podem ser tanto pequenos 
empreendimentos com recursos gigantes como uma planta de usina. 
 
1.3.2 Gerenciamento de Projetos 
 
Conforme Vargas [13], há muitos anos já existe gerenciamento de projetos de diversas formas, 
sendo atividades com objetivo e prazos pré-estabelecidos.  O lançamento de um novo 
produto, implantação de uma nova planta industrial, informatização de uma empresa, a 
realização de uma viagem, são exemplos de projetos. 
Segundo o Guia PMBOK® [3], uma proposta de gerenciamento de projetos é estabelecer uma 
metodologia estruturada para conseguir objetivos do projeto por meio de planejamento, 
execução e controle dos resultados. 
Para Vargas [13], gerenciamento de projetos são ferramentas gerenciais para se desenvolver 
habilidades e formas de se desenvolver e controlar eventos únicos e complexos, dentro de um 
tempo programado, com custo e qualidade definidos. 
Kerzner [14] afirma que resumidamente pode-se definir gerenciamento de projetos como 
planejamento, onde há definição de condições de trabalho, qualidade e quantidade de 
trabalho e fixação de recursos necessários, além de possuir acompanhamento do projeto no 
sentido de se monitorar a evolução, avanço real e planejado e realizar ajustes. 
De acordo com Braga [15], gerenciar projetos é utilizar de conhecimentos, habilidades, 
ferramentas e técnicas com a intenção de cumprir as expectativas dos clientes de maneira 
eficaz. Também é abordado que gerenciamento envolve deliberações sobre escopo, tempo, 
custo, qualidade e necessidades das partes interessadas. 
 
1.3.2 Guia PMBOK® 
 
Para Macêdo [16], o Guia PMBOK® foi criado pelo PMI e é uma referência mundial para 
gerenciamentos de projetos. 
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Segundo Martins [12], o PMI é uma associação sem fins lucrativos que tem como especialidade 
gerenciamento de projetos. É uma entidade internacional, fundada em 1969 na Pensilvânia 
(EUA), e está hoje presente em todo o mundo. O PMI tem como principal função desenvolver 
as habilidades dos profissionais de gestão de projetos. 
De acordo com Sotille [6], o Guia PMBOK® auxilia no gerenciamento de projetos descrevendo 
melhores práticas e conhecimentos dentro da profissão. 
Para Martins [12], o Guia PMBOK® é um guia para orientações sobre gerencia de projetos, 
sendo uma bibliografia de referência, cujo intuito é identificar e expor conceitos e práticas do 
gerenciamento de projetos, dessa maneira criando uma padronização de processos. 
De acordo com Macêdo [16], mesmo utilizando as ferramentas e metodologias, reconhecidas 
como boas práticas, indicadas pelo Guia PMBOK®, ainda não é indicação de que o 
gerenciamento será eficaz. Para o sucesso, o gerente necessitará ter conhecimentos e 
habilidades de pelo ao menos cinco áreas de especialização: conhecimento em gerenciamento 
de projetos, conhecimento técnico e da normalização da área de aplicação do projeto, 
entendimento do ambiente físico, social, cultural e político do projeto, conhecimento da 
habilidade de gerenciamento geral e ter habilidades interpessoais. 
Heldman [17] aborda que o gerenciamento de projetos que a atividade de gerenciar projetos 
possibilita ganhar experiência em várias áreas de negócios. Por ser especialista em projetos, o 
gerente de projetos pode atuar em qualquer ramo, já que sua especialidade é projetos. 
A figura 3 apresenta as áreas de conhecimento do gerente de projetos, assim como elas se 
interagem e se encontram num ponto comum que é o Guia PMBOK®, dessa maneira 
evidenciando a importância do mesmo no gerenciamento de projetos. 

 
 
              Figura 3 - Áreas de especialização necessárias à equipe de gerenciamento de projetos 
              Fonte: Guia PMBOK® [18] 
 
De acordo com a figura 3, um gerente de projetos precisa também ter características 
interpessoais boas, pois gerenciar um projeto vai além dos conhecimentos de gerenciamento. 
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A equipe de projeto não precisa ser especialista nas cinco áreas, porém o Guia PMBOK® 
abrange as cinco áreas de conhecimento, se tornando uma referência para orientar o 
gerenciamento. 
 
1.3.2.1 Ciclo de vida de um projeto 
 
Segundo o Guia PMBOK [3], um projeto passa por várias mudanças durante seu tempo de vida. 
Essas fases são definidas para melhor gerenciar o projeto. Cada fase possui suas próprias 
qualidades e indigências. Essas fases são definidas como ciclo de vida de um projeto e se 
conecta do início ao fim do mesmo. 
De acordo com Macêdo [16], “as fases do ciclo de vida devem ser devidamente planejadas e 
administradas e geralmente são definidas por alguma entrega do projeto”. 
Segundo o Guia PMBOK® [3], o foco do projeto em fases de ciclo de vida irá gerar uma 
metodologia uniforme do planejamento do projeto, assim verificando os itens entregáveis 
antes de se iniciar uma nova etapa do projeto. Finalizando cada fase e antes de começar a 
próxima, é primordial que exista uma reunião entre o gerente do projeto, o patrocinador e as 
partes interessadas para aprovação. 
Para o Guia PMBOK [3], as fases iniciais possuem um maior nível de custo e pessoal baixo, 
contudo o nível de incertezas é mais alto, sendo o risco de não ser possível atingir os objetivos 
do projeto maior, conforme figura 4. 
 

 
                Figura 3 - Nível típico de custos e de pessoal ao longo do seu ciclo de vida 
                Fonte: Guia PMBOK® [3] 
 

A figura 4 evidencia que o custo e alocação de pessoal chega ao ponto máximo nas fases 
intermediárias do ciclo de vida e, de acordo com o passar do tempo de projeto, vão caindo, 
assim também ocorre com o risco de não se atingir os objetivos do projeto. 
As fases do ciclo de vida de um projeto são: iniciação ou conceituação, planejamento, 
execução ou implementação, monitoramento e controle e encerramento e conclusão, como 
indicado na figura 5. 
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Figura 5 - Sequência típica de fases no ciclo de vida de um projeto 
 Fonte: Guia PMBOK® [3] 
 

A figura 5 aponta que a fase de iniciação é a fase inicial do projeto. Essa fase é onde são 
identificadas as necessidades (solicitação do cliente, necessidade da empresa, demanda de 
mercado, etc.). Assim sendo, essa necessidade é transformada em um problema estruturado e 
dessa maneira são definidos os objetivos e estratégias de condução do projeto. 
De acordo com o Guia PMBOK® [3] as fases são divididas e definidas como: 
• Planejamento as atividades que serão realizadas para se atingir o objetivo do projeto, são 
detalhadas. São desenvolvidos os planos de gerenciamento auxiliares como comunicação, 
qualidade, aquisições. 
• Execução apresenta tudo que foi planejado na fase anterior. Nessa fase ocorrerão correções 
de quaisquer erros das fases anteriores. Nessa fase ocorrem maior esforço e maior utilização 
do orçamento do projeto. 
• Monitoramento e controle ocorrem ao mesmo tempo as fases de planejamento e execução. 
Nessa fase o objetivo é acompanhar e controlar as atividades do projeto propondo ações 
preventivas e corretivas com a maior agilidade possível. 
• Encerramento ou conclusão é a fase de arquivamento de documentos do projeto, 
encerramento de contratos, analise de documentação das falhas para que não ocorram em 
novos projetos. 
 
