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ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Todas as informações contidas neste livro são provenientes de 

minhas experiências pessoais com a prática do exercício da 

profissão e do conhecimento acumulado ao longo da minha 

vida profissional.  

Todos os nomes de marcas, produtos e serviços mencionados 

neste guia são propriedades de seus respectivos donos e são 

usados somente como referência. Além disso, em nenhum 

momento neste guia há a intenção de difamar, desrespeitar, 

insultar, humilhar ou menosprezar você leitor ou qualquer 

outra pessoa, cargo ou instituição. Caso qualquer escrito seja 

interpretado dessa maneira, eu gostaria de deixar claro que 

não houve intenção nenhuma de minha parte em fazer isso. 

Caso você acredite que alguma parte deste guia seja de 

alguma forma desrespeitosa ou indevida e deva ser removida 

ou alterada, pode entrar em contato diretamente comigo 

através do e-mail lugao@engenheirolugao.com.br. 
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DIREITOS AUTORAIS 

Este guia está protegido por leis de direitos autorais. Todos os 

direitos sobre o guia são reservados. 

Você não tem permissão para vender este livro nem para 

copiar/reproduzir o conteúdo do guia em sites, blogs, jornais 

ou quaisquer outros veículos de distribuição e mídia.  

Qualquer tipo de violação dos direitos autorais estará sujeita 

a ações legais.  
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SEJA BEM-VINDO!!! 

Olá! Meu nome é Thiago Lugão e fico muito feliz por 

você ter baixado esse e-book!  

Sou Gerente de Projetos certificado PMP, Engenheiro 

de Produção por formação e possuo mais de 10 anos 

de experiência na área de gestão de projetos.  

Tenho ainda artigos publicados na principal revista 

relacionada a gestão de projetos no Brasil, a Project 

Design Management. 

Atuei em obras de dutos terrestres, edificações, usina 

nuclear, plantas industriais e no setor de escritório de 

projetos de uma das maiores empresas de Gás e 

Petróleo do Mundo. 

Sou um completo apaixonado pelo mundo de gestão 

de projetos e também pela arte de educar! 

Há cerca de dois anos decidi combinar minhas maiores 

paixões em um único propósito: ajudar pessoas a 

alcançar seus objetivos profissionais compartilhando 

um pouco da minha experiência profissional e o 

conhecimento que acumulei durante esse tempo.  

Espero de coração que este conteúdo te ajude a 

entender um pouco mais sobre o mundo de gestão de 

projetos! 

Nos falamos em breve! 
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https://web.facebook.com/engenheirothiagolugao/ 

              https://www.engenheirolugao.com.br  

VAMOS SER AMIGOS? 

Siga-me nas minhas principais mídias sociais  

https://www.facebook.com/Universidade-GP-481812902219945/?view_public_for=481812902219945
https://www.youtube.com/channel/UC-blBXv_gpIyR8lkQ-4WtFA
https://www.facebook.com/Universidade-GP-481812902219945/?view_public_for=481812902219945
https://www.youtube.com/channel/UC-blBXv_gpIyR8lkQ-4WtFA
https://www.facebook.com/Universidade-GP-481812902219945/?view_public_for=481812902219945
https://www.youtube.com/channel/UC-blBXv_gpIyR8lkQ-4WtFA
https://www.facebook.com/Universidade-GP-481812902219945/?view_public_for=481812902219945
https://www.youtube.com/channel/UC-blBXv_gpIyR8lkQ-4WtFA
https://www.facebook.com/Universidade-GP-481812902219945/?view_public_for=481812902219945
https://www.youtube.com/channel/UC-blBXv_gpIyR8lkQ-4WtFA
https://www.facebook.com/Universidade-GP-481812902219945/?view_public_for=481812902219945
https://www.youtube.com/channel/UC-blBXv_gpIyR8lkQ-4WtFA
https://www.facebook.com/Universidade-GP-481812902219945/?view_public_for=481812902219945
https://www.youtube.com/channel/UC-blBXv_gpIyR8lkQ-4WtFA
https://www.facebook.com/Universidade-GP-481812902219945/?view_public_for=481812902219945
https://www.youtube.com/channel/UC-blBXv_gpIyR8lkQ-4WtFA
https://www.facebook.com/Universidade-GP-481812902219945/?view_public_for=481812902219945
https://www.youtube.com/channel/UC-blBXv_gpIyR8lkQ-4WtFA
https://www.youtube.com/channel/UC-blBXv_gpIyR8lkQ-4WtFA
https://www.facebook.com/Universidade-GP-481812902219945/?view_public_for=481812902219945
https://www.youtube.com/channel/UC-blBXv_gpIyR8lkQ-4WtFA
https://www.facebook.com/Universidade-GP-481812902219945/?view_public_for=481812902219945
https://www.youtube.com/channel/UC-blBXv_gpIyR8lkQ-4WtFA
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INTRODUÇÃO 

