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RESUMO 

 
 
O presente trabalho tem como objetivo demonstrar conhecimento adquirido na          
pós-graduação, a partir do referencial trazido pelo guia PMBOK, e sua aplicação em             
pequenas e médias empresas. Desta forma, as informações coletadas por meio de pesquisa             
bibliográfica demonstraram que a gestão de projetos está cada vez presente nas empresas de              
pequeno e médio porte e que estas empresas vêm ganhando destaque na economia, pois              
cada vez mais há um novo empreendimento, uma nova ideia que vêm trazendo fonte de               
renda e emprego para a população. Como consequência, a gestão de projetos vem ganhando              
força para alavancar os negócios e para tornar aquela ideia eficiente. Por fim, o estudo e a                 
aplicação de fatores sugeridos nas literaturas podem proporcionar a empresa ainda mais            
qualidade e excelência nos serviços prestados.  
 
Palavras-Chave: Liderança, Empresas, Gestão de projetos, Motivação.  
 

1. INTRODUÇÃO 

 
Com o alto índice de abertura de micro e pequenas empresas crescem também o              

índice de fechamento das mesmas e um dos problemas mais frequentes que elas enfrentam é               
a falta de um planejamento. Com base nos dados do SEBRAE (2017), 60% (sessenta por               
cento) das companhias fecham por falta de um plano de negócio no qual um planejamento               
seria primordial antes de abrir qualquer negócio. 

Umas das áreas que apresenta carência no contexto de pequena e média empresa é o               
gerenciamento de projetos, que têm ganhado importância nos últimos anos devido ao            
crescimento desenfreado de pequenas empresas. 
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Esta pesquisa pretende demonstrar como aplicar com excelência o gerenciamento de           

projetos em um micro e pequena empresa. 
 
 
 

2. OBJETIVOS 
 
▪ Objetivo Geral 

 
Descrever que, nem sempre o planejamento de um projeto é especificamente           

destinado a grandes empresas. Micro e pequenas empresas podem também adotar o            

gerenciamento de projetos para que tenham sucesso no seu negócio. 

 

▪ Objetivos Específicos 
 

a) Identificar a Gestão de Projetos em pequenas empresas. 
b) Analisar os desafios na gestão de projetos para pequenas empresas. 
c) Apresentar uma sugestão de modelo para que pequenas empresas se adequar           

a gestão de projetos. 
 

 
3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 
Optou-se pelo uso do método de pesquisa bibliográfica em artigos, trabalhos           

acadêmicos e estudos do site SEBRAE que abordam o tema de Gestão de Projetos em               
pequenas empresas e por meio de um levantamento árticos acadêmicos de caráter descritivo.             
Em pesquisas classificadas como descritivas, os dados coletados são registrados, analisados,           
classificados e interpretados sem a interferência do pesquisador, e contam com a            
padronização para as coletas de dados. 

 
3.1. Tipo de pesquisa  

 
Revisão bibliográfica 
 
3.2 Técnica de coleta de dados 

 
Esta coleta de dados foi feita a partir de livros, publicações e artigos científicos com               

autores renomados e com bom conhecimento especifico sobre o tema abordado, tais como             

 
 



 
estudo e dados obtido o site do SEBRAE, com artigos e modelos de projetos em pequenas                
empresas, também com a estatística de empresas bem sucedidas que adotaram a gestão de              
projetos como seu item inicial. 

 
 
 
 
3.3 Técnica de análise de dados 

 
Interpretação e conhecimento dos estudos realizados para transcrever a experiência          

de que a Gestão de projetos também pode ser usada em pequenas empresas com gastos               
abaixo dos valores estipulados. 