1.3.2.2 Partes interessadas de um projeto 
 
Segundo o Guia PMBOK [3], as partes interessadas no projeto são denominadas stakeholders. 
Elas são pessoas ou organizações diretamente ligadas ao projeto e que podem ser afetadas 
com o andamento e final do mesmo. 
A capacidade de influenciar as características finais do produto, custo e prazo do projeto é 
maior nas fases iniciais do projeto, conforme ilustrado na figura 6. 
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             Figura 6 - Influência das partes interessadas ao longo do tempo 
             Fonte: Guia PMBOK® [3] 
 
A figura 6 apresenta que os fatores cruciais para o sucesso de um projeto estão são 
relacionados à fase que está atuando. No início do projeto os riscos gerados pelas partes 
interessadas no projeto são maiores que ao longo do tempo, quando o projeto toma maior 
maturidade e entendimento. 
Para o Guia PMBOK® [3], o custo de mudanças nos projetos aumenta de acordo com o tempo 
em que ele já está sendo implantando. 
Ainda segundo o Guia PMBOK® [3], para que o projeto seja bem definido, a equipe de 
gerenciamento de projetos precisa identificar e gerenciar os interesses de cada envolvido. 
Podem-se identificar como partes interessadas presentes em todos os projetos: 
• Gestor de Projetos: responsável pelo projeto; 
• Patrocinador: responsável não somente pelo financiamento do projeto, mas também pela 
sua aprovação e pelo apoio dentro da organização; 
• Gestão Superior: responsável pelo suporte ao projeto dentro da organização. Atua na 
resolução de problemas e conflitos que fogem da autoridade do gerente de projetos; 
• Cliente: quem vai receber o produto do projeto; 
• Organização Executora: a empresa onde os funcionários estão mais diretamente envolvidos 
na execução do trabalho do projeto; 
• Membros da equipe do projeto: o grupo que está executando o trabalho do projeto; 
• Equipe de gestão de projetos: os membros da equipe do projeto diretamente envolvidos nas 
atividades de Gestão de Projetos; 
• Influenciadores, pessoas ou grupos podem influenciar positiva ou negativamente o 
andamento do projeto. 
Segundo o Guia PMBOK® [18], as partes interessadas podem ter uma influência positiva ou 
negativa em um projeto. Como exemplo, líderes de uma comunidade, que se beneficiariam de 
um projeto de expansão industrial as quais enxergam benefícios econômicos para a 
comunidade a partir do sucesso do projeto, se comportariam como influência positiva. Por 
outro lado, grupos ambientais poderiam ser partes interessadas negativas se considerarem 
que o projeto prejudica o meio ambiente. 
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1.3.2.1 Influências organizacionais 
 
Para o Guia PMBOK® [3], os projetos estão inseridos em uma organização onde o gerente de 
projetos deve entender a influência do desenvolvimento deste. A cultura organizacional é uma 
influência direta nos projetos, pois incluem fatores como crenças e valores compartilhados, 
políticas e procedimentos, relações de autoridade, ética e horas de trabalho. 
Ainda para o Guia PMBOK [3], as organizações podem ter uma estrutura montada conforme 
indicado na tabela 1. 
  

 
Tabela 1 - Influências da estrutura organizacional nos projetos 
Fonte: PMBOK [3] 
 
A tabela 1 mostra as características do projeto e forma como a equipe de projetos tem 
autonomia ou não nas características do mesmo, sendo divididas em estrutura funcional, 
matricial e por projeto. 
Para o PMBOK [3] as estruturas das organizações funcionais são bem definidas, com uma 
hierarquia bem montada, separada por especialidades e com superiores definidos. A figura 7 
exemplifica isso. 
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Figura 7 - Organização funcional 
Fonte: PMBOK [3] 
 
A figura 7 exemplifica uma hierarquia clássica, onde cada integrante tem seu superior bem 
definido, assim os funcionários são divididos por especialidade e dentro dessa especialidade 
pode haver ou não subdivisões. 
De acordo com Heldman [17], os funcionários inseridos nessa estrutura organizacional 
precisão estar cientes da hierarquia e que não devem tomar decisões sozinhos, a não ser que o 
gerente diretamente ligados a eles o instruam a fazê-lo.  
As estruturas das organizações são de uma maneira que o gerente de projetos é dependente 
do diretor ou presidente. Nesse plano organizacional os membros de equipe trabalham juntos 
e o gerente de projetos tem autonomia total sobre o projeto. Para exemplificar tem-se a de 
uma organização de projetos, demonstrada na figura 8. 
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Figura 8 - Organização por projetos 
Fonte: Guia PMBOK® [3] 
 
A figura 8 mostra que, geralmente as organizações são divididas em setores, porém esses 
setores são subordinados do gerente de projetos, ou seja, devem reportar diretamente a ele 
fornecendo suporte para o mesmo. Os membros da equipe, em sua totalidade, são galgados 
pelo gerente de projetos que tem como função formar equipes, distribuir a organização dos 
trabalhos e elaborar um plano de trabalho do projeto. Ao fim do projeto, estes membros são 
realocados para novos projetos ou novas funções. 
Para Heldman [17], as organizações de projetos concentram-se apenas no projeto e não no 
trabalho do departamento funcional. Nessa organização funções como de departamento 
pessoal e finanças, podem ficar subordinadas ao gerente de projetos. 
Para o PMBOK [3], as organizações matriciais são uma combinação das características das 
organizações funcionais e por projeto. A maioria das organizações são estruturas desse modo, 
conforme pode ser observado na figura 9. 
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Figura 9 - Organização matricial fraca 
Fonte: Guia PMBOK® [3] 
 
De acordo com a figura 9, o Guia PMBOK® [3] define as organizações matriciais fracas como 
organizações que têm muitas características organizacionais funcionais. Nessa estrutura o 
gerente de projetos atua mais como coordenador ou facilitador. 
Para o Guia PMBOK® [3], da mesma maneira são chamadas organizações matriciais fortes que 
possuem muitas características das organizações por projetos, ilustrado pela figura 10. 
 

 
Figura 10 - Organização matricial forte 
Fonte: Guia PMBOK® [3] 
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Segundo a figura 10, nestas organizações poderão ter gerentes de projetos com autonomia 
total e com pessoal administrativo trabalhando em tempo integral para o projeto. 
As chamadas organizações matriciais balanceadas são uma situação intermediária entre a 
matricial fraca e forte. Embora exista o reconhecimento da necessidade do gerente de 
projetos nessas organizações, ele não possui autoridade total sobre o projeto e sobre seus 
recursos financeiros, ilustrado pela figura 11. 
 