Caro leitor, você deve estar se perguntando que 

relação existe entre os problemas do seu negócio e 

gerenciamento de projetos, se não trabalha com isso.  

Pronto! É nesta questão que eu queria chegar. Talvez 

o seu maior problema seja não encarar suas iniciativas 

empresariais como um projeto.  

Mais a frente, iremos ver como a disciplina de 

gerenciamento de projetos pode alavancar suas 

vendas, melhorar sua reputação com os clientes, 

conquistar maior “fatia de mercado” – marketshare, 

diminuir os custos operacionais e muito mais.  

Porém, para isso é necessário fazer uma breve 

introdução do que seria gestão de projetos. 

Gerenciamento de projetos não é algo novo. Porém, 

antes de falarmos sobre este tema, gostaria de 

conceituar o que é projeto:  

É um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo.  

Ou seja, projeto é algo que tem um início e fim, não é 

para sempre, apesar do seu resultado poder ser eterno. 

Com este conceito em mente, quero saber se você 

saberia me dizer, dentre as situações abaixo, qual não 

é projeto: 

1- Construção de um edifício; 
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2- Reforma de um apartamento; 

3- Aquisição e montagem de um novo equipamento 

para uma fábrica; 

4- Organização de uma festa de formatura ou 

casamento; 

5- Lançamento da candidatura de um político; 

6- Passar em um concurso público; 

7- Operação de montagem de um carro numa linha 

de montagem industrial; 

8-  Cada processo de clientes que é iniciado por um 

escritório de advocacia.  
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E aí? Difícil saber qual é a opção? Irei dar uma dica: 

- Projeto é diferente de operação, pois esta é repetitiva.  

Agora ficou fácil, correto? A única opção que temos 

um processo contínuo, repetitivo é o número 07, onde 

me refiro a rotina padrão de uma fábrica de montagem 

de carro.  

Todo projeto surge devido a um fator específico, tais 

como: demanda de mercado, solicitação de cliente, 

requisitos legais, necessidade social, consideração 

ambiental, etc. Ou seja, inúmeros são os motivos para 

se criar um projeto.  

Agora, entendendo um pouco mais do que seja 

projeto, você deve estar percebendo que algum 

momento da vida já atuou como gerente de projetos. 

Seja na sua pequena ou média empresa, na sua vida 

pessoal, na sua empresa, etc. podemos dizer que quase 

tudo na vida é projeto. 

Por este motivo, saber gerenciar projetos é uma 

qualidade mais que necessária em todo indivíduo que 

queira ser bem sucedido, tanto na vida pessoal quanto 

na profissional. Vamos a alguns exemplos de benefícios 

que atingimos, quando gerenciamentos projetos de 

forma eficaz: 

1- Entregamos o produto certo no momento certo; 

2- Otimizamos o uso dos recursos organizacionais; 



 

‘ 

 

LUGÃO CONSULTORIA 

9 
5 problemas que todo Empreendedor enfrenta nos seus Negócios 

THIAGO LUGÃO 

 

3- Satisfazemos as expectativas das partes 

interessadas; 

4- Ficamos protegidos contra situações de risco. Etc. 

Fica claro agora perceber que utilizar as melhores 

práticas de gerenciamento de projetos na nossa vida 

ou trabalho, é a melhor forma de conduzir nossos 

projetos.  

Juntando a ideia de que quase tudo é projeto e que a 

melhor forma de conduzir projetos é por meio do 

conhecimento das melhores práticas desta disciplina, 

fica aqui a pergunta: 

- Porque não encarar tudo na vida como se fosse 

um projeto? 

Imagine você planejando emagrecer 10 quilos em 5 

meses e cumprindo; ou então iniciando uma reforma 

no seu apartamento na data correta (sem 

procrastinação) e terminando de acordo com o 

cronograma; ou então otimizando o uso dos recursos 

na sua empresa. Isso não seria fantástico?  