 
4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 
O mundo contemporâneo vem assistindo ao desenrolar de situações em que o            

ambiente no qual atuam as empresas se apresenta de forma cada vez mais turbulenta e               
dinâmica, em termos de mercados, tecnologias, impactos ecológicos, mudanças políticas,          
econômicas, culturais, sociais etc. (KRUGLIANSKAS,1996). Além disso, a competição         
baseada na inovação derruba, a cada dia, barreiras tradicionais de comércio e investimento. É              
neste contexto que pequenas empresas competem, buscando, antes de tudo, assegurar sua            
sobrevivência (MYTELKA, 1999). As micro e pequenas empresas brasileiras têm dificuldades           
de alcançar esta meta haja vista que apresentam baixo nível gerencial, isso ocorre, pelo fato               
de não possuir recursos financeiros para este investimento, ou até mesmo falta de informação 

As pequenas empresas executam uma importância fundamental no papel do          
crescimento e maturação de uma economia. Segundo Deakins (apud VIEIRA,2002), no           
processo de desenvolvimento de uma nação é expressiva a contribuição que elas prestam ao              
gerarem oportunidades para o aproveitamento de uma grande parcela de força de trabalho e              
ao estimularem o desenvolvimento empresarial. 

De acordo com Schel (1995), as pequenas empresas, além de um pequeno número de              
empregados, possuem também as seguintes características: 

 
a) Um alicerce organizacional básica com baixos níveis hierárquicos e uma grande            

concentração de autoridade; 
b) A atuação no mercado ocupa um espaço bem planejado; 
c) Possui flexibilidade locacional, espalhando-se por todo o território nacional e           

desempenhando importante papel na interiorização do desenvolvimento; 
d) Possui maior intensidade de trabalho; 

 
 



 
e) O proprietário e a administração são altamente interdependentes, ou seja, em geral             

não há diferença entre os assuntos particulares e empresariais, pois é comum o             
empreendedor utilizar-se da mesma conta bancária de sua empresa; e 

f) Existe força perfeita do capital privado nacional. 
 
Uma das áreas que apresenta déficit de estudos nas pequenas e médias empresas, é              

o gerenciamento de projeto. Esta disciplina vem tendo sua importância nos últimos anos,             
sendo desenvolvida a partir do final da década de 60, começo da década de 70 (Morris,1994).  

Devido ao atual ambiente competitivo, esta ferramenta tem se tornado importante para            
auxiliar as empresas, onde a necessidade de flexibilidade de inovação tem sido            
constantemente solicitada. 

A realização de mudanças é necessária para pequenas empresas que buscam            
adquirir um bom espaço no mercado, e assim torna-se imprescindível à implantação de todos              
os métodos e procedimentos que vão direcionar e organizar as atividades de todo ambiente              
empresarial. 

O gerenciamento de projetos tem evoluído de um processo de gestão para um             
processo de negócio. Há cerca de duas décadas, as empresas podiam escolher entre adotar              
ou não a técnica de gerenciamento de projetos. No cenário de hoje, muitas empresas mantêm               
sua sobrevivência implementando o gerenciamento de projetos. Isso torna indispensável, visto           
que as empresas atuam por projetos ocorridos em setores diferentes, de modo especifico os              
de construção civil, software e empresas que atuam com exploração e desenvolvimento. 

Diversas questões devem ser analisadas no momento da implantação do          
gerenciamento nas micros e pequenas empresas, obtendo uma atenção especial, pois a sua             
má implantação ou uma metodologia inadequada pode levá-las à falência.  

Desta forma, a importância do trabalho é demonstrar à todas as micros e pequenas              
empresas como realizar a implantação e a importância da gestão de um projeto, adotando              
todos os métodos as boas práticas do PMBOK® (Project Management Body of Knowledge),             
além de demonstrar também que nem sempre seriam necessários os 47 (quarenta e sete)              
processos do guia para ter sucesso no projeto. 

Segundo o PMBOK® (Project Management Body of Knowledge), todo projeto pode ser            
definido como “um empreendimento temporário com objetivo de criar um produto, serviço ou             
resultado único”, para se alcançar o sucesso é necessária organização, cumprimento de            
prazos e de custos, mas também é necessária a clareza dos objetivos, um bom fluxo de                
informação, boa comunicação, planejamento das tarefas e do financeiro, recursos humanos e            
acompanhamento de uma boa liderança. 