 
Figura 11 - Organização matricial balanceada 
Fonte: Guia PMBOK® [3] 
 
Em sua maioria, as organizações modernas são organizações compostas e possuem sua 
estrutura englobando todas as estruturas em vários níveis conforme figura 12. 
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  Figura 12 - Organização composta 
  Fonte: Guia PMBOK® [3] 
 
A figura 12, exemplifica de acordo com o Guia PMBOK® [3], que mesmo as organizações 
fundamentalmente funcionais podem ter uma equipe de projetos especifica para gerenciar um 
projeto crítico. Essa equipe pode ter pessoas de diferentes departamentos funcionais 
trabalhando de forma exclusiva, com o objetivo de desenvolver características operacionais 
próximas.  
Segundo Heldman [17], cada tipo de organização pode ter suas vantagens e desvantagens, 
conforme mostrado na tabela 2. 
 

 
Tabela 2- Vantagens e desvantagens dos tipos de organização 
Fonte: HELDMAN [17] 

Por projetos Matricial

• Clara cadeia de comando;

• Equipe coesa;

• Separação de funções.

• Os gerentes de projeto costumam

também ser gerentes funcionais;

• Camadas de burocracia;

• Competição pelos recursos;

• Os gerentes de projeto têm autoridade

limitada.

• O gerente de projetos tem autoridade

suprema;

• O gerente de projetos é que toma as

decisões;

• O objetivo da organização é o

trabalho no projeto.

• Re-escalação dos membros da

equipe;

• Tempo ocioso;

• Concorrência.

• O foco da organização é o

trabalho no projeto;

• Podem surgir habilidades

especializadas;

• Oportunidades de evolução

• Mais de um chefe;

• Confundir funções;

• Conflitos entre gerentes.

Organização

Vantagens

Desvantagens

Funcional
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Desta maneira, a tabela 2 mostra que as organizações funcionais, de projetos ou matricial que 
possuem suas particularidades e precisam ser bem estudadas para melhor atender as 
expectativas da empresa. 
Os próximos itens, do 1.3.3 ao 1.3.9 tem como assunto as áreas de conhecimento, grupos de 
processos e processos do gerenciamento de projetos, e a contextualização teórica desta parte 
do trabalho estão baseados em informações retiradas do Guia PMBOK® [3]. 
 
1.3.3 Áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos 
 
O Guia PMBOK® [3] destaca nove áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos.  
São elas: Gerenciamento de Integração, Escopo, Tempo, Custo, Qualidade, Recursos Humanos, 
Comunicações, Riscos e Aquisições. 
 
1.3.4 Processos de Gerenciamento de Projetos 
 
De acordo com o Guia PMBOK® [3], “O gerenciamento de projetos é realizado através de 
processos, usando conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas do gerenciamento de 
projetos que recebem entradas e geram saídas”. 
Os processos de gerenciamento de projetos são apresentados como elementos distintos, com 
interfaces bem definidas. 
Estes processos não são obrigatoriamente sempre aplicados a todos os projetos e são 
executados simultaneamente, interagindo entre eles. O gerente de projetos e sua equipe são 
responsáveis por definir quais processos serão mais adequados a cada projeto e qual o grau de 
interação dos mesmos. 
A execução dos processos de gerenciamento de projetos é flexível e muitos processos são 
revisados durante seu ciclo de vida. 
Geralmente as saídas de processos são conectadas as entradas de outro ou a uma entrega de 
projeto. Estes processos estão atrelados em cinco grupos: Iniciação, planejamento, execução, 
monitoramento e controle e encerramento. A figura 13 ilustra estes grupos. 
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Figura 13 - Interação de grupos de processos em um projeto 
Fonte: Guia PMBOK® [3] 
 
De acordo com Macêdo [16], é possível ser feito uma analogia entre PDCA (plan-do-check-act, 
planejar-fazer-verificar-agir) e iteração entre os grupos de processos, sendo que o grupo de 
processos de planejamento corresponde ao componente “plan”, o de execução ao 
componente “do”, o de monitoramento e controle aos componentes “check” e “act” conforme 
figura 14. 
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Figura 14 - Mapeamento entre os grupos de processos de gerenciamento de projetos e o ciclo 

PDCA 
Fonte: Guia PMBOK® [3] 
 
No início do projeto deverá ser avaliada a viabilidade financeira, técnica, os riscos, impacto e 
restrições do mesmo. Também deverão estar nítidas as razões do projeto ser a melhor opção 
para atender os requisitos. 
Antes de se iniciar o projeto deverá ser feito um estudo de necessidade de negócios e coleta 
de documentação dos requisitos e informações para seleção do projeto em questão. Estes 
objetivos devem ser bem esclarecidos, incluindo descrição básica do escopo do projeto, 
entregas, recursos e duração do projeto. Durante a iniciação do projeto o escopo e recursos 
disponíveis pela empresa passam por um processo de apuramento. 
O gerente de projetos pode ser escolhido entre os responsáveis pela atividade de estudo de 
viabilidade e seleção do projeto, ou ser informado sobre o projeto quando for designado a 
gerenciá-lo. 
 
1.3.5 Grupo de Processos de Iniciação 
 
Este grupo é formado pelos processos que autorizam formalmente o início ou nova etapa de 
um novo projeto. Esses processos são realizados fora do escopo, ou seja, antes do início do 
projeto. 
De acordo com Macêdo [16], “O grupo de processos de iniciação inclui os processos de 
desenvolvimento do termo de abertura do projeto e do desenvolvimento da declaração do 
escopo preliminar do projeto”. 
 
1.3.5 Grupo de Processos de Planejamento 
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Os processos de planejamento são responsáveis por expandir o plano de gerenciamento do 
projeto. Este grupo inclui 21 (vinte e um) processos e são eles: 
• Análise qualitativa dos riscos; 
• Análise quantitativa de riscos e 
• Criação da EAP (Estrutura analítica do projeto); 
• Definição das atividades; 
• Definição do escopo; 
• Desenvolver o plano de gerenciamento de projetos; 
• Desenvolvimento do cronograma; 
• Estimativa de custos; 
• Estimativa de duração de cada atividade; 
• Estimativa de recursos; 
• Identificação dos riscos; 
• Orçamentação; 
• Planejamento da qualidade; 
• Planejamento das compras e aquisições; 
• Planejamento das comunicações; 
• Planejamento das contratações; 
• Planejamento de respostas a riscos. 
• Planejamento do escopo; 
• Planejamento do gerenciamento de riscos; 
• Planejamento dos recursos humanos; 
• Sequenciamento das atividades; 
Durante os processos de planejamento, o escopo do projeto toma maturidade e são definidos 
o cronograma de forma detalhada e custos do projeto. Nesta etapa as equipes envolvidas em 
todas as partes devem tomar conhecimento das atividades do projeto e seus resultados. 
Durante o projeto poderá haver mudanças no planejamento, isso evidencia o caráter flexível 
do gerenciamento de projetos, que é iterativo e interativo. Iterativo porque são gerados 
repetições e acréscimos a cada mudança, e interativo porque os processos estão interligados e 
precisam ser analisados a cada mudança expressiva do projeto. 
 
1.3.6 Grupo de Processos de Execução 
 
Os grupos de processos de execução são utilizados para a coordenação de pessoas e recursos, 
interação e execução de atividades seguindo o plano de gerenciamento do projeto. Estes 
processos de execução devem contemplar a implantação das mudanças de escopo do projeto. 
 
