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1. Um projeto pode ser definido como um empreendimento temporário, com metas 

e objetivos bem definidos. Além disso, também é característica de um projeto 

que ele deve ter um início, um desenvolvimento e um fim. Diante disso, 

podemos concluir que todo projeto tem prazo da validade. Se uma atividade não 

se enquadrar nessas situações, não pode ser considerado um projeto. 

São exemplos de projetos: o desenvolvimento de um software, a construção de 

uma ponte, a elaboração de um TCC, entre tantas outras atividades. 

 

2. Um projeto utiliza diversos tipos de recursos, como por exemplo, recursos 

financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos. Tudo aquilo que é 

utilizado como forma de subsidiar o desenvolvimento de um projeto pode ser 

considerado como um recurso desse projeto. 

 

3. O cliente tem um papel fundamental no ciclo de vida de um projeto, pois, sem 

ele, o projeto seria incompleto ou nem existiria. A medida que um projeto vai se 

desenvolvendo é muito importante também envolver o cliente nas etapas, pois 

ele deve já ir validando o que está sendo feito, observando se o que está sendo 

feito realmente é o que foi planejado. 

 

 



4. Aspectos de incerteza são todos os pontos que podem resultar em variações, 

portanto, são muitos os pontos de incerteza dentro de um projeto. Como 

exemplo, cronograma e planejamento financeiro. Embora possa parecer 

estranho, mas é um fato que todo projeto está sujeito a atrasos em sua entrega, 

pois muitos fatores podem influenciar nisso, principalmente, fatores externos. 

Vamos supor um projeto de construção de uma rodovia. Por melhor planejado 

que seja, esse projeto pode vir a sofrer atrasos por questões climáticas, 

ambientais, ou seja, fatores que não são passíveis de serem controlados. Da 

mesma forma, os recursos financeiros podem sofrer incerteza, que não é a 

situação ideal, naturalmente, mas que pode ocorrer, por exemplo, por questões 

de atrasos no projeto, pois isso, invariavelmente irá causar alteração 

orçamentária. 

 

5. Escopo: definições primordiais de um projeto, tudo aquilo que deve ser feito e 

contemplado pelo projeto. O escopo serve de linha base para o planejamento e 

desenvolvimento do projeto. Também é através dele que questões posteriores 

podem ser sanadas, como por exemplo, um questionamento do cliente em 

relação a algo que tenha sido feito. Nesse caso, uma consulta ao escopo do 

projeto pode responder a dúvida, dentre tantos outros pontos. 

Cronograma: parte importantíssima do projeto, pois é através do cronograma que 

se faz a estimativa financeira, de recursos humanos e mesmo de outros projetos. 

O cronograma deve ser muito bem elaborado, prevendo prazos possíveis e, 

sempre que possível, prever folgas no projeto, pois caso algum imprevisto venha 

a ocorrer, já foi contemplado. O desenvolvimento de um bom cronograma é um 

ponto importante para o sucesso de um projeto. 

Custo: o planejamento financeiro é igualmente importante e, sem ele, também 

nenhum projeto poderia ser feito. Na elaboração dos custos de um projeto, não 

se pode esquecer de nenhum detalhe, pois coisas aparentemente pequenas, 

quando não planejadas, podem minar os recursos e, em alguns casos, mesmo a 

viabilidade de um projeto. 

Satisfação do cliente: esse é um ponto importante e ao mesmo tempo, muito 

difícil, pois a satisfação do cliente é bastante subjetiva, portanto, não facilmente 

mensurada. A satisfação de um cliente está relacionada ao seu grau de exigência, 

portanto, um projeto que agrade a um cliente pode não agradar a outro. Uma boa 



prática para tal é desenvolver, a rigor, aquilo que foi projetado, com o cuidado 

de evitar falhas, pois isso já irá garantir uma parte da satisfação do cliente. 

 

6. O uso de técnicas de gestão de projetos somente tendem a trazer benefícios aos 

projetos, pois padronizam os processos, garantem metodologia e, com isso, uma 

melhor qualidade. Com a gestão do projeto é possível mensurar melhor tempo, 

custo, viabilidade e a execução de um projeto. 

7. A fase de identificação das necessidades é o ponto de partida para qualquer 

projeto. Nessa fase todos os requisitos essenciais do projeto são definidos e será 

isso que guiará o restante do projeto, com todos os controles necessários. Se essa 

fase de identificação for falha, todo o restante do projeto também o será e a 

probabilidade de êxito nesse projeto será muito pequena. 