Dados do Serasa Expirian, informam que 955 mil empresas foram criadas nos            
primeiros 5 meses de 2017, um crescimento de 12,3% comparando ao mesmo período do ano               
passado, o fato é que a maior parte dessas empresas não estão preparadas para a gestão de                 
projetos, simplesmente por acharem que não precisam de um gerenciamento ou por uma             
questão financeira. 

 
 



 
O que pode levar ao fracasso de uma micro e pequena empresa é: estimativa e plano                

não realista, definição imprecisa do escopo, comunicação incompleta, pouca integração entre           
tempo, custo e qualidade, falta de entrosamento da equipe e objetivos mal traçados. 

Aberturas de micro e pequenas empresas são consideradas organizações promissoras          
com grande diversificação de serviços prestados, estão adotando a prática de gestão de             
projetos para aperfeiçoarem seus processos garantidos qualidade e preços mais competitivos           
no mercado, mas a maioria não tem uma padronização e uma formalização dos processos,              
causando falhas na comunicação e um desequilíbrio nos custos.  

Para se ter um “mini projeto” em uma micro e pequena empresa tem que ter o controle                 
rigoroso de todos os processos atribuídos, principalmente na gestão do escopo, aquisição,            
custos, monitoramento, controle e encerramento. 

No cenário atual, micro e pequenas empresas intituladas “Startups” adotam o           
gerenciamento de projetos para que haja sucesso em suas ideias, para essas empresas o              
processo de elaborar, desenvolver e finalizar com sucesso costuma ser ainda mais difícil se              
comparando às grandes empresas, que podem contar com acessorias e profissionais           
qualificados, tornando a gestão e a execução mais ágil e econômica. Mas este cenário vem               
sendo transformado graças às novas tecnologias da comunicação e informação,          
proporcionando as micros e pequenas empresas bem como startups a contar com            
ferramentas que auxilia a gestão de seus projetos. Além destes aplicativos, contamos também             
um auxilio da empresa SEBRAE que tem diversas pessoas capacitadas para ajudar o micro e               
pequeno empreendedor a tornar o projeto eficaz. 

Hoje existem diferentes metodologias que buscam ajudar empresas a executar          
rapidamente seus projetos, denominadas “metodologias ágeis” ou SCRUM, que tem seus           
benefícios como: adaptativo, interativo, efetivo, transparente na comunicação, funcionalidade         
cruzada, alto engajamento. 

Segundo Vrečko e Širec (2013), em estudos realizados a fim de identificar os desafios              
de gerenciamento de crises em pequenas e médias empresas da Eslovênia, o Gerenciamento             
de Projetos configura-se como uma importante ferramenta estratégica para eliminar ou, ao            
menos minimizar, os impactos da crise nessas empresas. Conforme mencionado pelos           
mesmos autores, os projetos podem contemplar 7 (sete) tipos de reestruturação envolvendo            
mudança de local, outsourcing, deslocalização industrial, decadência financeira, combinação,         
adquirição, reorganização interna e crescimento dos negócios 

No SCRUM, a principal função está nas pessoas que estão trabalhando, e não nos              
processos, pois essa metodologia preza pelo aprendizado das pessoas.  

O uso dessa metodologia para abertura de pequenas empresas é considerada a            
melhor pois, são comumente constituídas por: 

 
1. Equipes de 4 (quatro) a 7 (sete) funcionários; 
 

 
 



 
2. Pouca documentação. Toda documentação necessita ser sempre mínima, pois quanto          
maior for a burocracia maiores são as chances de os processos empacarem; 
 
3. Estilo do processo. Um dos benefícios dessa metodologia é poder fazer correções em             
tempo real, e não ao final do projeto; 
 
4. Planejamento prévio. O Scrum se concentra mais nos aprendizados das tarefas, desta            
forma não há necessidade de grande planejamento; 
 