1.3.7 Grupo de Processos de Monitoramento e Controle 
 
São processos utilizados para observar o andamento e execução do projeto, identificando 
problemas e, quando necessário, tomando ações corretivas. Esses processos têm como intuito 
diminuir os impactos negativos que poderão ocorrer ao decorrer da execução do projeto 
devido ao aparecimento de interferências e não conformidades de projeto.  
O controle de mudanças, no sentido de permitir apenas a implementação das mudanças 
aprovadas, é outro benefício gerado.  
São doze os processos de monitoramento e controle: 
• Monitorar e controlar o trabalho do projeto; 
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• Controle integrado de mudanças; 
• Verificação do escopo; 
• Controle do escopo 
• Controle do cronograma 
• Controle de custos; 
• Realizar o controle de qualidade; 
• Gerenciar a equipe do projeto 
• Gerenciar as partes interessadas; 
• Elaborar os relatórios de desempenho; 
• Monitoramento e controle de riscos e 
• Administração de contrato. 
 
1.3.8 Grupo de Processos de Encerramento 
 
Os processos de encerramento são utilizados no sentido de finalizar de formalmente o projeto 
ou alguma de suas fases, entregar o produto final ou serviço gerado do projeto, ou até mesmo 
encerrar um projeto cancelado. Devem ser verificados se todos os processos do projeto foram 
finalizados ou a fase esteja concluída. 
 
1.3.9 Processos de Gerenciamento de Projetos 
 
Inseridos nas áreas de conhecimento e nos grupos de gerenciamento citados nos itens 
anteriores, tem-se 42 processos de gerenciamento de projetos.  
Segundo o Guia PMBOK® [3], estes processos são atividades que atuam em conjunto umas 
com as outras, a fim de se alcançar um produto, serviço ou resultado pré-estabelecidos. Cada 
um desses processos se relaciona com entradas, ferramentas e técnicas que podem ser 
aplicadas e as saídas resultantes. 
Os 42 processos se ampliam em 206 insumos de entrada (sendo 59 distintas entre si), em 132 
resultados de saída (sendo 62 distintas). Os processos serão apresentados através da tabela 3 
a tabela 11, fragmentados pelas suas devidas áreas de conhecimento que foram descritas 
anteriormente. 
Na tabela 3 são apresentados os processos 1 ao 6, que fazem parte da área de processos de 
gerenciamento da integração. 
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Tabela 3 - Processos de Gerenciamento da integração 
Fonte: Guia PMBOK® [3] 
 

Sistema de informações do 

gerenciamento de projetos

Ativos de processos organizacionais

Relatório de desempenho
Opinião especializada

Atualizações nos documentos do projeto

C
o

n
tr

o
le

4.5 Relizar o controle integrado de mudanças

Plano de gerenciamento do projeto

Ativos de processos organizacionais

Informações sobre o desempenho do 

trabalho

Solicitações de mudanças
Atualizações do plano de gerenciamento 

do projeto

Ativos de processos organizacionais

Fatores ambientais da empresa

Opinião especializada

C
o

n
tr

o
le

4

Fatores ambientais da empresa

Plano de gerenciamento do projeto

E
n

ce
rr

a
m

en
to

4.6 Encerrar o projeto ou fase

Plano de gerenciamento do projeto

Opinião especializada

Transição do produto, produto ou 

resultado final

Entregas aceitas

Opinião especializada Termo de abertura do projeto

Opinião especializada Plano do gerenciamento do projeto

Fatores ambientais da empresa

Solicitações de mudança

4.4 Monitorar e controlar o trabalho do projeto

Reuniões de controle de mudança

Atualizações do andamento das 

solicitações das mudanças

Atualizações dos documentos do projeto

Atualizações dos ativos de processos 

organizacionaisAtivos de processos organizacionais

5

6

Saídas dos processos de gerenciamento

Solicitações de mudança

Atualizações no plano de gerenciamento 

do projeto

3

E
x

ec
u

çã
o

2

P
la

n
ej

a
m

en
to 4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto

Termo de abertura do projeto

4.3 Orientar e gerenciar a execução do projeto

Plano de gerenciamento do projeto

Solicitações de mudanças aprovadas

In
ic

ia
çã

o

Informações sobre o desempenho do 

trabalho

Declaração do trabalho de projeto

Business case

Contrato

Entrada Ferramenta técnica

PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO

Saídas

N
º

a
ré

a

1

4.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto
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Conforme descrição do Guia PMBOK® [3] e indicado na tabela 3, tem-se o processo 1 
(Desenvolvimento do termo de abertura de projeto) que é o processo de geração de 
documentos que autorizam formalmente o projeto ou uma etapa. O processo 2 (desenvolver o 
plano de gerenciamento de projeto), é o processo de desenvolvimento de um documento que 
formalmente autoriza um projeto ou uma fase e a documentação dos requisitos iniciais que 
satisfaça, mas necessidades e expectativas das partes interessadas. 
Para o Guia PMBOK® [3], o processo 3 (Orientar e gerenciar a execução de projeto), é o 
processo de realização do trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto para atingir 
os objetivos. Já o processo 4 (Monitorar e controlar o trabalho do projeto), representa o 
processo de acompanhamento, revisão e ajuste do progresso para atender aos objetivos de 
desempenho definidos no plano de gerenciamento. 
Ainda segundo o Guia PMBOK® [3], em seguida no processo 5 (Realizar o controle integrado de 
mudanças), que é o processo de revisa todas as solicitações, aprovação e gerenciamento de 
mudanças nas entregas, processos organizacionais, documentos de projeto e plano de 
gerenciamento do projeto. E finalizando, tem-se o processo 6 (Encerrar o projeto ou fase), que 
é o processo de finalização de todas as atividades, de todos os grupos de processos de 
gerenciamento do projeto, para o termino formal do projeto ou fase. 
Os processos referentes à área de processos de gerenciamento do escopo são apresentados na 
tabela 4. 
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Tabela 4 - Processos de Gerenciamento do escopo 
Fonte: Guia PMBOK® [3] 
 
Conforme o Guia PMBOK® [3] e tabela 4, para o processo 7 (Coletar requisitos), é descrito 
como um processo para definição e documentação das necessidades das partes interessadas 
para alcançar os objetivos do projeto. O processo 8 (Definir escopo), é tido como processo de 
desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto. Para o processo 9 
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(Criar EAP), se refere ao processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em 
componentes fragmentados e mais facilmente gerenciáveis.  
Finalizando, o Guia PMBOK® [3] indica ainda os processos 10 (Verificar escopo), o processo de 
formalização da aceitação das entregas do projeto, e o processo 11 (Controlar escopo), que 
refere ao processo de monitoramento do progresso do escopo do projeto e escopo do produto 
e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo. 
Na tabela 5 são apresentados os processos 12 ao 17, que fazem parte da área de processos de 
gerenciamento do tempo. 
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Tabela 5 - Processos de Gerenciamento do tempo 
Fonte: Guia PMBOK® [3] 
 
A partir da tabela 5, tem-se para o Guia PMBOK® [3], o processo 12 (Definir as atividades) que 
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entregas do projeto. O processo 13 (Sequenciar as atividades), o processo de identificar e 
documentar as relações logicas que existem entre as atividades do projeto. É definido como o 
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Plano de gerenciamento do projeto