8. O critério de seleção dos projetos envolvem muitos fatores, mas via de regra, 

estes atendem a algumas questões básicas: viabilidade do projeto, relevância do 

projeto e prioridade do projeto. 

Um projeto viável é aquele que atende a algumas questões, tais como: o projeto 

é financeiramente viável, ou seja, compensa o investimento que será feito para 

realizá-lo e, depois de um prazo, passará a gerar retorno. Um projeto é viável 

quando ele é tecnicamente possível de ser realizado, ou seja, existem tecnologias 

e recursos para implementá-lo, ou ainda que ela não exista e que se tenha que 

desenvolver um novo conhecimento ou mesmo, uma nova tecnologia, ainda 

assim o projeto se justificada, dada a sua relevância e benefícios que trará. 

Um projeto relevante é aquele que irá gerar benefícios, sejam eles tangíveis ou 

intangíveis. Por benefícios, não devemos entender somente o retorno financeiro, 

mas muitos outros fatores, como por exemplo, uma melhor facilidade para 

desenvolver uma rotina, a diminuição da margem de erro, aumento da satisfação 

do cliente, entre muitos outros. 

Prioridade do projeto. Se houverem vários projetos viáveis e relevantes e 

somente um deles tiver que ser colocado em prática, deve-se observar a 

prioridade desse projeto. Um projeto prioritário é aquele que atende a uma 

demanda mais crítica, ou seja, que trará resultados mais imediatos quando 

colocado em prática. Como exemplo, vamos tomar por base que uma empresa 

deva desenvolver dois softwares, sendo um de controle de estoque e um de 

automatização de um setor produtivo. Analisados os requisitos, chega-se a 



conclusão de que o software de automação irá gerar benefícios imediatos, pois 

vai eliminar falhas no processo, aumentar a segurança dos funcionários, no caso 

de ser um processo que envolva riscos, como uma caldeira, por exemplo. Diante 

disso e caso somente um software possa ser desenvolvido por vez, naturalmente 

a escolha deve priorizar o software de automação. 

 

9. O termo “requisitos do cliente” está relacionado às necessidades que o cliente 

tem em relação ao projeto. Esses requisitos atendem e resolvem problemas do 

cliente, são necessidades (normalmente vindas de problemas enfrentados) que 

ele relata e que devem fazer parte dos requisitos do projeto. São importantes, 

pois caso não sejam atendidos, simplesmente o projeto não irá atender ao 

propósito que o gerou. 

 

10. Nem sempre o menor preço é a melhor opção. Diante de situações desse tipo, 

deve-se observar aspectos como idoneidade da empresa, qualidade do serviço ou 

produto, prazos de entrega, etc. Naturalmente cada empresa tem suas margens 

operacionais e de lucro, por outro lado, existe um consenso de mercado e, via de 

regra, boa parte das empresas operam numa mesma faixa de valores e aquelas 

que estão muito distantes dessa linha base, precisam ser analisadas com cautela. 

 

11. Uma proposta para o cliente contempla alguns tópicos padronizados: 

identificação do projeto, especificação desse projeto, objetivos a serem 

alcançados, tempo estimado para execução, características técnicas, valores do 

projeto, condições de pagamento e outras informações adicionais que se façam 

necessárias. Naturalmente, todos os tópicos são importantes, do contrário, não 

precisariam constar na proposta, mas aqueles que normalmente chamam a 

atenção por primeiro no cliente, via de regra são: tempo estimado e custo do 

projeto. Com esses dados, caso o cliente opte por realizar o projeto, já pode 

começar a fazer o seu planejamento orçamentário e providenciar os demais 

recursos necessários. 

 

12. O processo de controle de um projeto, após o seu início, é um dos fatores que 

determinam o sucesso ou o fracasso do projeto, pois de nada adianta estabelecer 

um projeto muito bem elaborado e estruturado, se este não for checado 



constantemente para se saber o planejado está sendo executado e, mais que 

executado, se está sendo feito com os recursos planejados e no prazo estipulado. 

Caso algum problema seja identificado, medidas corretivas devem ser tomadas 

imediatamente, enquanto ainda há tempo para se reverter a situação. Por 

exemplo, se existem atrasos no cronograma, será importante verificar possíveis 

folgas em outras atividades e fazer os ajustes necessários, ou no caso de não 

haver, rever com o cliente o problema e tentar um novo prazo.  