5. Estilo de gerenciamento. O gerenciamento não está concentrado apenas em uma           
pessoa (gestor), as decisões são tomadas pela equipe para ter maiores ideias para a              
resolução de problemas; 
 
6. Liderança. Esse e o fator que auxilia a colaboração de uma equipe motivadora, como              
as decisões são tomadas pelos membros das equipes o ambiente ficará mais colaborativo; 
 
7. Retorno no investimento. O projeto com essa metodologia não precisa estar 100%            
concluído para que tenha retorno, pode entregar em partes par que os consumidores avaliam              
e podendo melhorar no decorrer do projeto. 
 

 

 

 
 



 
Figura 1: Processos do Scrum 

 

 
Uma microempresa de desenvolvimento de software é o cenário ideal para usar a             

metodologia Scrum em seus projetos, tanto na abertura quanto no desenvolvimento de seus             
produtos ou serviços, pois podem ser constituídas de poucas pessoas e de poder entregar              
seus projetos aos poucos para demais pessoas fazerem os testes dando total feedback para              
melhoria daquele produto. 

A abertura dessas empresas pode usar poucos processos do guia PMBOK® (Project            
Management Body of Knowledge), não necessariamente precisam de 47 processos para ter            
sucesso na abertura das mesmas. Os passos que, necessariamente terão que seguir é a              
gestão de escopo, gestão de aquisição, gestão dos custos, comunicação e riscos. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

 
5.1 Gerenciamento de Micro e Pequenas Empresas 

 
Este capitulo destina-se a abordagem da gestão de projetos nas micros e pequenas             

empresas, baseando-se na pesquisa desenvolvida no site SEBRAE, no qual é possível            
verificar, através de dados, que a quantidade de microempresas que aderem ao sistema de              
gestão de projetos como planejamento é bem menor que o esperado. 

Isto ocorre devido ao fato da escassez de informações e de recursos financeiros. De              
informações, pois o microempreendedor não tem uma perspectiva “imediata” de que necessita            
de um planejamento ou de uma gestão assim como ocorre com o empresário de uma               
empresa de médio e grande porte.  

O investimento neste caso é absurdamente menor se comparado com empresas de            
porte maior. Ou seja, a informação que é transmitida para estes microempresários, são muitas              
vezes, distintas da realidade. 

O que de fato ocorre é que, independente de ser de pequeno, médio ou de grande                
porte, toda empresa deve possuir uma ferramenta de gestão dos seus negócios, de             
planejamento, de um olhar para o futuro. 

Outro motivo para a baixa procura da ferramenta de gestão são os recursos financeiros.              
Ora, o microempreendedor, de início, possui pouco capital para investimento, e o que ocorre              
em grande maioria, é que o que deveria ser investido em ferramentas de gestão e               
planejamento, vira investimento direto da sua atividade fim, tais como: comércio de produtos             
ou prestação de serviços, entre outros. 

De acordo com o PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) o sucesso do             
projeto destina-se aqueles que seguem o guia adequando os processos ao seu            
empreendimento, como dito anteriormente que não há necessidade de adequar a empresa            

 
 



 
aos 47 passos do guia os usos deles ficam cada vez mais fácil para o sucesso das micro e                   
pequenas empresas. 

Com a parceria que o SEBRAE vem desenvolvendo para adequar essa metodologia aos             
pequenos empreendedores, o sucesso dos empreendimentos vem ganhando força, cerca de           
59% (cinquenta e nove por cento) das empresas apresentaram estabilidade, ou aumento do             
faturamento conforme dados obtidos em maio de 2016.  

 
 

 

 

5.2 O Que é Gestão de Projetos 

 
Segundo o PMI (2004), em sua publicação intitulada PMBOK® (Project Management           

Body of Knowledge), projeto é um trabalho temporário para criar um produto, serviço ou              
resultado Assim, tem inicio e fim definido, utiliza recursos, é dirigido por pessoas e obedece a                
parâmetros como custo, tempo e qualidade (DINSMORE; SILVEIRA NETO, 2007).  