Solicitações de mudanças

Atualizações do plano de gerenciamento 

do projeto

Atualizações dos documentos do projeto

Análise do cenário "E-se"

Ativos de processos organizacionais Compressão de cronograma

Ferramenta de elaboração de 

cronograma

Linha de base do cronograma

Dados do cronograma

Análise de desempenho

Análise de variação

Software de gerenciamento de 

projetos

Nivelamento de recursos

Compressão de cronograma

Atualizações dos documentos do projeto

Cronograma do projeto

Ajuste de antecipações e esperas

Estimativas de duração das atividades

Atualizações dos documentos do projeto

Requisitos de recursos das atividades

Calendário dos recursos

Estimativa de duração das atividades

Ativos de processos organizacionais

Declaração do escopo do projeto

Fatores ambientais da empresa Ferramenta de elaboração de 

cronograma

Análise de rede do cronograma

Requisitos de recursos das atividades

Estrutura analítica dos recursos

Atualização dos documentos dos 

projetos

Calendários dos recursos

Declaração do escopo do projeto

Fatores ambientais da empresa

Opinião especializada

Estimativa análoga

Estimativa paramétrica

Estimativa de três pontos

Medições do desempenho do trabalho

Atualizações dos ativos de processos 

organizacionais

Informações sobre o desempenho do 

trabalho

6.6 Controlar o cronograma

Método da corrente crítica

Nivelamento de recursos

17

C
O

N
TR

O
LE

6.5 Desenvolver o cronograma

Lista das atividades

Atributo das atividades

Diagrama de rede do cronograma do 

projeto

Cronograma do projeto

Método do caminho crítico

16

P
LA

N
EJ

A
M

EN
TO

Análise do cenário "E-se"

15

P
LA

N
EJ

A
M

EN
TO

6.4 Estimar as durações das atividades

Lista de atividades

Atributos das atividades

Requisitos de recursos das atividades

Ativos de processos organizacionais
Analise de reservas

P
LA

N
EJ

A
M

EN
TO

14

Listas das atividades

Atributos das atividades

Calendários dos recursos

Fatores ambientais da empresa

Ativos de processos organizacionais

6.3 Estimar os recursos das atividades

Opinião especializada

Análise de alternativas

Dados publicados para auxílio à 

estimativas

Estimativa botton-up

Software de gerenciamento de 

projetos

Aplicação de antecipações e esperas



                                                                   
 

________________________________ 
 * Contribuição tecnocientífica ao Construmetal 2016 – Congresso Latino-americano da 

Construção Metálica – 20 a 22 de setembro de 2016, São Paulo, SP, Brasil.                                                

28 

Ainda segundo o Guia PMBOK® [3], no processo 15 (Estimar as durações das atividades) este 
processo consiste em prever o número de período de trabalhos que serão necessários para 
recorrer a um conjunto especifico de recursos, terminar cada uma das atividades do projeto. O 
processo 16 (Desenvolver o cronograma), O processo de análise da sequência das atividades, 
suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma visando criar o cronograma do 
projeto. Concluindo a tabela, tem-se o processo 17 (Controlar o cronograma), sendo o 
processo de monitoramento do andamento do projeto para atualização do seu progresso e 
gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do cronograma. 
Na tabela 6 são apresentados os processos 18 ao 20, nos quais fazem parte da área de 
processos de gerenciamento dos custos. 
 

 
Tabela 6 -  Processos de Gerenciamento de custos 
Fonte: Guia PMBOK® [3] 
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Para o Guia PMBOK® [3], a tabela 6 mostra que o processo 18 (Processos de gerenciamento de 
custos), o processo de desenvolvimento de uma estimativa de custos dos recursos financeiros 
necessários para terminar as atividades do projeto. Para o processo 19 (Determinar o 
orçamento), O processo de agregação dos custos estimados de atividades individuais ou 
grupos de trabalho para estabelecer uma linha de base autorizada dos custos. 
Tem-se ainda segundo o Guia PMBOK® [3], o processo 20 (Controlar os custos), processo de 
monitoramento do fluxo do projeto para atualização do seu orçamento e gerenciamento das 
mudanças feitas na linha de base dos custos. 
Na tabela 7 são apresentados os processos 21 ao 23, que fazem parte da área de processos de 
gerenciamento da qualidade. 
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Tabela 7 - Processos de Gerenciamento da qualidade 
Fonte: Guia PMBOK® [3] 
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auditoria dos requisitos de qualidade e dos resultados das medições do controle de qualidade 
para garantir que sejam usados os padrões de qualidade e as definições operacionais 
apropriadas. 
Como mostrado no Guia PMBOK® [3], e finalizando, o processo 23 (realizar o controle da 
qualidade), que é o processo de controle e registro dos resultados da execução das atividades 
de qualidade para aferir a performance e recomendar as mudanças necessárias. 
Na tabela 8 são apresentados os processos 24 a 27, que fazem parte da área de processos de 
gerenciamento dos recursos dos humanos. 
 

 
Tabela 8 - Processos de Gerenciamento dos recursos humanos 
Fonte: Guia PMBOK® [3] 
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Para o Guia PMBOK® [3] e indicado na tabela 8, tem-se o processo 24 (Desenvolver o Plano de 
RH), que é um processo de identificação e documentação de funções, responsabilidades, 
habilidades necessárias e relações hierárquicas do projeto, além da criação de um plano de 
gerenciamento do pessoal. O processo 25 (Mobilizar a equipe do projeto) é o processo de 
confirmação da disponibilidade dos recursos humanos e obtenção da equipe necessária para 
concluir as designações do projeto. 
O Guia PMBOK® [3] indica que o processo 26 (Desenvolver a equipe do projeto), é o processo 
de melhoria das competências, interação da equipe e ambiente global da equipe para 
aperfeiçoar a performance do projeto. No processo 27 (gerenciar a equipe de projeto), é o 
processo de acompanhar o desempenho de membros de equipe, fornecer feedback, resolver 
questões e gerenciar mudanças para melhorar o desempenho do projeto. 
Na tabela 9 são apresentados os processos 28 ao 32, nos quais fazem parte da área de 
processos de gerenciamento das comunicações. 
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Tabela 9 - Processos de Gerenciamento das comunicações 
Fonte: Guia PMBOK® [3] 
 
Segundo o Guia PMBOK® (2008), a tabela 9 apresenta o processo 28 (Identificar as partes 
interessadas), este processo é de identificação de todas as pessoas ou organizações que estão 
inseridas no projeto e documentação das informações relevantes relacionadas aos seus 
interesses, envolvimento e impacto no sucesso do projeto. Também mostra o processo 29 
(Planejar as comunicações), que é o processo de determinação das necessidades de 
informação das partes inseridas no projeto e definição de uma abordagem de comunicação. 
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Para o Guia PMBOK® [3], o processo 30 (Distribuir as informações) é o processo de alocar 
informações importantes à disposição das partes interessadas no projeto, de acordo com o 
planejamento. O processo 31 (Gerenciar as expectativas das partes interessadas) é o processo 
de comunicação e interação com as partes de interesse para atender às necessidades e 
solucionar os problemas à medida que eles ocorrem. 
Por fim, o Guia PMBOK® [3] define o processo 32 (Reportar o desempenho), que é o processo 
de reunião e distribuição de informações sobre a performance, incluindo relatórios de 
andamento e medições do projeto. 
A tabela 10 apresenta os processos 33 ao 38, os quais fazem parte a área de gerenciamento de 
riscos. 
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Tabela 10 - Processos de Gerenciamento dos riscos 
Fonte: Guia PMBOK®  [3] 
 