Caso o que te disse até agora, tenha despertado um 

desejo por entender um pouco mais sobre esta 

disciplina fantástica que é gerenciamento de projetos, 

convido você, caro leitor, à leitura deste e-book. Ao 

longo deste, irei abordar esta disciplina de maneira 

bem lúdica, no intuito que todos entendam o poder 

que esta disciplina oferece, a qual, infelizmente, apenas 
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os engenheiros e administradores aprendem, e de 

forma superficial, na faculdade. 

Irei abordar 05 cinco temas, e pelo menos um deles 

você já vivenciou. São eles: Prazos perdidos, “estouro” 

de orçamento, insatisfação dos clientes, perdas com 

retrabalho e requisitos não atendidos por má definição 

de escopo. 

Venha comigo, e vamos nos aprofundar um pouco 

nestes temas. 
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Não importa de qual lado você está na relação de 

consumo, empreendendo ou consumindo, você já teve 

experiência com este tipo de problema. E com certeza, 

não foi nada agradável, pois dependendo da sua 

urgência ou necessidade, a entrega não tem nem mais 

valor. 

Pensem na imagem de uma construtora que entrega 

um imóvel 1 (um) ano depois para um casal de noivos 

que só está aguardando esta entrega para se casar?  

Percebam que, quando este casal fizer o evento de 

abrir a casa para os amigos conhecerem, famoso Open 

house, um tema que não irá sair das discussões é a saga 

que tiveram que passar, tendo que estocar presentes 

(geladeira, fogão, sofá) nas casas de amigos por causa 

da incompetência da construtora.  

Sem contar os custos de hospedagem em hotel ou de 

aluguel de um imóvel temporário que alguém terá que 

pagar. Não quero fazer o papel do advogado do 

diabo, mas já que é para piorar, imaginem esta relação 

gerando um passível judicial para a construtora. 

Percebam, que o problema do atraso gerou custos 

tangíveis (aluguel ou hotel), intangíveis (na reputação 

da marca), custos de oportunidade (o dinheiro dos 

presentes que foram gastos em algo que está estocado, 

sem uso), dentre outras.  
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Mas Thiago, você está dando exemplo de uma 

construtora. E para o micro e pequeno empresário? E 

para quem está pensando apenas em reformar a casa?  

Meu nobre amigo, o problema é o mesmo, a 

proporção das consequências é que variam. A cultura 

do atraso é algo entranhado na cultura do brasileiro, 

que deve ser evitada ao máximo.  

As grandes empresas investem fortunas com softwares 

de gestão de prazo para criar cronogramas que 

norteiem o planejamento dos prazos de suas entregas, 

gastam recursos contratando mão de obra 

especializada para controlar estes cronogramas, tudo 

no intuito de atender ao prazo estipulado no contrato 

com o cliente. 

Existe um ditado no mundo dos negócios que diz: - “Se 

você quer ser igual aos grandes, passe a agir como se 

fosse um deles”. Ou seja, se você é micro, pequeno ou 

médio empreendedor e deseja crescer e aumentar seu 

marketshare, é necessário que utilize em sua empresa 

as melhores práticas de gestão de projetos.  

Mas Thiago, eu não tenho dinheiro pra investir em 

softwares de gestão de projetos.  

Caro leitor, já é a segunda vez que você vem com um 

“mas” pra cima de mim. Para de “mimimi”. Em 

nenhum momento eu falei que você precisará gastar 

muito para adotar as melhores práticas em gestão de 

projetos.  
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O ponto em que quero chegar, é mostrar que com 

conhecimento das técnicas que as empresas utilizam 

para gerenciar seus grandes projetos, você poderá 

realizar o mesmo com muito pouco.  

Utilizando o software MS-Project ou outro similar no 

mercado, você poderá gerenciar o prazo dos seus 

projetos e sair na frente de seus concorrentes.  

Porém, você não acha que irá “sair mexendo” no 

programa MS-Project ou similar do dia pra noite, sem 

estudo e dedicação ne?  Em tudo na vida é necessário 

esforço e perseverança. O grande inventor Thomas 

Edson afirmou:  

“A genialidade é 1% inspiração e 99% 

transpiração”.  

Com treinamento em cursos adequados e com uma 

consultoria voltada para o seu negócio, você 

empreendedor irá em pouco tempo dominar as 

melhores práticas em gestão de prazo e será uma 

referência em seu mercado. 

