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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta a quanto se faz necessário a aplicação das melhores práticas do 

gerenciamento de projeto nas implantações software de gestão empresarial (ERP) estas 

utilizadas de acordo com o PMBOK. 
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ABSTRACT 

This paper presents how it is necessary to apply the best practices of project management 

deployments Enterprise Resource Planning (ERP) they used in accordance with the PMBOK. 
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Situação das empresas hoje 

As organizações do mundo nas últimas décadas tem passando por inúmeras e grandes 

mudanças em virtude da concorrência acirrada e são obrigadas a oferecer novos produtos e 

serviços de qualidade para conseguirem uma posição vantajosa no mercado. Os softwares 

de gestão empresarial, ERP (Enterprise Resource Planning) são ferramentas importantes 

para se conseguir este objetivo, mas para que a implantação de um ERP seja um sucesso 

precisamos muito do gerenciamento de projeto. A gestão de projetos na implantação de ERP 

em uma empresa, adota o controle de boas práticas para o gerenciamento do escopo, de 

modo que seja seguido a sequência cronológica das fases do projeto: início, planejamento, 

controle, execução e conclusão da tarefa, conforme o tempo previsto na EAP, bem como a 

entrega do projeto dentro dos prazos acordados entre a empresa e o cliente e assim obter a 

satisfação dos mesmos.  

 

O que entendemos por projeto? 

O PMI® – Project Management Institute, uma das maiores organizações de profissionais de 

gerenciamento de projetos do mundo define projeto como sendo um empreendimento 

temporário para criar um resultado, produto ou serviço único. 

É temporário, pois apresenta início e fim definidos. O final do projeto é atingido 

quando os objetivos do projeto foram atingidos ou quando ficar claro que seus objetivos não 

serão mais atingidos ou não vale mais a pena seguir em frente.  

Temporário – significa que todo projeto tem um início e um fim definidos.  

Único – significa que o produto ou serviço produzido é de alguma forma diferente de 

todos os outros produtos ou serviços semelhantes já realizados. 

 

 



Metodologia PMI (PROJECTMANAGEMENT INSTITUTE)  

A metodologia PMI foi criada pelo Project Management Institute, líder em gerenciamento de 

projetos em todo o mundo e continua sendo a mais utilizada, visto a experiência de 30 anos 

nesta área. Estabelecido em 1969 e sediado na Filadélfia, Pensilvânia EUA, o Project 

Management Institute (PMI®) é a principal associação mundial sem fins lucrativos em 

Gerenciamento de Projetos, atualmente com mais de 500.000 associados em mais de 185 

países.  

O PMI é uma entidade internacional sem fins lucrativos que congrega os profissionais de 

áreas relacionadas à Gerência de Projetos (Project Management). Foi fundado em 1969 nos 

EUA e hoje esta presente em todo o mundo, inclusive no Brasil, onde tem escritório em São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sua missão é promover o profissionalismo e 

desenvolver o “estado-da-arte” na gestão de projetos provendo aos seus associados serviços 

e produtos e estabelecendo a aceitação do gerenciamento de projetos como uma disciplina 

e uma profissão. (MARTINS, 2007, p. 3).  

Em agosto de 1987, o PMI publicou um documento denominado The Project Management 

Body of Knowledge. Esse documento foi revisado e reeditado em 1996 com o nome de A 

guide to the Project Manegment Body of Knowledge (PMBOK), tendo sido atualizado em 

2000, 2004 e 2008. O PMBOK sugere quais processos devem ser executados, durante o 

gerenciamento de projetos nas áreas de escopo, tempo, custo, recursos humanos, 

comunicações, risco e aquisições. Com o passar do tempo, o PMI se tornou, e continua 

sendo, a principal associação profissional em Gerenciamento de Projetos. São pessoas 

praticando e estudando o Gerenciamento de Projeto nas mais diversas áreas, como 

aeroespacial, automobilística, administração, construção, engenharia, serviços financeiros, 

tecnologia da informação, farmacêutica e telecomunicações. Todo conhecimento reunido é 

comprovado e não se restringe somente a práticas tradicionais, mas também as inovadoras 

e avançadas. O PMBOK está em constante evolução e em decorrência disso possui diversos 

materiais que foram publicados e alguns que não foram publicados, além de várias edições 

revistas e mais atualizadas. Como resultado disso, o Conjunto de conhecimento sem 

gerenciamento de projetos está em constante evolução. (UM GUIA, 2004, p. 3).  