Para o Guia PMBOK® [3] e de acordo com a tabela 10, o processo 33 (Planejar o gerenciamento 
dos riscos) é um processo de definição de como administrar as atividades do gerenciamento 
dos riscos de um projeto. O processo 34 (Identificar os riscos) é o processo de determinação 
dos riscos que podem vir a afetar o projeto e documentação de suas características. 
Ainda segundo o Guia PMBOK® [3], o processo 35 (Realizar a análise qualitativa dos riscos) é 
um processo para se priorizar os riscos para analise ou ação adicional através da avaliação e 
combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto. Também é mostrado o processo 36 
(Realizar a análise quantitativa dos riscos) é o processo de análise numérica dos efeitos dos 
riscos identificados nos objetivos gerais do projeto.  
Logo a seguir, para o Guia PMBOK® [3], o processo 37 (Planejar as respostas aos riscos), é o 
processo de desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir os riscos 
aos objetivos do projeto. Finalizando tem-se o processo 38 (Monitorar e controlar os riscos), 
que é o processo de implementação de planos de respostas aos riscos, monitoramento dos 
riscos identificados, acompanhamento dos riscos residuais, identificação de novos riscos e 
avaliação dos processos de tratamento dos riscos durante todo o projeto. 
Na tabela 11 são apresentados os processos 39 ao 42, nos quais fazem parte a área de 
processos de gerenciamento das aquisições e finaliza os processos. 
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Tabela 11- Processos de Gerenciamento das aquisições 
Fonte: Fonte: Guia PMBOK® [3] 
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Assim, para o Guia PMBOK® [3], a tabela 11 apresenta o processo 41 (Administrar as 
aquisições) que é o processo de gerenciamento das relações de aquisição, monitorando o 
desempenho do contrato e realização de mudanças e correções conforme necessário. E 
finalizando os processos tem se o 42 (Encerrar as aquisições), é o processo de finalizar todas as 
aquisições do projeto. 
 
1.4 Projetos de construção metálica 
 
De acordo com Teixeira [19], a tendência competitiva do mercado favorece a utilização cada 
vez maior de construções industrializadas devido a maior oportunidade de custos enxutos 
(uma vez que há contenção do desperdício de materiais), padronização, produção em série e 
racionalização do uso de energia. No Brasil a utilização de construção metálica ainda é menos 
utilizada que sistemas construtivos em concreto armado, porém a sua utilização tem crescido 
rapidamente nos últimos anos. 
Para Calmon [20], os projetos tradicionais e convencionais com o passar do tempo foram 
reestruturados para assim ter mais qualidade no projeto, aumentando a produtividade, 
minimizando os desperdícios e diminuindo o prazo de entrega da obra.  Assim sendo, exigiu-se 
que novas tecnologias fossem desenvolvidas e que ganhassem espaço no processo 
construtivo. Portanto, a utilização da estrutura metálica na construção, constitui criar uma 
nova opção. 
Ainda para Inaba [21], nos dias atuais a utilização de aço em substituição ao concreto tem sido 
crescente, assim apresentando vantagens significativas sobre o sistema de construção 
convencional de acordo com os seguintes aspectos: 
• Liberdade no projeto de arquitetura – as características do aço proporcionam liberdade 
criadora para os arquitetos, assim sendo possível projetos mais arrojados; 
• Maior área útil – os pilares e vigas de aço são consideravelmente mais esbeltas que os 
equivalentes em concreto, dessa maneira gera melhor aproveitamento do espaço interno e 
área útil; 
• Flexibilidade – as estruturas metálicas particularmente indicadas onde há necessidade de 
adaptações, ampliações e reformas. Também se destaca que esse tipo de estrutura torna mais 
fácil a passagem de dutos de agua, ar condicionado, eletricidade, etc.; 
• Compatibilidade com outros materiais – o sistema construtivo em aço é compatível com 
qualquer material de fechamento, sendo vertical ou horizontal; 
• Menor prazo de execução – existe a possibilidade de trabalhar em várias frentes de trabalho 
ao mesmo tempo, assim podendo gerar redução de tempo de montagem em até 40% quando 
comparado aos com processos convencionais; 
• Racionalização de materiais e mão de obra – devido ao fato de ser adotado sistemas 
industrializados, os desperdícios em uma obra de construção metálica são vigorosamente 
reduzidos, diferente do processo convencional que pode chegar a 25% de materiais perdidos; 
• Alívio de carga nas fundações – por serem mais leves, as estruturas metálicas podem reduzir 
em até 30% o custo das fundações; 
• Garantia de qualidade – devido ao rígido controle de processo industrial, a fabricação de 
peças metálicas dá a garantia de uma obra com maior qualidade. 
• Antecipação do ganho – devido à grande velocidade de execução e finalização da obra de 
estrutura metálica, haverá ganhos devido a ocupação antecipada do imóvel, assim 
possibilitando um retorno de investimento mais rápido. 
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• Organização do canteiro de obras – devido à ausência de grandes depósitos de área, brita, 
cimento, madeira e ferragens há um ganho na organização do canteiro de obras, assim 
também gerando menor desperdício. Além do mais, um ambiente limpo oferece melhores 
condições de segurança para os trabalhadores. 
• Reciclabilidade – o aço é 100% reciclável e as estruturas podem ser desmontadas e 
reaproveitadas; 
• Preservação do meio ambiente – por diminuir o consumo de madeira, de cimento, concreto, 
dentre outros materiais não recicláveis, a estrutura metálica não gera tanto ruído sonoro na 
execução de montagem e diminui também a emissão de particulados no ar; 
• Precisão construtiva – devido ao fato das construções metálicas serem medidas em 
milímetros e não centímetros como no concreto, essas construções possuem maior precisão, 
facilitando instalações de ar condicionado, fixação de janelas, etc.; 
Segundo Inaba [21], além das vantagens estética e qualidade que são geradas pela utilização 
de sistemas construtivos em aço, a grande redução de tempo e custo da obra e aumento de 
produtividade são fatores primordiais em qualquer empreendimento. Porém, para 
Hendrickson [22], se não houver um planejamento e controle de obras bem feitos, não é 
possível o sucesso em diminuir prazos e custos de uma obra. 
 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Para elaboração da pesquisa foi produzido um fluxograma para fins de especificação das 
etapas necessárias para a obtenção, análise e discussão dos dados. A figura 15 ilustra a 
metodologia que será utilizada. 
 

 
   Figura 4 - Representação da metodologia a ser utilizada 
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2.1  Variáveis e indicadores 
 
Para este projeto, foram definidos como indicadores os 42 processos indicados no Guia 
PMBOK® [3] e como variáveis tem-se o gerenciamento de projetos, conforme figura 16.  
 

