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COMO A ISO 9001 
ABORDA A 
GESTÃO DE 
PROJETOS? 

COMO FAZER GESTÃO 
DE PROJETOS  NA 
PRÁTICA.



Mas antes...



Acharam que eu tinha 

esquecido do exercício?



CRIAÇÃO DE CRONOGRAMA E ACOMPANHAMENTO LIÇÃO DE CASA

1 - Elabore um cronograma com base nas 
ferramentas da última aula e EAD criados;

2 - Elabore um controle de etapas (Chek 
List) nas plataformas sugeridas pelo 
instrutor sobre o cronograma criado.



stakeholders & gestão de projetos



O QUE SÃO STAKEHOLDERS? 
Stakeholders é um termo inglês cuja tradução significa partes interessadas. No 
contexto empresarial, stakeholders podem ser pessoas físicas ou jurídicas que 
podem ser impactadas por projetos, diretamente ou indiretamente, de forma 
negativa ou positiva.

Os stakeholders participam das atividades da empresa e são importantes para a 
execução e planejamento dos projetos, já que fazem parte do fundamento da 
gestão de comunicação. Portanto, o termo stakeholders abrange várias pessoas 
que tenham interesse na gestão dos projetos, sendo investidores ou não.

Em nosso país, stakeholders são definidos como públicos de interesse e, por isso, 
estão incluídos nas estratégias para que as organizações alcancem os seus 
objetivos. Eles são os públicos impactados pelos projetos, motivo pelo qual são 
considerados na tomada de decisões dos líderes.

https://www.projectbuilder.com.br/blog/5-passos-para-conquistar-o-engajamento-de-stakeholders/


.

STAKEHOLDERS DO PROJETO
Existem diferentes públicos de interesse de modo que são abrangentes. São considerados stakeholders-chave as pessoas que vão ser 
diretamente impactadas pelo projeto ou aquelas que são muito influentes.

PRIMÁRIOS SECUNDÁRIOS
(sofrem impactos diretos) (sofrem impactos indiretos)

mídia

imprensa

grupos ambientalistas

governo

organizações sem fins 
lucrativos

instituições financeiras

fornecedores

clientes

proprietários

concorrentes

acionistas

investidores



.

STAKEHOLDERS DO PROJETO
Outra classificação que merece destaque é a dos stakeholders internos e externos

INTERNOS

Os stakeholders internos são aqueles que fazem parte do ambiente 
empresarial, ou seja, estão envolvidos com as atividades da 
organização e, de certa forma, também podem fazer parte dos 
stakeholders primários:

● gestores;
● colaboradores;
● diretores;
● gerentes;
● equipe do projeto.

EXTERNOS

Os stakeholders externos são aqueles interessados que estão fora do 
ambiente empresarial, mas interagem e também se encaixam na 
classificação de stakeholders secundários:

● analistas financeiros;
● lideranças comunitárias;
● familiares dos integrantes do projeto;
● familiares dos clientes;
● defensores do meio ambiente;
● participantes das mídias;
● líderes sindicais.



STAKEHOLDERS
chave de um projeto.



EXECUÇÃO / MOBILIZAÇÃO EXECUÇÃO

Identificação dos Stakeholders

O reconhecimento inicial dos stakeholders vai determinar todos os passos da sequência. Então, o melhor é 
identificar, logo no começo, quem são as partes interessadas. Procure descrever cada grupo e registrar todos os 
seus participantes.

Os investidores, ocupantes da alta gerência e clientes internos e externos ocupam a camada mais elevada. Abaixo 
deles, estão os gerentes de áreas envolvidas, a equipe do projeto, parceiros e fornecedores. Há, ainda, os 
stakeholders externos, como os que estão ligados à comunidade impactada pelo projeto, se for o caso.