Para não ficar apenas em palavras, gostaria de mostrar 

na figura a seguir o meu primeiro curso que lancei, 

quando não tinha nem plataforma (site) para hospedá-

lo, muito menos ideia das etapas que eu teria que 

passar para entregar este projeto para um cliente, 

muito exigente, que no caso, era eu mesmo.   
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Observem que o projeto Implementação de curso 

online foi dividido em pequenas entregas, como abrir 

uma empresa, contratar plataforma, customização do 

site, criação das aulas em Powerpoint, gravação das 

aulas em vídeo e obtenção de recursos para gravação.  

Veja que em um projeto ocorrem inúmeras atividades 

em paralelo, e se você não esquematizar em um 

cronograma, você irá enlouquecer e dessincronizar 



 

‘ 

 

LUGÃO CONSULTORIA 

16 
5 problemas que todo Empreendedor enfrenta nos seus Negócios 

THIAGO LUGÃO 

 

tudo. De nada adiantava terminar as aulas, se não 

tivesse empresa criada ou não tivesse o site para 

hospedá-lo. Um projeto como esse, não iria ser 

implementado em 03 (três) meses conforme o 

planejado, mas sim em 01 (um) ano. 

Outro conceito interessante de gestão de projetos é 

quebrar o escopo dele em pacotes menores, 

gerenciáveis. Desta forma, o que parecia impossível ou 

trabalhoso, passou a parecer factível. A decomposição 

do escopo além de ser uma ferramenta de gestão, é um 

instrumento para afastar a procrastinação. Até porque, 

quem nunca olhou pra algo trabalhoso e não disse: - 

Não sei nem por onde começar! 

 

 Gostou destas dicas? Isso não é nada ainda. O show 

está apenas começando. 
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Irei começar este tema com uma história que estou 

vivenciando no momento em que escrevo este e-book. 

Recentemente o pai de um amigo resolveu construir 

uma edificação residencial de 3 andares em um terreno 

do espólio de seu pai. Apesar de ser engenheiro civil, 

nunca atuou nesta profissão.  

Numa manhã de praia aqui no Rio de Janeiro, estava 

aproveitando o sol quando surgiu o assunto – “A obra 

do meu pai em Carangola-MG”.  Dentre as inúmeras 

barbaridades que ouvi a respeito do projeto, duas me 

chamaram a atenção. A primeira foi relacionada a data 

de término da obra e a outra sobre o custo da obra.  

Sobre a data de término, me foi dito que não existe; - 

“A obra vai sendo tocada e um dia acaba”. Em relação 

ao custo dela no momento, já estava 07 (sete) vezes 

maior do que o previsto. 

Caro leitor, talvez você já tenha vivenciado esta 

mesma situação, onde o orçamento previsto de sua 

reforma extrapolou, ou qualquer outro tipo de projeto 

em que você tenha destinado uma verba para gastar, e 

no meio deste, percebeu que havia gasto 100% da 

verba ou mais.     

Parafraseando o detetive Sherlock Holmes, eu diria – 

“Elementar meu caro Watson, o seu erro é não ter 

planejado”.  

  



 

‘ 

 

LUGÃO CONSULTORIA 

19 
5 problemas que todo Empreendedor enfrenta nos seus Negócios 

THIAGO LUGÃO 

 

Nesta situação existem inúmeros problemas, como 

falta de cronograma, falta de projeto de fundação, etc. 

Porém, eu queria me ater a frase dita a alguns 

parágrafos atrás: 

 “[...] 07 vezes maior que o PREVISTO”. 

Ahhhh, então quer dizer que pelo menos o pai do meu 

amigo fez um orçamento da obra, utilizando uma das 

técnicas consagradas na engenharia do tipo: Top-

Down, Bottom-UP, ou uma simples estimativa 

paramétrica. Até porque, ele utilizou a expressão: 

PREVISTO.  

Ledo engano meu nobre amigo, pois o previsto foi 

apenas um chute. Comparou-se uma obra realizada em 

outro lugar, com características diferentes e estimou-se 

que: Se a de dois andares foi duzentos mil, utilizando 

a famosa regra de três, a minha obra ficará trezentos 

mil.  