 
Figura 16 - Apresentação de variáveis e indicadores 
 
2.2 Coleta de dados  
 
A coleta de dados será realizada por meio de entrevistas em empresas do setor de montagem 
de estrutura metálica e aplicação de questionários para estudos. 

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 Setor de Implantação de Projetos de uma empresa de extração de minério de ferro – O 
Caso 
O setor de estudo deste trabalho, é o de Implantação de Projetos Correntes de uma empresa 
de extração de minério de ferro.  O setor caracteriza-se por implantar melhorias e adequações 
na planta de beneficiamento, através de montagem de novos equipamentos como bombas, 
motores, britadores, células pneumáticas, além de linhas de tubulação e adequação de 
equipamentos já instalados. Estes novos equipamentos de beneficiamento mineral são 
responsáveis por aumentar a capacidade produtiva da planta, e são de grande relevância para 
a empresa, fazendo com que estes projetos sejam planejados e executados de forma rigorosa 
e correta. Para estudo, o foco é a montagem de estrutura metálica de duas obras da empresa, 
totalizando 447 (quatrocentos e quarenta e sete) toneladas de vigas, colunas, 
contraventamentos, dentre outros elementos. 
Após a caracterização da empresa estudada neste trabalho, têm-se como foco de análise as 
visões e ideias dos funcionários do setor de implantação de projetos de uma empresa de 
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extração de minério de ferro. No questionário são abordados os 42 (quarenta e dois) 
processos indicados no Guia PMBOK® [3].  
A partir deste ponto foram levantadas entre os funcionários, quais as principais ferramentas 
(softwares) mais utilizadas por eles durante a gestão do projeto, sendo estes o MS Project e 
Pacote Office. 
Em relação às ferramentas, foram questionados aos entrevistados, quais destes receberam 
treinamento para estes softwares, os resultados são apresentados na figura 17. 
 

 
             Figura 17 - Realização de treinamento para manipulação de software de gerenciamento 

de projetos 

Observa-se na figura 17, que 64% dos entrevistados informaram que receberam algum tipo de 
treinamento, seja presencial ou online e que mesmo sendo ferramentas de uso comum no 
gerenciamento, o treinamento, parte essencial para execução do trabalho, não tem ocorrido 
de maneira previa para todo o pessoal. Este fato impacta no andamento e gerenciamento de 
um projeto. 
Após verificar entre os funcionários as ferramentas utilizadas no gerenciamento, e a forma 
como foram treinados, foi realizado um levantamento a fim de saber se houve algum 
treinamento específico de gestão de projetos, estes dados são apresentados na figura 18. 
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Figura 18 - Realização de treinamentos de gerenciamento de projetos 

Assim sendo, após evidenciar a necessidade de implantação de um novo projeto, o mesmo 
tem o investimento aprovado e está pronto para ser iniciado. Para o processo de iniciação do 
PMBOK, selecionando-se somente os processos de iniciação indicados no Guia PMBOK® [3], foi 
questionado entre os entrevistados qual o grau de relevância destes no gerenciamento da 
montagem de estrutura metálica realizado pelo setor, como indica a figura 19. 
 

 
             Figura 19 - Realização de treinamentos de gerenciamento de projetos 

A figura 19 mostra que o processo de identificar as partes interessadas se destaca, uma vez 
que definir os interesses e expectativa do cliente, são de suma importância para o andamento 
do projeto. 
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Para um melhor entendimento sobre os processos de gerenciamento de projetos, foi 
questionado quais documentos elaborados durante a gestão do projeto seriam mais 
relevantes, sendo eles: RDO (Relatório diário de obra), EAP (Estrutura analítica do projeto), 
RASO (Resumo semanal de atividades de obras) onde neste são inseridos o andamento da 
obra, curvas de avanço físico e pendências. 
Após esta análise, foi questionado quais processos do grupo de planejamento do PMBOK [3], 
são de maior relevância para o setor, de acordo com as necessidades do dia a dia, sendo 
indicados na figura 20. 
 

 
Figura 20 - Processos de planejamento necessários para projetos de montagem de estrutura 
metálica 
 
A figura 20 indica 8 (oito) dos processos indicados no Guia PMBOK® [3] como sendo essenciais 
para o gerenciamento de projetos de estrutura metálica, sendo eles: 
• Definir as atividades; 
• Definir o escopo; 
• Desenvolver o cronograma; 
• Estimar a duração das atividades; 
• Estimar os custos; 
• Identificar os custos; 
• Identificar os riscos; 
• Planejar as aquisições; 
• Sequenciar as atividades. 
Estes processos indicados apresentaram média superior a 80% e notou-se uma grande 
interação com os documentos que foram indicados como os mais importantes para o setor, 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
Processos do grupo de planejamento de 

projetos 



                                                                   
 

________________________________ 
 * Contribuição tecnocientífica ao Construmetal 2016 – Congresso Latino-americano da 

Construção Metálica – 20 a 22 de setembro de 2016, São Paulo, SP, Brasil.                                                

43 

sendo a maior parte destes processos de planejamento diretamente relacionados a esta 
escolha. 
Após analisar os processos de planejamentos, partiu-se ao estudo do grupo de execução, 
sendo apresentado na figura 21. 
 

 
Figura 21 - Processos de execução necessários para projetos de montagem de estrutura 
metálica 
 
Analisando-se a figura 21, destacam-se os processos com mais de 80% de indicação: 
• Desenvolver a equipe do projeto; 
• Gerenciar a equipe do projeto; 
• Gerenciar as expectativas das partes interessadas; 
• Orientar e gerenciar a execução do projeto. 
Continuando a pesquisa, porém agora abordando o grupo de monitoramento e controle do 
Guia PMBOK® [3], abordou-se quais na visão dos entrevistados eram os fundamentais para o 
setor que eles trabalham e pode-se ver o resultado na figura 22. 
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Figura 22 - Processos de monitoramento e controle necessários para projetos de montagem de 
estrutura metálica 
 
De acordo com a figura 22, para os processos da área de conhecimento de monitoramento e 
controle destacam-se com mais de 80% de indicação os processos: 
• Controlar o escopo; 
• Controlar o cronograma; 
• Controlar os custos; 
• Monitorar e controlar os riscos. 
Levando-se em conta as etapas de execução e monitoramento, foram questionados aos 
entrevistados se são feitas avaliações para identificar e aplicar melhorias no projeto, e foram 
observados que neste setor não existe uma equipe específica para a atividade, e que as 
melhorias são demandadas pelo cliente que receberá o projeto no final da obra. A falta de 
uma equipe de melhoria impacta no controle de custos do projeto, pois sem uma equipe 
específica não há controle destas atividades e nem atuação da equipe do projeto para 
classificar essas demandas de melhoria. 
Finalizando a pesquisa sobre os processos do Guia PMBOK, abordou-se os entrevistados sobre 
a área de conhecimento de encerramento de projetos, o resultado encontra-se na figura 23. 
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Figura 23 - Processos de encerramento necessários para projetos de montagem de estrutura 
metálica 
 
A figura 23 mostra que o processo de encerrar o projeto ou fase do mesmo, é o mais 
importante para os entrevistados possivelmente devido a pressão por entrega do projeto que 
existe no setor. 
 