De acordo com Daychoum (2005) o estudo do gerenciamento de projetos foi se 

aprofundando e o PMI (Project Management Institute) identificou outras áreas além das 

quatro anteriores (prazo, custo, qualidade e o escopo) que também influenciavam 

diretamente o projeto de forma decisiva. Hoje trabalhamos com nove áreas de 

conhecimento, denominadas Áreas do Conhecimento do Gerenciamento de Projetos do PMI 

descritas do PMBOK (Project Management Body of knowledge). As áreas do conhecimento 

encerram os conhecimentos e práticas do gerenciamento de projetos, onde cada área é 

descrita através de processos. 

 

Gerenciamento de Projetos 

O conhecimento em gerenciamento de projetos vem a cada dia sendo mais difundido 

e requisitado pelas empresas aos profissionais. Atualmente são raras as empresas que não 

utilizam Gerenciamento de Projetos e que conseguem fazer sucesso sem desperdício de 

tempo e dinheiro. 

O conhecimento das técnicas e melhores práticas existentes no PMBOK aliadas a 

ferramenta de gerenciamento de projetos e uma metodologia de implementação elaborada 

para atender as características dos projetos da empresa trazem a garantia de melhor 

qualidade no gerenciamento dos projetos. 

Um gerenciamento de projetos adequado garante a satisfação do cliente atendendo o 

escopo, prazo e custos do projeto tornando os projetos rentáveis. 

 

Estatísticas 

Em uma pesquisa conduzida pelo Dr. William Ibbs em 52 empresas de diversas áreas e 

tamanhos nos EUA: 

• Somente 16% dos projetos saem no tempo e no custo previsto. 

• 94% dos projetos terão ao menos um reinicio 



• 188% estouros em orçamentos 

• 222% de estouros em prazos  

• Somente 61% mantiveram o escopo original 

 

Porque os projetos falham 

Segundo o Gartner Group os projetos falham por diversos motivos entre os mais frequentes 

estão: 

• Metas e objetivos mal estabelecidos 

• Falta de entendimento das necessidades do cliente e das posições dos stakeholders  

• Falha no detalhamento do escopo 

• Prazos não realistas 

• Estimativas de custos incorretas 

• Orçamento mal planejado 

• Processos de controle inadequados 

• Inabilidade na gerência de recursos humanos 

• Motivos externos da empresa que afetam diretamente o sucesso do projeto 

 

Benefícios do Gerenciamento de Projetos 

De acordo com Ricardo Vargas um processo de Gerenciamento de Projetos garante alguns 

benefícios. Mensurados de acordo com o gráfico. 



 

 

Fatores de Riscos x Gerenciamento de Projetos 

Os fatores de Riscos estão associados diretamente ao sucesso ou insucesso de um projeto. 

Risco em projetos corresponde a um evento ou condição incerta que, se efetivamente 

ocorrer, pode implicar em efeito POSITIVO ou NEGATIVO nos resultados dos projetos. Assim 

riscos em projetos incluem tanto oportunidades quanto obstáculos para o atingimento dos 

resultados de projetos. 

Os riscos que podem gerar problemas aos projetos foram classificados nas seguintes 

categorias: Equipe Cliente, Equipe de Implementação, Escopo, Gerência de Projeto e 

Organizacionais. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

• Não participativo 

• Atitudes negativas ao projeto 

• Resistente a mudanças 

• Não comprometido 

• Falta de experiência em sistemas de Gestão 

• Baixa capacidade dos usuários por falta de maturidade ou 

conhecimento 

• Equipe de infra-estrutura inexistente ou inadequada 

 
• Conflitos entre cliente e equipe; 

• Conflitos entre os membros da equipe; 

• Rotatividade na equipe do projeto; 

• Não familiarizados com o negócio do cliente; 

• Não comprometidos; 

• Inexperientes; 

• Atitudes negativas. 

• Falta de boas práticas 

• Equipe de infra estrutura inexistente ou inadequada 

• Mudanças constantes de objetivo e escopo 

• Mudanças constantes de requisitos 

• Requisitos conflitantes 

• Requisitos não definidos de forma adequada 

• Deficiência no entendimento dos usuários quanto às limitações ou 

capacidades do sistema 

• Não confirmação de premissas do projeto ou proposta 

• Recursos retirados do projeto por alteração de prioridades 

• Alteração da gerência durante o projeto 

• Influência política no projeto (externa) 

• Reestruturação organizacional durante o projeto 

• Ausência ou perda do comprometimento organizacional para o 

projeto 

• Ausência de suporte gerencial de alto nível para o projeto 

• Indisponibilidade de Recursos TOTVS para o cliente 

• Influência das partes interessadas desfavoráveis ao projeto 

 