Eu não sabia se chorava ou se ria, pois encarar uma 

obra com tamanho descuido poderia levá-lo a sérios 

problemas, comprometendo sua renda futura. Na 

melhor das hipóteses, ter que parar uma obra por falta 

de verba. E olha que para ele não ter cometido este 

tipo de erro, bastava ler um versículo que foi escrito há 

dois mil anos atrás:  

Lucas 14:28 – Pois qual de vós, querendo edificar uma 

torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos 

gastos, para ver se tem com que a acabar? 
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Quando dominamos as melhores práticas de 

gerenciamento de projetos, nos precavemos deste tipo 

de problema com ferramentas de planejamento e 

controle. Inúmeras são as técnicas para evitar que seu 

orçamento extrapole do previsto, mas hoje irei 

abordar de forma bem simples a estimativa do tipo 

BOTTOM-UP. 

Como o próprio nome diz: - BOTTOM-UP, de baixo 

para cima. Ou seja, depois de decompor todo o seu 

projeto até o nível de atividade, você irá estimar o 

quanto será gasto em cada atividade do seu 

cronograma, conforme o exemplo abaixo. 

 

Observem no cronograma que se somarmos os itens 

Topografia, terraplenagem e muro de divisa, 

chegaremos ao valor do item acima – Preparação de 

obra. Ou seja, se estimarmos o valor das partes, 

teremos o somatório do todo.  

Meu caro leitor, esta regra funciona para qualquer tipo 

de projeto, seja ele realizado no Brasil ou na China.  
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Antes de iniciar uma obra é necessário ter algo para 

comparar, senão não há como medir se algo está baixo 

ou alto, rápido ou lento, etc. E um bom gerente de 

projetos não é aquele que sabe fazer tudo, mas sim 

aquele que sabe quais recursos que ele realmente 

necessita para levar adiante um projeto. Por acaso um 

dono de padaria precisa saber fazer pão? Obvio que 

não. Porém, para que a padaria dê lucro, é necessário 

que o empresário entenda de gestão de negócios, 

mesmo que de forma genérica.  

A mesma situação ocorre com gestão de projetos. Não 

importa se o gestor possui o conhecimento técnico 

daquela indústria. O mais importante é que ele domine 

as técnicas de gerenciamento de projetos, pois estas sim 

determinarão se este tem as habilidades necessárias 

para levar adiante um projeto de 20 mil reais ou de 

um bilhão de dólares.  

Portanto, fica evidente que, se você irá elaborar o 

orçamento ou contratar um engenheiro para estimá-

lo, não importa.  O mais importante de tudo é sabe 

que é necessário ter uma estimativa de custo.  

Estas habilidades que um gerente de projetos precisa 

ter, irei mostrando ao longo deste e-book.   
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INSATISFAÇÃO DAS 

PARTES 

INTERESSADAS 
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Em um projeto temos que identificar e gerenciar as 

partes interessadas. Mas afinal, o que seriam as partes 

interessadas em um projeto? 

De acordo com o guia PMBOK 6ª edição de 

gerenciamento de projetos do PMI, partes interessadas 

são qualquer indivíduo, grupo ou organização que 

possa afetar, ser afetado, ou sentir-se afetado por uma 

decisão, atividade, ou resultado de um projeto, 

programa ou portfólio.  

O primeiro trabalho que você deve ter depois de dar 

o projeto por iniciado formalmente, é identificar todos 

que tem interesse neste projeto, seja positivo ou 

negativo. Não tenha dúvidas que os sabotadores 

aparecerão aos “montes” e ter um plano de como agir 

diante destes ataques, é tão importante quanto saber 

manter o cliente engajado no projeto. 

Para exemplificar esta questão, quero levar você leitor 

à pior situação que pode existir: Imagine você sendo 

síndico de um condomínio de casas e surge a 

necessidade de fazer a dragagem de um canal que passa 

por dentro deste.  

Logo na primeira reunião você saberá quem será 

problemático, o exigente, aquele que será mais afetado 

pelas obras, aquele que não está se importando muito 

com as mudanças, etc. Ou seja, você deverá gerenciar 

todo este caldeirão de emoções, pois dependendo da 

parte interessada, ela poderá até embargar a obra. 
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Quem nunca teve um vizinho advogado e 

“quizumbeiro”? 

  

1Fonte: https://cidadeverde.com/noticias/263690/filme-sai-de-baixo 

Durante o projeto, você terá que entender as 

expectativas de cada parte interessada, o nível de 

engajamento no projeto e seu poder de influência nas 

decisões. Entenda isso não como um fardo, mas sim 

como uma oportunidade para seu projeto.  

