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Resumo: O guia PMBOK provê orientações para o gerenciamento de projetos e 

estabelece concepções pertinentes ao mesmo, possuindo um conjuntos de 

processos definidos. Desta forma, este trabalho apresenta os grupos de processos 

existentes na Gestão de Projetos e as influências ou relações que o desempenho 

destes pode ter no resultado de um projeto, por meio de revisão literária. O resultado 

de um projeto está intimamente ligado a forma com que o mesmo é seguido ou 

gerenciado. A Gestão de Projetos tem a responsabilidade de orientar o caminho até 

o objetivo final de um projeto, logo seus processos e respectivas atividades devem 

estar direcionadas a fazer isso dentro dos requisitos estabelecidos para que se 

obtenha um resultado satisfatório no projeto. 

Palavras-chave: Processos; Gestão de Projetos; Influências; Projeto; Resultado.  

1. Introdução 

O guia PMBOK provê orientações para o gerenciamento de projetos e 

estabelece concepções pertinentes ao mesmo. O gerenciamento de projetos possui 

um conjuntos de processos definidos pelo guia PMBOK, estrutura essa que são 

continuamente encontradas em literaturas quando há uma pesquisa relacionada ao 

tema de Gestão de Projetos. Isso dado que o guia PMBOK define esses processos e 

os detalha expondo também o ciclo de vida do projeto e do gerenciamento de 

projetos.  

O resultado de um projeto está intimamente ligado a forma com que o mesmo 

é seguido ou gerenciado. E como em todos os investimentos quando se tem um 

investimento de recursos é esperado que se tenha a obtenção de resultados 

positivos ou pelo menos o requerido quando planejado. O objetivo deste trabalho é 

apresentar os grupos de processos existentes na Gestão de Projetos e as 

influências ou relações que o desempenho destes pode ter no resultado de um 

projeto, por meio de revisão literária. 

2.1. A Gestão de Projetos, seus processos e suas relações 

O Gerenciamento de projetos é definido pelo guia PMBOK (2013) como 

sendo o emprego de estudo, competência, técnicas e métodos empregados às 

atividades do projeto no intuito de chegar ao objetivo final do projeto. Esse emprego 
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exige um gerenciamento eficaz dos processos para obtenção de um projeto com 

resultado satisfatório. 

Neumann (2013) define um processo como sendo um grupo de ações inter-

relacionadas e sequenciais que são executadas por meio de entradas e saídas e 

agregação de valor ao item processado.  

O guia PMBOK (2013) expõe os processos de gerenciamento de projetos, 

sua natureza, suas finalidades e relações. Os processos de gerenciamento de 

projetos é visto como um conjunto de cinco categorias, mais conhecidas como 

grupos de processos de gerenciamento de projetos, sendo eles: 

• Grupo de processos de iniciação: são os processos executados para 

determinar um novo projeto ou uma nova fase de um projeto efetivo com obtenção 

de autorização para iniciação. 

• Grupo de processos de planejamento: são os processos fundamentais para 

estabelecimento do escopo do projeto, aprimoramento dos objetivos e determinação 

do sentido das ações necessárias para alcance do objetivo do projeto. 

• Grupo de processos de execução: são os processos realizados para 

executar as atividades estabelecidas no plano de gerenciamento do projeto para 

atender as especificações do projeto. 

• Grupo de processos de monitoramento e controle: são os processos 

necessários para acompanhar, analisar e controlar o andamento e performance do 

projeto, quando identificar necessidades de modificações no plano, alterar e iniciar 

as mudanças adequadas. 

• Grupo de processos de encerramento: são os processos realizados para 

encerrar todas as ações de todos os grupos de processos, tendo em vista finalizar 

objetivamente o projeto ou fase. 

Ainda o guia PMBOK (2013) expõe o que a equipe de projeto 

necessariamente deve fazer para conseguir um resultado satisfatório em um projeto: 

• Eleger os processos adequados para efetivar os objetivos do projeto; 

• Utilizar um enfoque determinado que pode ser ajustado para desempenhar o 

escopo; 
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• Constituir e sustentar o engajamento adequado e a comunicação com as 

partes interessadas; 

• Desempenhar as condições para atender às obrigações e perspectivas das 

partes interessadas; 

• Alcançar um balanceamento entre as ações competidoras do objeto alvo 

(organograma, orçamento, qualidade, recursos e riscos para criar o resultado 

especificado). 