• Planejamento inadequado do prazo, custo e recursos necessários 

• Falta de experiência em projetos  

• Falta de conhecimento de negócios e processo 

• Baixa produtividade 

• Coordenador de Projetos sem perfil de liderança  

• Acompanhamento insuficiente do projeto 

• Falta de definição de marcos do projeto 

• Gerente do projeto ineficiente, inexperiente 

• Comunicação ineficiente 

 



Áreas de Conhecimento segundo PMBOK 

1. Gerenciamento de integração do projeto descreve os processos e as atividades que 

integram os diversos elementos do gerenciamento de projetos, que são identificados, 

definidos, combinados, unificados e coordenados dentro dos grupos de processos de 

gerenciamento de projetos. Ele consiste nos processos de gerenciamento de projetos: 

Desenvolver o termo de abertura do projeto, Desenvolver a declaração do escopo preliminar 

do projeto, Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, Orientar e gerenciar a 

execução do projeto, Monitorar e controlar o trabalho do projeto, Controle integrado de 

mudanças e Encerrar o projeto.  

 2. Gerenciamento do escopo do projeto descreve os processos envolvidos na verificação de 

que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o trabalho necessário, para que 

seja concluído com sucesso. Ele consiste nos processos de gerenciamento de projetos: 

Planejamento do escopo, Definição do escopo, Criar EAP, Verificação do escopo e Controle 

do escopo.  

 3. Gerenciamento de tempo do projeto descreve os processos relativos ao término do 

projeto no prazo correto. Ele consiste nos processos de gerenciamento de projetos: 

Definição da atividade, Sequenciamento de atividades, Estimativa de recursos da atividade, 

Estimativa de duração da atividade, Desenvolvimento do cronograma e Controle do 

cronograma.  

4. Gerenciamento de custos do projeto descreve os processos envolvidos em planejamento, 

estimativa, orçamentação e controle de custos, de modo que o projeto termine dentro do 

orçamento aprovado. Ele consiste nos processos de gerenciamento de projetos: Estimativa 

de custos, Orçamentação e Controle de custos.  

5. Gerenciamento da qualidade do projeto descreve os processos envolvidos na garantia de 

que o projeto irá satisfazer os objetivos para os quais foi realizado. Ele consiste nos 

processos de gerenciamento de projetos: Planejamento da qualidade, Realizar a garantia da 

qualidade e Realizar o controle da qualidade.  



6. Gerenciamento de recursos humanos do projeto descreve os processos que organizam e 

gerenciam a equipe do projeto. Ele consiste nos processos de gerenciamento de projetos: 

Planejamento de recursos humanos, Contratar ou mobilizara equipe do projeto, Desenvolver 

a equipe do projeto e Gerenciar a equipe do projeto.  

7. Gerenciamento das comunicações do projeto descreve os processos relativos à geração, 

coleta, disseminação, armazenamento e destinação final das informações do projeto de 

forma oportuna e adequada. Ele consiste nos processos de gerenciamento de projetos: 

Planejamento das comunicações, Distribuição das informações, Relatório de desempenho e 

Gerenciar as partes interessadas.  

8. Gerenciamento de riscos do projeto descreve os processos relativos à realização do 

gerenciamento de riscos em um projeto. Ele consiste nos processos de gerenciamento de 

projetos: Planejamento do gerenciamento de riscos, Identificação de riscos, Análise 

qualitativa de riscos, Análise quantitativa de riscos, Planejamento de respostas a riscos e 

Monitoramento e controle de riscos.  

9. Gerenciamento de aquisições do projeto descreve os processos que compram ou 

adquirem produtos, serviços ou resultados, além dos processos de gerenciamento de 

contratos. Ele consiste nos processos de gerenciamento de projetos: Planejar compras e 

aquisições, Planejar contratações, Solicitar respostas de fornecedores, Selecionar 

fornecedores, Administração de contrato e Encerramento do contrato.  

 



  

Visão Geral das áreas de conhecimento em Gerenciamento de Projetos 

 

Lei de Murphy  

Se alguma coisa pode dar errado, dará. E mais, dará errado da pior maneira, no pior 

momento e de modo que cause o maior dano possível. Muitos dos aborrecimentos do 

cotidiano são bem mais frequentes do que gostaríamos. As catástrofes não são 

coincidências, é apenas a comprovação da inevitabilidade da Lei de Murphy. De acordo com 

Maximiano (2002), a Lei de Murphy é uma forma de tornar mais populares e didáticos os 

conceitos da física e da matemática. Quando você toma como exemplos situações rotineiras 



como a queda da torrada no chão com a parte da manteiga para baixo e as filas que 

demoram mais, fica mais fácil explicar coisas que, do contrário, soariam abstratas demais. O 

estudo da lei das probabilidades tem aplicações práticas muitos sérias e úteis.  