Dentre as partes interessadas – os donos das casas – 

você poderá ter um engenheiro civil, um empreiteiro, 

um fiscal da prefeitura, um advogado especializado em 

questões ambientais, etc. Conhecer as partes 

interessadas é muito importante, pois você poderá 

conseguir dentro delas uma sinergia que até o 

momento você não sabia que existia.  
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Logo no início falei sobre gerenciar as partes 

interessadas. Você pode estar se perguntando agora. o 

que seria isso? 

Este é um processo de se comunicar e trabalhar as 

partes interessadas para atender suas necessidades e 

expectativas, lidar com questões e promover o 

engajamento das partes interessadas adequadas. Esta 

frase que acabei de escrever nos diz muita coisa, e 

quero me ater as palavras postas em negrito.  

Quando me refiro a comunicar e trabalhar, quero 

mostrar a importância de manter as partes interessadas 

informadas, na medida de suas necessidades. No nosso 

exemplo da obra de dragagem do canal, aqueles que 

forem mais afetados pela obra, terão a necessidade de 

maiores informações do que os proprietários que 

tiverem casas mais afastadas no condomínio. A falta de 

comunicação por quem necessita delas, pode gerar 

mais incômodo do que o próprio impacto em si. No 

século em que vivemos, as pessoas anseiam por 

informações.  

Em se tratando dos termos “atender suas necessidades 

e expectativas”, devemos ter bem claro o que cada 

parte interessada espera com o projeto. Dirimir as 

dúvidas é papel do gerente de projeto – no caso o 

síndico. E claro, não só entender sobre estas 

expectativas, mas também atendê-las conforme for 

acordado. Existem situações que algumas partes 

interessadas não irão concordar, mas se for levantado 
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logo no início, deixando todos cientes sobre os fatos, 

o caos será minimizado. Como diz o ditado popular: - 

o que é acordado, não sai caro. 

A terceira e última parte se refere ao ato de “promover 

o engajamento das partes interessadas adequadas”.   

Lembra-se que você listou as partes interessadas, seu 

poder de influência, suas características e seu nível de 

influência? Então, nesta etapa você irá utilizar estas 

informações para otimizar os esforços do seu projeto. 

No nosso exemplo, vamos dizer que o engenheiro civil 

não esteja muito interessado na obra, pois sua casa não 

será muito afetada pelo projeto. Uma forma de engaja-

lo no projeto é mostrando as plantas de engenharia, 

pedindo opinião, etc. Todo mundo gosta de se sentir 

útil e valorizado.  

Ou então, vamos pensar ao contrário. Imagine que 

este engenheiro civil está falando mal o tempo todo da 

obra, até porque, todos gostam de opinar na vida do 

próximo. Esta influência negativa, poderá se tornar 

positiva ao colocá-lo no centro das decisões, fazendo 

ele se tornar um colaborador com o projeto. Desta 

forma, você irá neutralizar um possível ponto de 

discórdia do projeto, diminuindo seu poder de 

influência negativo e até podendo torná-lo um 

comunicador das excelentes decisões que o projeto 

tem tomado. 
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PERDAS COM 

RETRABALHO 



 

‘ 

 

LUGÃO CONSULTORIA 

28 
5 problemas que todo Empreendedor enfrenta nos seus Negócios 

THIAGO LUGÃO 

 

Não existe nada pior do que fazer duas vezes o que 

poderia ter sido entregue de primeira ao cliente. O 

retrabalho pode ter origem em vários fatores: 

requisitos mal levantados, escopo mal definido, falta 

de qualidade, problema de comunicação, riscos mal 

dimensionados, aquisições malfeitas, recursos humanos 

mal preparados, etc.  

Existe um processo em gerenciamento de projetos que 

se preocupa com a qualidade das entregas que estão 

sendo feitas para o cliente e outro processo que tem 

por objetivo encontrar as causas de variabilidade entre 

as entregas e os requisitos que o cliente desejou. Ou 

seja, um gerente de projetos está o tempo todo 

atuando de forma pró ativa para evitar que um 

produto, serviço ou resultado, seja entregue fora das 

especificações das partes interessadas, seja de forma 

preventiva ou corretiva. 