A ideia controlar ao longo do projeto é exatamente para impedir que somente ao 

chegar ao término do mesmo é que sejam identificados problemas, pois nesse 

ponto, já não será possível fazer muita coisa ou, ainda que seja feita, os recursos 

financeiros e humanos empenhados serão muito maiores. 

 

13. O processo de gerenciar riscos envolve  uma revisão regular da matriz de 

avaliação de riscos. Nessa matriz são identificados os riscos, conseqüências que 

esse risco pode trazer, caso ocorra, o impacto que ele irá gerar, além de mapear 

os fatores desencadeadores. Também é importante sempre deixar uma pessoa 

responsável por monitorar e gerenciar esse risco, além de desenvolver um plano 

de respostas, que seria a ação colocada em prática caso esse risco viesse a 

acontecer. 

 

14. A WBS, ou estrutura analítica de projetos, é uma subdivisão das tarefas do 

projeto, além de uma estruturação de todas as etapas, numa estrutura hierárquica,  

que serve para orientar as entregas, auxiliar a visualização e alcance dos 

objetivos e também serve como base para a orientação e planejamento de todo o 

projeto. 

A Matriz de Responsabilidades também é uma ferramenta importante para a 

gestão, pois também é uma ferramenta de gestão de projetos, auxiliando a 

identificar as etapas de cada tarefa, atribuindo responsabilidades a pessoas ou 

grupos específicos, fato que ajuda a manter uma visão clara dos processos. 

A ligação entre a WBS e a Matriz de Responsabilidades é que a WBS ajuda a 

mapear os processos, deixando uma estrutura hierárquica clara de todos os 

processos, já a Matriz de Responsabilidades, detalha esses processos e atribui 

cada uma dessas tarefas a uma pessoa específica ou grupo de pessoas. O objetivo 

de ambas é fornecer uma melhor estrutura gerencial dos projetos e processos. 



 

15. O monitoramento contínuo de um projeto está diretamente relacionado a correta 

execução desse projeto, conforme exposto na questão 12. Monitorar significa 

garantir que o que foi planejado, de fato, está sendo feito e caso não esteja ter 

tempo hábil para tomar as medidas necessárias sem maiores prejuízos ao 

projeto. 

 

16. Ajustem em cronogramas normalmente estão relacionados as folgas que o 

planejamento desse cronograma teve. Supondo-se que foram considerados 

possíveis atrasos (situação ideal) ou então, caso tenha sido possível antecipar 

alguma tarefa, podemos dizer que esse cronograma passou a ter alguma folga 

que pode ser usada em situações de ajustes. 

Caso isso não tenha acontecido, será necessário pensar em outras estratégias 

para compensar esse ajuste, como a possibilidade de antecipar alguma entrega 

intermediária ou outras situações que favoreçam alterar o cronograma, sem 

contudo, aumentar o prazo final estipulado. 

 

17. Embora o orçamento seja um dos itens que possa sofrer variações ao longo da 

execução, estas não devem ou pelo menos, não deveriam ser muito bruscas. O 

desenvolvimento de um orçamento base é uma técnica para se estimar os custos 

do projeto, procurando estipular valores o mais próximo possível da realidade.  

O orçamento base deve ser muito bem elaborado, com dados concretos, que 

podem ser obtidos de projetos anteriores, ou então, com base em estimativas 

sólidas, mas nunca em cálculos sem qualquer critério. 

 

18. Dentro da área de custos de um projeto, são pontos importantes de serem 

abordados: 

Mão de obra: valor de todo serviço que será utilizado na elaboração do projeto 

Materiais: valor dos materiais e insumos que possam fazer parte do projeto 

Subfornecedores: empresas ou profissionais terceirizados que são necessários 

para a execução do projeto 

Equipamentos e aluguel de instalações: Itens locados e materiais que não 

precisam ser comprados, pois o custo não justificaria o investimento. Uma 

compra só é justificável num projeto se esse bem for utilizado constantemente, 



pois caso seja apenas uma utilização temporária, a melhor alternativa é a 

locação. 

Viagens: despesas de locomoção também devem ser previstas. 

Esses itens são importantes para que o cliente tenha uma visão transparente do 

valor total do projeto. Naturalmente, outros itens ainda podem ser especificados, 

mas estes já ajudam a ter uma visão mais clara do custo total. 