Na verdade, embora essa “Lei” possa parecer pessimista, nós devemos utilizá-la como um 

importante alerta quanto à necessidade de atenção a todos os detalhes de nossos 

planejamentos, pois se deixadas à sua sorte a tendência das coisas é ir de mal a pior. 

Segundo Possi (2006), a Lei de Murphy é sustentada por uma lei natural aceita: a entropia. 

Essa lei é usada com mais freqüência no estudo da termodinâmica, a maneira como a 

energia muda de uma forma para outra e diz que, no universo, os sistemas tendem a acabar 

em desordem e confusão. A entropia, também conhecida como a segunda lei da 

termodinâmica, sustenta a afirmação da Lei de Murphy que diz que o que pode dar errado 

vai dar errado. Para Gorges, (2007), a Lei de Murphy não prova nada, não explica nada.  

Simplesmente expressa uma máxima: que as coisas vão dar errado. Mas esquecemos de que 

há outras forças em ação quando falamos da Lei de Murphy. Supostamente, foi o escritor 

Rudyard Kipling quem disse que não interessa quantas vezes você derruba uma fatia de pão 

no chão, pois ela sempre cai com a manteiga para baixo. Kipling, autor de "O Livro da Selva" 

entre outros, fez uma observação que a maioria de nós sabe: a vida é difícil, quase ao ponto 

de ser engraçada.  

Mas quanto à fatia de pão com manteiga, devemos levar em conta o fato de que um lado 

está mais pesado que o outro. Significa que no seu caminho até o chão, o lado mais pesado 

vai virar para baixo graças à gravidade, e não vai virar para cima de volta justamente por 

causa da gravidade. Afinal o lado da manteiga é mais pesado do que o lado sem manteiga. 

Então Kipling estava certo - uma fatia de pão com manteiga vai sempre cair com a manteiga 

para baixo.  

Normalmente as pessoas não se dão conta da quantidade de projetos de que participam na 

vida cotidiana: seja a preparação de um churrasco na casa de praia ou o nascimento de um 

filho, os projetos estão presentes em vários momentos da vida. Os projetos estão em toda 

parte, e grande parcela de seu sucesso vem de um bom planejamento e adequado controle 

de execução. Muitos projetos falham e, frequentemente, lembramos da Lei de Murphy: “Se 



há duas ou mais formas de fazer alguma coisa e uma das formas resultar em catástrofe, 

então alguém fará.” (GORGES, 2007, p. 2).  

Muitos estudos demonstram o fracasso de projetos, seja porque são cancelados ou porque 

estouram os custos planejados, o prazo ou têm o escopo reduzido. Pela Lei de Murphy, 

“tudo leva mais tempo do que todo o tempo que você tem disponível” e nada é executado 

dentro do prazo ou do orçamento previstos”. Para Maximiano (2002), um dos fatores críticos 

de sucesso de um projeto é o controle de escopo: conforme as atividades evoluem, o cliente 

demanda novas entregas para o projeto.  

Mudanças sempre irão ocorrer, mas devem sempre ser replanejadas e novos prazos e custos 

precisam ser acordados entre todos os interessados. É a mesma situação quando se aceita o 

pedido da esposa para pintar as paredes de um quarto da casa: a nova parede fica linda, e 

dali a pouco será necessário pintar também os armários, o teto e a porta. Já que está 

pintando a porta, pinta-se também as outras portas da casa e o quarto da empregada. Já 

que o pintor está lá mesmo pinta-se os tetos e as demais paredes. Este efeito também é 

conhecido como Teorema de Jacques ou Complexo de Jaqueline: “já que” está fazendo 

alguma atividade relacionada, aproveita e amplia o escopo. Tudo estaria perfeito se o pintor 

não cobrasse mais, e se o número de latas de tinta necessárias também continuasse o 

mesmo, e o tempo necessário também não se alterasse, mas no mundo real não é assim: 

toda mudança tem o seu reflexo. Segundo Gorges (2007, p. 6): 63  

Uma causa tradicional de fracassos em projetos é o mau hábito de não registrar problemas e 

desvios durante o projeto. Dali a algum tempo, tendo oportunidade de gerenciar um projeto 

semelhante, o gerente aproveita o planejamento que fizera para o projeto anterior – e segue 

o mesmo caminho, repetindo muitos erros. “Por que cometer os mesmos erros se há tantos 

erros novos a escolher?”, disse Bertrand Russel. Se você utiliza métricas para planejar uma 

atividade, precisa medir o tempo efetivamente gasto, para poder revisar suas métricas - e 

planejar melhor na próxima vez. Os problemas encontrados devem ser analisados e, no 

próximo projeto – ou na próxima etapa do mesmo projeto - serão levados em consideração 

para minimizar desvios na execução.  