Talvez você tenha se embaralhado no meio destes 

termos técnicos que não consegui evitar. Só para variar 

um pouco, vamos a um exemplo prático? 

Imagine que você é dono de uma oficina mecânica que 

customiza automóveis. Não há dúvidas que cada 

cliente que entra com um desejo de personalização do 

carro, é um novo projeto, correto? 

Portanto, o teu trabalho é exatamente de um gerente 

de projetos, onde você deverá entender os requisitos 

do cliente; definir o escopo deste contrato; apresentar 

orçamento e prazo de entrega; verificar recursos 
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disponíveis; verificar dentro das necessidades do 

cliente o que você irá fazer e o que irá terceirizar; 

estabelecer canais de comunicação para informar o 

andamento do projeto, estabelecer parâmetros de 

qualidade, entre outras atividades. E mais, isso tudo de 

forma integrada.  

Diante deste fato exposto, é fácil perceber, que se este 

gerente (dono da oficina por exemplo) não tiver um 

sistema de gestão adequado, ele não irá apenas falir, 

mas também ficar maluco. 

Para que isso tudo aconteça de forma sincronizada, 

aconteça dentro das restrições do projeto e dentro das 

expectativas do cliente, é necessário que o gerente de 

projetos adote as melhores práticas de gerenciamento 

de projetos. Qualquer falha neste emaranhado de 

atividades irá ocasionar perdas de eficiência e possíveis 

retrabalhos.  

Estamos percebendo que um bom gerente de projetos 

é semelhante a um maestro. Ele deve orquestrar todas 

estas diferentes variáveis que ocorrem no projeto e 

entregue aquilo que o cliente espera.  

Logo, não adianta apenas ter um bom conhecimento 

teórica sobre gestão de projetos, mas é necessário ter 

experiência profissional e habilidades humanas. Hoje 

em dia está muito na moda as famosas softskills. Irei 

listar algumas que são necessárias que o gerente de 

projetos possua: pensamento crítico, criatividade, 

coordenação, negociação, inteligência emocional, 
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capacidade de resolução de problemas complexos, 

tomador de decisões, flexibilidade cognitiva, 

orientação pra servir e habilidade em gestão de 

pessoas. Nossa, quase um X-man, não acha? 

Infelizmente meu caro leitor, no mundo em que 

vivemos, onde as mudanças ocorrem a todo momento 

devido a velocidade de processamento das 

informações, se você não se atualizar, “jacaré” irá te 

abraçar. 

Por todas estas questões, não há espaço para amadores 

no mundo de hoje. Gerente de projetos eficientes são 

aqueles que possuem conhecimento da área técnica e 

habilidades sociais.  

Percebam que inúmeras falhas de gestão poderiam 

ocasionar retrabalhos para a equipe de mecânicos. Vou 

listar alguns: 

1- Expectativas mal alinhadas entre o cliente e o 

gerente do projeto gerariam mudanças recorrentes no 

escopo do projeto de customização do carro; 

2-  Requisitos não entendidos ou mal coletados das 

partes interessadas fariam com que este não gostasse 

do resultado final do produto entregue. Perceberam 

que falei partes interessadas? Sim, a mulher deste 

homem pode interferir e muito no projeto deste carro, 

se o desejo desta não for atendido.  
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3- Equipes desanimadas fariam com que o projeto 

fosse entregue fora do prazo estabelecido ou fora das 

especificações acordadas de qualidade. 

Vamos parar por aqui, pois pela minha mente fértil, 

poderia criar um cenário de caos para o nosso gerente 

de projetos fictício. Porém, gostaria de deixar claro 

como o conhecimento da disciplina de gerenciamento 

de projetos pode tornar suas entregas muito mais 

profissionais e fazer do seu negócio uma referência em 

prestação de serviços. 
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REQUISITOS NÃO 

ATENDIDOS POR 

MÁ DEFINIÇÃO DE 
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Requisito é uma condição ou capacidade cuja presença 

em um produto, serviço ou resultado é exigida para 

satisfazer um contrato ou outra especificação 

formalmente imposta.  

Os requisitos têm que estar relacionados à solução do 

problema ou ao cumprimento dos objetivos do 

projeto.  

O sucesso do projeto é diretamente influenciado pelo 

envolvimento ativo das partes interessadas na 

descoberta e decomposição das necessidades em 

requisitos. Algumas necessidades são abstratas e é nesta 

parte que o levantamento dos requisitos auxilia. Ele 

busca transformar as ideias abstratas em algo mais 

concreto.  