Identificar cada parte e entender seu papel é essencial. Também, é interessante criar subconjuntos, como entre os 
stakeholders-chave, os que podem ameaçar e os que apoiam o negócio durante o desenvolvimento. Não se 
esqueça de avaliar a influência deles e de classificá-los de acordo com a importância. Isso ajuda a estabelecer o 
senso de prioridade, na hora de atender às expectativas.

https://brasil.pmi.org/brazil/KnowledgeCenter/Articles/GerenciamentoDeEquipes.aspx
https://www.projectbuilder.com.br/blog/como-identificar-os-stakeholders-chave-para-seu-projeto/
https://www.projectbuilder.com.br/blog/entenda-a-importancia-da-priorizacao-de-tarefas-e-como-colocar-em-pratica/


EXECUÇÃO / MOBILIZAÇÃO EXECUÇÃO

Como essa área funciona?

De forma simples, os stakeholders são aqueles que se percebem afetados pelo projeto e são 
considerados pelo gestor. A área do PMBOK (Project Management Body of Knowledge) tem a ver com 
a identificação e com a gestão de partes interessadas. Então, PMBOK quer dizer conhecimento em 
gerenciamento de projetos, sendo na realidade um guia que apresenta práticas para a gestão de 
projetos.

Com o PMBOK, é possível ter uma visão mais ampla das tarefas e de seus impactos em vários 
níveis. Principalmente, ele é um meio de quebrar certas resistências e de conquistar resultados 
melhores na implementação das mudanças previstas. Por causa de suas características, é uma 
abordagem que tem grande impacto no sucesso de execução e que, por isso, merece máxima 
atenção.

Documento contendo 
técnicas, métodos e 
processos relativos a 
Gerência de Projetos.

(Conjunto de conhecimentos em 
gerenciamento de projetos)

PMBOK

https://www.projectbuilder.com.br/blog/conquistar-stakeholders-em-3-passos/
https://www.projectbuilder.com.br/blog/conquistar-stakeholders-em-3-passos/


EXECUÇÃO / MOBILIZAÇÃO EXECUÇÃO

Como essa área funciona?

Com o PMBOK, é possível ter uma visão mais ampla das 
tarefas e de seus impactos em vários níveis. 
Principalmente, ele é um meio de quebrar certas 
resistências e de conquistar resultados melhores na 
implementação das mudanças previstas. Por causa de 
suas características, é uma abordagem que tem grande 
impacto no sucesso de execução e que, por isso, merece 
máxima atenção.

1. INICIAÇÃO

2. PLANEJAMENTO

3. EXECUÇÃO

4. MONITORAMENTO E 
CONTROLE

5.EXECUÇÃO

ENCERRAMENTO/
ENTREGA

PMBOK - Edição 06

https://www.projectbuilder.com.br/blog/conquistar-stakeholders-em-3-passos/




Classificação dos Stakeholders

Os interessados devem ser classificados de acordo com a ordem de importância. Em seguida, deve ser desenvolvido um plano de ação 
específico para cada stakeholders. É preciso pensar na forma de interagir com eles, de que modo iniciar um diálogo, como o seu apoio 
pode ser obtido e quais estratégias podem mitigar os riscos das influências.

Portanto, o gestor precisa aplicar técnicas de negociação colocando-se à frente da equipe e mantendo a transparência para evitar 
conflitos. Quanto maior for a complexidade de um projeto, mais stakeholders estarão envolvidos e os esforços serão intensificados 
para garantir o sucesso do empreendimento.

Identificação das Partes Interessadas.

Identificar cada parte e entender seu papel é essencial. Também, é interessante criar subconjuntos, como entre os 
stakeholders-chave, os que podem ameaçar e os que apoiam o negócio durante o desenvolvimento. Não se esqueça de avaliar a 
influência deles e de classificá-los de acordo com a importância. Isso ajuda a estabelecer o senso de prioridade, na hora de atender 
às expectativas.

https://www.projectbuilder.com.br/blog/como-identificar-os-stakeholders-chave-para-seu-projeto/
https://www.projectbuilder.com.br/blog/entenda-a-importancia-da-priorizacao-de-tarefas-e-como-colocar-em-pratica/