Já Vargas (2005), conceitua que o gerenciamento de projetos é um junção de             
ferramentas que proporciona a empresa estabeleça um conjunto de funcionalidades, incluindo           
sabedoria e capacidades individuais, seu objetivo é ter o controle de eventos não repetitivos,              
complexos  e únicos, dentro de um processo de tempo, custo e qualidade certas. 

O gerenciamento de projetos veem adquirindo maior importância nas empresas, que           
tem passado por um processo de transformação, organizando-se para poder dar respostas            
eficazes e ágeis às questões ambientais e organizacionais.  

O estudo acerca do gerenciamento de projetos a princípio é novo no país, e em sua                
grande maioria, preocupa-se apenas em consolidar hipóteses antes estudadas. Há uma           
grande carência de pesquisas inovadoras com soluções para se gerenciar projetos,           
principalmente se tratando das empresas com menor porte e consequentemente, as           
dificuldades das micros e pequenas empresas em gerenciar projetos. É notorio a necessidade             
das empresas possuírem uma elaboração organizacional responsável pela gestão de          
projetos. Contudo, isso exige um investimento relativamente alto. 

Esse modelo de gerenciamento vem ganhando significativa importância no atual          
mercado bastante competitivo e inovador, e o seu sucesso está frequentemente associado ao             
cumprimento do cronograma, do orçamento, e a satisfação dos interessados (GRAY ;            
LARSON, 2009). 

O gerenciamento de projetos têm proporcionado inúmeras vantagens sobre as demais           
formas de gerenciamento, mostrando-se infalível no que tange em conseguir esperados           
dentro do prazo e do orçamento definido pela organização.  

 
 



 
A vantagem principal do gerenciamento de projetos é que ele não é restrito a projetos               

extensos, de alta complexidade e custo. Ele pode ser aplicado em empreendimentos de             
pequeno, médio e grande porte, de qualquer complexidade, orçamento e tamanho, e em             
qualquer linha de negócios. 

 
 

 

5.3  O Que é Uma Pequena Empresa  

 
Não se sabe ao certo a época que se deu origem ao seguimento de pequena e média                 

empresa. Deste modo, a economia brasileira colonial não se resumia à produção açucareira             
muito menos à grande empresa voltada para exportação, A produção de alimentos, frutíferos,             
especiarias e ervas foi especificamente voltada para o mercado interno gerando grande            
impacto no Brasil colonial e abriu oportunidades para uma enorme gama de pequenos             
negócios. 

Em geral, o comercio veem exercendo uma excelência na economia. Nos           
empreendimentos de pequeno porte, pode-se observar que a relação cliente/empresa chega a            
tornar-se pessoal, visto que estas materializam suas necessidades de consumo. Sendo           
assim, a existência de milhões de micros e pequenos estabelecimentos comerciais têm como             
objetivos e finalidades básicas o este cumprimento da função social que é o pleno              
atendimento das necessidades dos consumidores. Neste caso, cada micro e pequena           
empresa comercial representa uma pequena parte do universo da comercialização do produto            
total e tem a sua participação fixada pelo tamanho do mercado consumidor a que se destina                
cumprir.  

A função a ser cumprida pelas micro e pequenas empresas do Comércio é, todavia,              
limitada pelas condições fornecidas pelo mercado. Isso porque o setor sempre está sujeito a              
uma série de condicionantes, que impõem a cada unidade características úteis à execução de              
seus fins, como, por exemplo, seu tamanho, que não deve ser maior nem menor do que                
apropriada ao gênero de ocupação a que se indicou.  

O fato de a empresa apresentar menor capacidade não significa que opere no mercado              
de forma inoperante, porque encontra-se para negócio uma infinidade de operações que exige             
máxima eficiência no controle do negócio. 