Para Maximiano (2002), uma falha comum no planejamento é ser muito otimista. A técnica 

de estimativa de três pontos se baseia na determinação de três estimativas: a otimista (o 

que ocorre na melhor hipótese), a mais provável (a mais realista levando em consideração 

interrupções e dependências para a realização da tarefa) e a pessimista (se a Lei de Murphy 

estiver contribuindo para o fracasso da atividade). Relacionado ao otimismo no 

planejamento está o otimismo nas medições. Use o histórico dos projetos e a experiência 

para planejar os “atrasos”: crie períodos no cronograma para revisões, testes e retrabalho. 

Conhecer os motivos de fracasso de projetos e entender o uso de técnicas para o 

gerenciamento é a base para aumentar a probabilidade de sucesso de um projeto. 

 

Considerações finais 

Ao se realizar a implantação de um ERP baseando-se nas melhores práticas de 

gerenciamento de projeto apresentadas pelo PMBOK conseguirá obter o sucesso no projeto 

pois terá um instrumento de orientação para ele. Permitirá que todos os participantes, 

diretos ou indiretos, de uma Implementação tenham uma fonte de orientação de como 

realizar o planejamento e execução de um projeto. Teremos clara a definição dos produtos 

finais a serem entregues e as responsabilidades envolvidas.  

Haverá controle e acompanhamento do Projeto, permitindo formas e meios de controles 

definidos na execução de um projeto de Implementação de ERP, prevendo 

acompanhamento frequente do progresso do projeto e estabelecendo padrão de 

procedimentos 

Fará com que todos as pessoas que participam de um projeto tenham sua atuação 

padronizada, além de garantir que qualquer alteração na equipe não represente mudanças 

na forma de atuação do profissional substituído. 

Se obterá maior qualidade dos serviços prestados, garantindo, por meio das ferramentas de 

controle, a qualidade e eficiências dos serviços prestados, desenvolvendo recursos 

qualificados envolvidos e comprometidos. 



Haverá melhoria dos resultados operacionais, conseguindo, por meio de planejamento eficaz 

e controles, redução de tempo e custos de Implementação com ganhos operacionais. 

Garantindo o bom desempenho financeiro da empresa que está implantando o ERP e o 

fornecedor, para que todas as partes tenham o máximo de retorno sobre o investimento. 

 



Referências bibliográficas 

DAYCHOUM, Merhi. Gerência de projetos: programa delegacia legal / Merhi Daychoum. – 

Rio de Janeiro: Brasport, 2005.  

GORGES, Eduardo. A lei de Murphy no gerenciamento do projetos / Eduardo Gorges – Rio de 

Janeiro: Brasport, 2007.  

MARTINS, José Carlos Cordeiro. Gerenciando projetos de desenvolvimento de software com 

PMI, RUP e UML/ José Carlos Cordeiro Martins. – 4. ed. atual. – Rio de Janeiro: Brasport, 

2007.  

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Administração de Projetos: como transformar ideias em 

resultados. 3. ed. 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009.  

POSSI, Marcus. Gerenciamento de Projetos V. 3 – Guia do Profissional – Fundamentos 

Técnicos, 1 ed. Brasport, 2006.  

POSSI, Marcus. Gerenciamento de Projetos V. 1 – Guia do Profissional – Abordagem Geral e 

definição de escopo, 1 ed. Brasport, 2006.  

UM GUIA do Conjunto de Conhecimento sem Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®). 4. 

ed. 2008 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, 

Pensilvânia, USA, 2008.  

VARGAS, Ricardo Viana. Manual Prático do Plano de Projeto. 3. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 

2007.  

VARGAS, Ricardo Viana. Gerenciamento de projeto - Estabelecendo diferenciais competitivos 

/ Ricardo Viana Vargas; prefácio de Reeve Haroldo R. - 6. ed. atual. – Rio de Janeiro – 

Brasport 2005. 