 

19. O termo contingência está relacionado a elaboração de um plano alternativo, 

uma outra solução possível caso a primeira não funcione. O plano de 

contingência deve ser muito bem escrito, testado e revisado com freqüência, pois 

este somente será colocado em prática caso algo não saia conforme o planejado 

e, portanto, não seria esperado que na hora de colocar esse plano em prática, este 

também não funcionasse. Um exemplo típico seriam os back-ups, dentro da área 

de T.I. Normalmente até se faz o back-up, mas eles são testados regularmente? 

Imagine na hora em que houver um problema, acabar se descobrindo que as 

cópias não foram feitas ou, se foram, mas não como deveriam. 

Dependendo do nível de complexidade do projeto,  o plano de contingência deve 

sim ser previsto e abordado em proposta, pois em casos específicos e críticos, é 

melhor destinar um recurso para algo que pode nem ser usado do que não 

possuir esse plano e, caso algo aconteça, ter um prejuízo muito maior. 

 

20. Um bom gestor de projetos deve ter, na verdade, características que são comuns 

a todos os bons gestores, independente de área. São algumas dessas 

características: boa comunicação, facilidade de trabalhar em equipes, senso 

crítico, capacidade de analisar situações com imparcialidade, ética e uma boa 

visão estratégica e abrangente, também chamada de visão holística. Essas 

habilidades, ao contrário do que muitos imaginam, podem ser desenvolvidas ao 

longo da vivência profissional através de exercícios constantes, observação e, 

principalmente, muita prática. 

 

21. Um dos principais obstáculos em qualquer projeto são os ruídos de 

comunicação. Quando a comunicação não é eficiente, inevitavelmente 

problemas vão surgir, seja pelo não entendimento do que foi dito, pelas duplas 

interpretações inerentes a linguagem, dentre outros fatores. Para evitar esse 



problema, que é um risco gerenciável de qualquer projeto, uma das alternativas é 

o domínio da comunicação escrita e falada, pois dessa forma, minimiza-se pelo 

menos a questão do não entendimento. 

 

22.  As habilidades interpessoais estão diretamente relacionadas com a capacidade 

de gestão, pois somente pode ser um bom líder aquele que conseguir ter um bom 

relacionamento com toda a equipe, propiciando um clima organizacional 

satisfatório a inovação e a críticas. Exemplos de habilidades interpessoais são 

gestores capazes de gerenciar conflitos numa equipe, acalmando os ânimos mais 

exaltados, que consegue gerenciar problemas decorrentes do projeto ou mesmo 

pessoais, mas que possam interferir nos resultados profissionais, o gestor que 

consegue lidar com os erros dos seus subordinados de forma natural, auxiliando-

os a buscar a excelência, sem contudo, ter que se utilizar de falas rudes ou 

atitudes truculentas. 

 

23. O termo delegação sugere ao gestor o compartilhamento das atribuições que lhes 

são conferidas, delegando a outras pessoas partes dessas tarefas ou a tarefa como 

um todo. Delegar não necessariamente significa isentar-se da responsabilidade, 

pois mesmo delegando, a responsabilidade continua sendo do gestor, no entanto, 

este pode contar com pessoas que o ajudarão na execução, que é um fator 

importante, tendo em vista que são inúmeras as tarefas a serem feitas e, por 

outro lado, executar tudo sozinho, além de gerar uma centralização de 

informações, que do ponto de vista gerencial não é aconselhável, também gera 

uma sensação de instabilidade na equipe, que pode interpretar a centralização 

excessiva como sendo falta de confiança por parte do gestor. O gestor pode 

delegar tarefas secundárias, o que não quer dizer menos importantes, mas deve 

evitar a todo custo delegar tarefas que são da sua competência exclusiva, pois 

nesse caso, corre-se grande risco além de passar uma imagem de insegurança ao 

restante da equipe. 

 

24. Em todo ambiente corporativo a palavra EU cada vez mais perde espaço. Num 

ambiente corporativo ou de projetos, não existe espaço para “estrelismos”, 

motivo pelo qual empresas sérias prezam o NÓS, pois remete a cultura de 

equipe, de corresponsabilidade.  



O restante da resposta é pessoal 

 

25. Muitos são os conflitos que podem surgir ao logo de um projeto, como por 

exemplo, conflitos por divergências técnicas, conflitos pessoais, conflitos de 

interesses. Na verdade, independente do conflito, o papel do gestor do projeto é 

manter a imparcialidade e buscar convergir para o ponto de equilíbrio 

novamente. Às vezes a resolução dos conflitos demandam medidas mais 

enérgicas, que devem ser tomadas sem hesitação, pois se um problema não é 

contido logo no início somente tende a aumentar. 

 

 

 

 

 