Na maioria dos países, micro e pequenos empreendimentos encontram-se propagados,          
constituindo-se em setor vital da sociedade, responsável por alocar um número expressivo de             
pessoas, principalmente aquele que inicia seus próprios negócios. Na sociedade brasileira,           
apesar de os micros e pequenos empresários reunirem características ambiciosas de adquirir            
sucesso financeiro, o baixo nível de formação educacional e a pouca ou nenhuma experiência              

 
 



 
administrativa são causas da elevada taxa de encerramento das micro e pequenas empresas             
nos primeiros anos de abertura.  

No Brasil, toda pessoa pode investir em algum empreendimento porque a Lei garante.             
Na Constituição Federal de 1988, qualquer um com espírito empreendedor pode ter o seu              
próprio estabelecimento, pois “é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade             
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos           
em lei”. (Art. 170 da constituição Federal do Brasil) 

A importância das microempresas para o desenvolvimento e crescimento da economia           
do país é tão grande que a própria Constituição estabelece como um dos fundamentos “Da               
Ordem Econômica e Financeira” (no Artigo 170, inciso IX) um tratamento diferenciado a este              
grupo de empresas.  

O tratamento especial a que se refere a Constituição reside na Lei no 9.841, sancionada               
em outubro de 1999, sendo mais conhecida como o “Estatuto da Microempresa e Empresa de               
Pequeno Porte”. Esta lei concedeu um tratamento diferenciado, favorecendo e simplificando           
as micros e pequenas empresas nos campos tributário, administrativo, previdenciário,          
desenvolvimento empresarial e trabalhista. 

Em critério de receita bruta para se denominar microempresa (ME) o seu faturamento             
anual terá que ser igual ou inferior a R$ 360.000,00, este valor refere-se a receitas obtidas no                 
mercado nacional, mas se este valor for estourado automaticamente ele se enquadra no porte              
empresarial de empresa de pequeno porte (EPP) podendo ter o arrecadamento de 3,6             
milhões por ano. 

Em resumo, as pequenas empresas desenvolvem um papel importante na economia do            
País, visto que o seu crescimento nos últimos anos, contribuiu com o cenário financeiro e com                
o mercado de trabalho, gerando renda para a população.  

 
5.4 Quais as dificuldades em gestão de projetos em uma micro e pequena empresa 

 
Para se alcançar o sucesso de um projeto/planejamento é necessário organização, além            

do cumprimento do prazo e dos custos orçados, devendo sempre este satisfazer os desejos e               
objetivos do cliente final. Porém, é muito importante também, a clareza dos objetivos, um              
bom índice de informação, boa comunicação, planejamento das tarefas, recursos humanos           
adequados e motivados, acompanhamento e principalmente uma boa liderança.  

Por outro lado, há alguns motivos que podem levar ao insucesso tais como: As              
estimativas e planos não condizentes com a realidade, a definição imprecisa do escopo, as              
comunicações inconclusas, escassa inserção entre tempo, custo e qualidade, quando os           
papéis e responsabilidades não são definidos, falta de entrosamento na equipe, nível de             
detalhamento desajustado, falta de planejamento e objetivos mal planejados.  

Todo projeto tem uma espécie de “ciclo”, pois passa por uma série de fases desde sua                
criação até o seu encerramento. Cada fase precisa ser analisada minunciosamente frisando            

 
 



 
todas as suas necessidades e características, sendo importante o acompanhamento e           
atenção de cada uma delas. 

O ciclo do projeto possibilita a cada envolvido uma visão mais ampla da sequência              
lógica dos eventos, fornecendo principalmente ao gerente/microempreendedor, os limites de          
cada fase, motivando-o a tomar decisões de maneira ágil quando na ocorrência de um              
imprevisto. Porém, o mesmo deve-se atentar à todas as etapas e revisá-las diariamente,             
alterando conforme a sua necessidade. 