O conjunto de processos de gerenciamento de projetos estabelecidos pelo 

guia PMBOK (2013) é ilustrado na Figura 01, a seguir. 

FIGURA 1 – Conjunto de processos de gerenciamento de projetos. Fonte: PMBOK (2013, p. 50). 

 

Observa-se que as ações tomadas durante um processo em geral 

comprometem esse e outros processos relacionados, ou ainda, uma ação conexa 

carece que todos processos estejam alinhados e integrados com os outros 

processos de forma apropriada para promover a coordenação. Existe um vínculo 

das entradas e saídas dos processos de gerenciamento de projetos no qual o 

resultado de um processo torna a entrada de outro. Os processos de monitoramento 

e controle acontecem ao mesmo tempo que os processos existentes em outros 

grupos de processos. 

Os cinco grupos de processos de gerenciamento de projetos necessários em 

qualquer projeto foram detalhados anteriormente, estes possuem dependências 
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claras e possuem bastante interação entre si. A natureza dessas interações podem 

ou não ser realizada em uma ordem específica e muda de um projeto para o outro. 

De acordo com o guia PMBOK (2013) as equipes e os gerentes de projetos 

devem analisar e tratar com cuidado cada processo, incluindo suas entradas e 

saídas, e assim, determinar quais devem ou não serem utilizados no projeto em 

questão conforme suas necessidades. A aplicação dos processos é também 

interativa e muitos frequentemente são usados mais de uma vez durante o projeto. 

No guia PMBOK (2013) em situações que o projeto está dividido em fases, os 

grupos de processos interagem dentro de cada fase. A Figura 02 mostra a interação 

entre os grupos de processos e o nível de sobreposição em diversas ocasiões.  

 

FIGURA 2 – Nível de interação entre os conjuntos de processos com uma fase ou com um projeto. 

Fonte: PMBOK (2013, p. 51). 

 

Constata-se que os grupos de processos interagem entre si e ainda o nível de 

sobreposição em diversas ocasiões. Se o projeto estiver dividido em fases por 

exemplo, dentro de cada fase existe interação. 

Conforme Neumann (2013) existem alguns fatores críticos peculiares que podem 

influenciar no avanço e resultado do gerenciamento de projetos, sendo eles, o 

gerenciamento de escopo, tecnologia, tempo, custo, qualidade, comunicações, 

recursos humanos, contratos e fornecimentos. 
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Para Jordão et al. (2015), o gerenciamento de projetos requer 

aperfeiçoamento da direção das áreas de conhecimento ligadas aos processos 

gerenciais (qualidade, tempo, prazo, comunicação, integração, custo, risco, recursos 

humanos, aquisição e partes interessadas), em prol da harmonização das várias 

áreas de um projeto, pois a existência de sucesso nessas áreas, é uma condição 

fomentadora da obtenção do êxito na gestão de projetos. 

Alguns autores trazem então, áreas ou gestões como sendo fatores que 

podem influenciar no resultado do gerenciamento de projetos, automaticamente, se 

o gerenciamento do projeto não for satisfatório, logo o projeto não terá o retorno 

esperado. Segundo Nascimento et al. (2017), quando se existe uma boa gestão da 

área de integração do projeto, isso possibilita um cenário sistêmico entre as partes, 

além de garantir a coordenação de diversos elementos. 

Simões (2018) aborda o conceito de que a eficiência e eficácia em projetos está 

ligada a atitude mental ou mindset do gerente de projetos, na sua atitude ou 

capacidade de adaptação e ligação com a efetividade do projeto, promovendo então 

a condução de trabalhos eficientes com resultados realmente eficazes. 

3. Considerações Finais 

Este trabalho teve por objetivo apresentar a relação e as influências que o 

desempenho dos processos do gerenciamento de processos tem junto ao resultado 

de um projeto. Constatou-se que a Gestão de Projetos tem a responsabilidade de 

orientar o caminho até o objetivo final de um projeto, logo seus processos e 

respectivas atividades devem estar direcionadas a fazer isso dentro dos requisitos 

estabelecidos para que se obtenha um resultado satisfatório no projeto. 

Neste sentido, podemos concluir que um projeto vitorioso é aquele cujo 

propósito nascente tenha sido atendido dentro do tempo e custos programados. 

Segundo PMBOK (2013) um gerenciamento de projetos vitorioso compreende gerir 

efetivamente as interações existentes para atingir as exigências das partes 

interessadas. 
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