3.2 Proposta de melhoria 
 
Um bom gerenciamento de projeto tem-se tornado cada dia mais importante, a fim de reduzir 
prazos e custos de projeto, e além disso garantir a satisfação do cliente que solicita o projeto. 
A partir dos resultados encontrados na coleta de dados no setor de Implantação de Projetos da 
mineradora estudada, constatou-se pontos críticos no gerenciamento de projetos. 
Para garantir um gerenciamento de projeto eficaz, o primeiro passo é ter uma equipe 
capacitada para as atividades. A ansiedade por ter o projeto pronto não pode fazer com que 
etapas como treinamento de pessoal sejam negligenciadas. Um profissional com 
conhecimento é capaz de tomar decisões por si só, o que gerará maior eficiência e agilidade 
para resolução de problemas. Sendo assim, o ideal é mesclar funcionários com vasta 
experiência com funcionários novos, assim mantendo a empresa mais competitiva no mercado 
por mais tempo, uma vez que formar funcionários é mais barato que contratar funcionários 
altamente capacitados, além de incentivar a inclusão de novas pessoas no mercado de 
trabalho. 
Para o setor, leva-se em consideração a proposta de padronização dos processos, seguindo o 
Guia PMBOK®. Esta padronização irá resultar em um melhor funcionamento no setor, pois 
tornar atividades padronizadas faz com que os erros sejam minimizados e o trabalho seja 
realizado com mais agilidade. Para atingir esse objetivo é proposto reuniões e treinamentos 
internos com toda equipe, não somente as áreas de planejamento. Nestas reuniões devem ser 
mostrados dados que evidenciam melhora com a utilização do Guia PMBOK®. 
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A partir da então capacitação de funcionários que estão ligados a atividade de montagem de 
estrutura metálica, torna-se também necessário um fluxo padronizado de processos segundo o 
Guia PMBOK®. 
De acordo com os resultados obtidos, obteve-se 15 processos dos grupos de iniciação, 
planejamento, monitoramento, execução e encerramento, considerados fundamentais para o 
gerenciamento de projetos do setor e representados no fluxo de processo da figura 24. 
 

 
Figura 24 - Processos indicados para o setor de Implantação de Projetos de uma empresa de 
mineração 
 
Conforme a figura 14, os 15 processos indicados e suas características são: 
• Identificar as partes interessadas: Processo de identificar todas pessoas ou organizações que 
estão inseridas no projeto e da documentação das informações relevantes aos seus 
interessados, envolvimento e impacto no sucesso do projeto; 
• Definir as atividades: O processo de identificação das ações específicas a serem realizadas 
para produzir as entregas do projeto. 
• Definir o escopo: O processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e 
do produto; 
• Desenvolver o cronograma: O processo de análise das sequências das atividades, suas 
durações, recursos necessários e restrições do cronograma visando criar o cronograma do 
projeto; 
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• Estimar as durações das atividades: O processo de estimativa dos tipos e quantidades de 
material, pessoas, equipamentos ou suprimentos que serão necessários para realizar cada 
atividade; 
• Estimar os custos: processo de desenvolvimento de uma estimativa de custos dos recursos 
monetários necessários para terminar as atividades do projeto; 
• Identificar os riscos: O processo de determinação dos riscos que podem afetar o projeto e de 
documentação de suas características; 
• Planejar as aquisições: O processo de documentação das decisões de compras do projeto, 
especificando a abordagem e identificando fornecedores em potencial; 
• Sequenciar as atividades: O processo de identificação e documentação dos relacionamentos 
entre as atividades do projeto; 
• Desenvolver a equipe de projeto: é o processo de melhoria de habilidades, interação e 
ambiente global da equipe para melhorar o projeto; 
• Gerenciar a equipe do projeto: Processo de acompanhar o andamento e desempenho do 
projeto, fornecendo feedback, resolver questões e gerenciar mudanças para otimização do 
projeto; 
• Distribuir as informações: O processo de colocar as informações necessárias à disposição das 
partes interessadas no projeto, conforme planejado; 
• Controlar o cronograma: O processo de monitoramento do andamento do projeto para 
atualização do seu progresso e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do 
cronograma; 
• Controlar os custos: O processo de monitoramento do andamento do projeto para 
atualização do seu orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base dos 
custos; 
• Encerrar o projeto ou fase: O processo de finalização de todas as atividades, de todos os 
grupos de processos de gerenciamento do projeto, para encerrar formalmente o projeto ou a 
fase. 
Os processos indicados estão detalhados nas Tabelas 3 a 11. Nestas tabelas são apresentados 
os documentos de entradas e saídas em detalhes. Para o sucesso do gerenciamento estes 
passos devem ser seguidos. 
Outro ponto de melhoria indicado, é a realização de reuniões e apresentações para toda 
equipe de projeto. Dessa maneira abrindo oportunidade para que todos os funcionários 
possam opinar e dar ideia, não ficando esse ponto somente na mão da engenharia do projeto. 
Boas ideias podem vir de qualquer setor, principalmente dos funcionários que tem maior 
contato com as eventualidades, pois estes conhecem o dia a dia das atividades de montagem. 
A aplicação dos processos selecionados pode contribuir agilizando o planejamento de compra 
de material, selecionando por prioridades de compra as peças mais importantes, dentre outras 
contribuições para o setor. Estes são alguns exemplos de como o fluxo de processos 
padronizados podem contribuir para o setor. 
 
4  CONCLUSÃO 
 
Este trabalho teve como objetivo avaliar os processos indicados no Guia PMBOK® no 
gerenciamento de projetos de montagem de estrutura metálica no setor de Implantação de 
Projetos de uma mineradora de minério de ferro. Para chegar ao objetivo foi realizado um 
questionário com base no Guia PMBOK®, assim sendo possível conhecer melhor o processo de 
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gerenciamento de projetos no setor e quais dos processos indicados seriam melhor aplicáveis 
para implantação de montagem do prédio metálico e tubulações.  
A partir da metodologia apresentada, foi possível responder à questão principal deste 
trabalho: Com base nos 42 processos indicados pelo Guia PMBOK® [3], quais deles seriam 
fundamentais, na montagem de estrutura metálica, avaliando no projeto os prazos 
estabelecidos, o nível de serviço exigido e os custos operacionais? 
Assim sendo, constatou-se que entre os 42 processos apresentados pelo Guia PMBOK® [3], em 
uma visão geral para os tipos de projetos implantados pelo setor, 15 deles são fundamentais 
para o setor estudado, além de apresentar uma padronização de documentação de 
gerenciamento de projetos.                                      
Desenvolver uma padronização dos documentos de gerenciamento de projetos, sequenciando 
o padrão para o mesmo possibilitará ter maior eficiência e rapidez além de garantir com que o 
objetivo final do projeto seja alcançado de maneira mais satisfatória (menos gastos e menos 
tempo para implantar), além disso, permitirá uma maior interação entre os funcionários, 
independentemente do nível hierárquico dos mesmos, assim gerando ganhos satisfatórios no 
setor. Dessa maneira proporcionará que os funcionários trabalhem mais motivados, 
executando assim atividades de maior responsabilidade no setor. 
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