As fases do projeto se compreendem, no início, de conceituação; no planejamento, que             
se enquadra na formação e viabilização operacional do projeto; a execução, que é a fase que                
concretiza tudo o que foi planejado; no controle, que é a parte de verificação da execução do                 
projeto; e a conclusão, que trata da conclusão, no qual é examinado através de uma auditoria                
interna ou externa. Cada projeto passa por essas cinco fases, porém cada um pode ser               
diferenciado um do outro, por possuir ciclos distintos. 

Possui grande importância, especificamente, a fase de planejamento e pode ser           
considerada a maior dificuldade para sua realização, pois é o instante em que é detalhado o                
escopo do produto, definidos os periodos, os valores, os riscos, a forma de comunicação, as               
ações corretivas e preventivas. Essa fase também faz parte, a definição dos recursos             
humanos, em que são delegados o gerente do projeto, equipe e os apoiadores, sendo estes               
de suma importância para um projeto de sucesso. 

O estudo de viabilidade do projeto é de extrema necessidade, pois neste estudo que se               
investiga a execução, modos de atingir o objetivo, técnicas, metodologia e além de prever os               
prováveis resultados, riscos e consequência de cada curso de ação. Devendo este ser             
conduzidas por pessoas capazes e qualificadas, ou uma equipe especializada. 

Todo projeto deve ser averiguado o fator de risco. O gerenciamento dos riscos é um               
processo contínuo, começando pela viabilidade do projeto, momento no qual eles são            
previstos, identificados e avaliados. Um bom planejamento tem o intuito de reduzir os riscos,              
ou até mesmo eliminá-los. As técnicas de análise de risco são: avaliação de redes de               
atividade (PERT e CPM), relatório de decisão, calculo do valor esperado.  

Portanto, a gestão de projetos requer habilidade, experiência, conhecimento, inovação,          
além também de um domínio do conteúdo de gestão e produção, liderança e bastante técnica. 

Por serem organizações promissoras e importantes para o futuro de qualquer           
empreendimento, um percentual grande de pequenas empresas estão buscando aderir          
técnicas mais modernas de gestão de projetos que permitam aprimorar os processos,            
buscando garantir cada vez mais a qualidade e preços mais competitivos no mercado, pois a               
maioria não tem uma ferramenta padronizada dos processos, causando falhas na           
comunicação e um enorme descontrole nos custos.  

Para atingir as metas e ter sucesso e tranquilidade com o investimento feito, é              
necessário ter um controle rigoroso de todos os projetos em execução, seguindo a alocação              
dos recursos, afastamentos de trabalhadores, controle de materiais utilizados, uniformes e           
EPI´s por projetos/obras. Assim as pequenas empresas podem agilizar suas entregas e obter             

 
 



 
maior praticidade para exercer projetos com melhor utilidade dos recursos, reduzindo custos            
com contratação e demissão de mão de obra. 

As pequenas empresas porte têm como perfil a improvisação, propicio para gerar            
divergência com os pontos importantes da metodologia de gerenciamento de projetos, tais            
como: 
 
1) Comunicação: Extenso fluxo de informação propagado de forma verbal, ocasionando          
erros no entendimento e falta de rastreabilidade dos dados. 
 
2) Relacionamento Humano: Desacordos devido à ausência de liderança, planejamento e          
erros na comunicação. 
 
3)  Tempo: Escassez de um cronograma exato, atrapalhando o controle. 
 
4)  Planejamento: Planejamento limitado e pouca documentação. 
 
5)  Escopo: A ausência de orientações claras gera desgastes do inicio ao fim do projeto. 
 
6) Custo: Devido a omissão de planejamento e erros durante a execução, o valor             
estimado do projeto sempre é excedido. 

 
5.5 Modelos e Padrões de Gerenciamento de Projetos 

 
A apresentação do modelo a ser adotado para o gerenciamento do projeto em micro e               

pequenas empresas, tem por base as premissas básicas abordadas pelo guia Project            
Management Body of Knowledge – PMBOK, informa que, o gerenciamento de projetos pode             
ser divido em 09 (nove) etapas do conhecimento (PMBOK, 2004):  
 
1) Gerenciamento de Integração: Seu objetivo é identificar, delegar, adequar, agregar e           
coordenar os diversos processos e atividades do gerenciamento de projetos.  
 