Os requisitos têm que ser claros, específicos, concisos, 

não ambíguos e verificáveis.  

Em palavras mais simples, podemos dizer que 

requisitos são características que o cliente quer presente 

no projeto.  

Percebam que muitas das vezes o cliente não sabe o 

que quer. Está mais perdido que cego em tiroteio. 

Porém, isso não é desculpa para você entregar um 

projeto fora das expectativas do cliente. É sua a missão 

de entender o que o cliente deseja, ainda que nem ele 

saiba o que quer e transformar em algo concreto.  
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Vamos aprender de forma lúdica novamente? 

Imagine que você é um arquiteto e recebe em seu 

escritório um casal que deseja reformar a casa que 

acabaram de comprar. Este casal tem sonhos para cada 

cômodo (as vezes até conflitante), ideias cafonas para 

alguns cômodos, falta de ideia para outros, excesso de 

expectativa para outros e a pior de todas as restrições: 

orçamentária. 

Existem inúmeras técnicas de levantamento de 

requisitos que podem ser utilizadas por este arquiteto 

para “tirar” de dentro deste casal, as preferências e 

entendimentos que nem eles sabiam que possuíam. 

Esta habilidade técnica e social pode ser aprendida e 

desenvolvida por meio do conhecimento desta 

disciplina chamada gerenciamento de projetos.  

Um bom gerente de projetos irá levantar todos os 

requisitos que o cliente quer, e nem sabia que queria, 

e sintetizar em um escopo bem definido de trabalho. 

A falta desta habilidade, fará com que o cliente receba 

o apartamento reformado, mas no fundo este casal 

terá a sensação de que tem algo incompleto. E 

infelizmente, esta certeza só virá daqui a alguns meses, 

quando se derem conta que alguns requisitos não 

foram pensados na hora de criar o projeto, e portanto, 

ficaram de fora da reforma.  

Ter esta habilidade de superar expectativas do cliente, 

apenas um bom gerente de projetos possui. Não 
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pensem que esta habilidade é algum dom que apenas 

os designers de interiores ou arquitetos possuem. 

Lembrem-se da frase que mencionei do inventor 

Thomas Edson:  

“A genialidade é 1% inspiração e 99% 

transpiração”.   

Nada vem por acaso. Ou você aprende ou você 

contrata. 
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Infelizmente é chegado o fim deste e-book.  

Tentei passar da forma mais didática possível um 

pouquinho do universo de um gerente de projetos e 

mostrar para o leitor, que a forma como você encara 

os desafios profissionais pode fazer total diferença nos 

resultados obtidos. 

Vocês devem ter percebido que encarar o mundo 

como se tudo fosse projeto, trará para sua vida mais 

disciplina, organização e capacidade de gestão.  

Esta mudança de paradigma fará com que você, meu 

caro leitor, procure cada vez mais conhecimento por 

esta disciplina e desfrute dos inúmeros benefícios que 

seu domínio o trará. 

De acordo com o PMBOOK 6ª edição, um guia de 

referência em gerenciamento de projetos,  estes são 

apenas alguns dos benefícios que um gerenciamento de 

projetos eficaz trará para sua vida, grupo ou 

organização pública e privada: 

1- Cumpram os objetivos do negócio; 

2- Satisfaçam as expectativas das partes interessadas; 

3- Sejam mais previsíveis; 

4- Aumentem suas chances de sucesso; 

5- Entreguem os produtos certos no momento certo; 

6- Resolvam problemas e questões com eficiência; 

7- Respondam a riscos em tempo hábil; 
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8- Otimizem o uso dos recursos organizacionais; 

9- Identifiquem, recuperem ou eliminem projetos 

com problemas; 

10- Gerenciem restrições (escopo, prazo, custo, 

qualidade, recursos, etc); 

11- Equilibrem a influência de restrições do projeto 

(por exemplo, o aumento de escopo pode aumentar 

custos ou o prazo); e  

12- Gerenciem melhor as mudanças. 

E ai, gostou destas dicas? Isto não é nada ainda. O 

show está apenas começando. Este e-book é apenas o 

começo de um despertar de curiosidades a respeito 

desta disciplina chamada gerenciamento de projetos. 

Fique atento ao canal Lugão Consultoria e receba dicas 

frequentes sobre este universo de conhecimento. 