2) Gerenciamento de Escopo: Etapa na qual se delega o que é o trabalho estipulado,              
vetando modificações que não fazem parte do escopo pré-determinado.  
 
3) Gerenciamento do Tempo: Autorização que um projeto seja entregue no prazo           
estipulado.  
 
4) Gerenciamento de Custos: planejamento, desenvolvimento e controle dos custos         
levam as empresas a finalizarem o projeto dentro do orçamento previamente acordado.  
 

 
 



 
5) Gerenciamento da Qualidade: o que faz com que um projeto seja executado de acordo              
com as suas necessidades prévias e dentro de um controle interno de padrões e regras é a                 
gestão da qualidade. 
 
6) Gerenciamento de Recursos Humanos: o gerenciamento dos recursos humanos é a           
etapa onde se encontram os processos que organizam e distribuem as funções de cada              
membro da equipe participante do projeto. 
 
7) Gerenciamento das Comunicações: esta etapa gerencia todas as informações         
pertinentes ao projeto, especificando quando e para quem estas devem ser liberadas.  
 
8) Gerenciamento de Riscos: na etapa de gerenciamento de riscos estão todos os            
processos de identificação, análise, respostas, monitoramento e controle, além do          
planejamento dos riscos de um projeto. 
 
9) Gerenciamento de Aquisições: o gerenciamento de aquisições inclui todos os produtos           
ou serviços que devem ser adquiridos para o desenvolvimento do projeto. 
 
 

6. RESULTADOS 

 

 
Clark apud Vieira (2002) descreve um sistema já estudado para iniciar e dirigir 
um empreendimento com sucesso. Esse sistema é composto por dez etapas, sendo 
que, para se atingir a etapa seguinte, é necessário ter cumprido a anterior. São elas: 
 

1) Fortalecer os objetivos pessoais e da empresa; 
 

2) Definir valores de mercado viável para o seu produto ou serviço; 
 

3) Desenvolver um plano de marketing; 
 

4) Desenvolver um plano aproximado de negócio; 
 

5) Estabelecer as necessidades financeiras de forma aproximada; 
 

6) Formar seu time-chave: fundadores, gestores/empreendedores e diretores; 
 

7) Analisar suas necessidades financeiras e criar o plano formal de negócios; 
 

 
 



 
8) Desenvolver uma estratégia para obter financiamento; 

 
9) Realizar a divulgação para atrair capital; 

 
10) Fazer o marketing do produto ou serviço e gerenciar seu negócio de forma a 

atingir seus objetivos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Não existem dúvidas que a metodologia de Gestão de Projetos é algo incontestável.             

Com um mercado muito competitivo as organizações não querem correr o risco seus             

projetos e investem em um alto nível de gerenciamento e controle. É possível observar em               

pesquisas bibliográficas ferramentas que auxiliam na adoção de metodologias de gestão,           

para produzir projetos. Essas metodologias são validas tanto para projetos complexos           

quanto para projetos menores. As ferramentas de gerenciamento de projetos não são            

obrigatórias, é necessário observar qual mais se adapta aos objetivos específicos da            

empresa. 

Os projetos estão presentes no nosso dia-a-dia, seja para planejar uma viagem,            

fazer uma aquisição ou até mesmo o deslocamento para o trabalho. Todos esses projetos              

tem seu grau de complexidades e são únicos, tendo cada um deles um resultado              

exclusivo. Porem algumas ferramentas podem ser uteis em qualquer um desses projetos            

 
 



 
se adequando e trabalhando com conceitos comuns como início, planejamento, execução           

e termino. 

Todo projeto deve ter bem definido seus objetivos, assim também como seu início e              

fim. A falta de definição possivelmente vai gerar um projeto malsucedido, tendo em vista              

que só se pode controlar aquilo que é medido. 
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