EXECUÇÃO / MOBILIZAÇÃO EXECUÇÃO

Gerenciamento do engajamento

Uma das etapas cruciais consiste em reconhecer e 
cuidar do engajamento dos stakeholders. É preciso 
entender quem são os apoiadores e quem não está 
envolvido com a realização. Também, é importante 
conhecer quais são os stakeholders que detêm os 
recursos necessários para o projeto e como eles 
serão utilizados. Quanto maior for esse fator, em 
todos os sentidos, melhor é para a execução das 
estratégias definidas.

https://www.projectbuilder.com.br/blog/5-passos-para-conquistar-o-engajamento-de-stakeholders/


EXECUÇÃO / MOBILIZAÇÃO EXECUÇÃO

Desenvolvendo as Estratégias

Fortalecer a ligação com os apoiadores e com aqueles que 
“compram a ideia”. Quanto maior for o envolvimento deles, mais 
fácil é quebrar as barreiras dos que oferecem algum tipo de desafio 
para o negócio. No fim, é um ótimo meio de estabelecer parcerias.

Ainda convém pensar em estratégias para comunicar sobre o 
andamento do projeto, como a elaboração de relatórios. É crucial 
que o compartilhamento de informações aconteça no nível certo, 
de modo a evitar problemas com o excesso ou com a falta de 
dados. De um jeito específico, cada projeto pedirá uma abordagem 
e a metodologia deve considerar isso. Assim, é possível conquistar 
os melhores resultados.

https://www.projectbuilder.com.br/blog/como-transformar-stakeholders-complicados-em-parceiros-incriveis/


EXECUÇÃO / MOBILIZAÇÃO EXECUÇÃO

Monitoramento do Relacionamento

Para que o gerenciamento de stakeholders no PMBOK seja 
eficiente, é importante entender a quantas anda o 
relacionamento entre as partes interessadas. A partir das 
táticas genéricas e das específicas, é o momento de 
compreender se ocorreram mudanças na classificação, por 
exemplo.

Também, é relevante medir a satisfação, acompanhar se as 
expectativas têm sido atendidas e assim por diante. A partir 
desses resultados, é possível redirecionar a atuação, de modo a 
torná-la ainda mais estratégica.

https://www.projectbuilder.com.br/blog/material-gratuito-guia-pratico-para-um-gerenciamento-efetivo-de-stakeholders/


EXECUÇÃO / MOBILIZAÇÃO EXECUÇÃO

Para que esse gerenciamento aconteça da melhor maneira, é comum utilizar algumas ferramentas e recursos 
específicos. É necessário, por exemplo, fazer a análise e o tratamento de dados. A classificação dos stakeholders entra 
nessa questão, o que demonstra a sua importância.

Também, é oportuno partir para a coleta de informações consideradas cruciais. A realização de pesquisas permite 
entender quais são os interesses e expectativas das pessoas, bem como a satisfação e o engajamento ao longo da 
execução. Questionários internos são igualmente bem-vindos. Confira abaixo as ferramentas úteis na gestão:

● coleta e análise de informações;
● representação de dados;
● documentos, questionários e pesquisas;
● opiniões especializadas;
● debates;
● avaliação comparativa;
● sistemas de gerenciamento da informação.

https://www.projectbuilder.com.br/blog/gestao-de-projetos-aplicada-a-manutencao-industrial/


EXECUÇÃO / MOBILIZAÇÃO EXECUÇÃO

Ferramentas para
Gestão de Projetos.
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Vamos voltar um 
pouco por onde já 
caminhamos.



GERENCIAMENTO COMO GERENCIÁ-LOS?

Iniciação 

(Termo de abertura, 
Justificativa e 

Objetivos)
7 Passos  
para  gerenciar  
qualquer  projeto.

Escopo 
(Detalhamento, 
EAP - Estrutura 

Analítica do 
Projeto)

Documentos de apoio 

(Gestão de riscos e comunicações)

Execução 

(Mobilização / Realização)
Controles do projeto 
e desenvolvimento 

(status, reuniões e indicadores)

Validação do projeto 
Encerramento 

(lições aprendidas, documentos de 
saída)

1 2

Cronograma 
Planejamento 
(recursos / custos)

3 4

5 6 7



EXECUÇÃO / MOBILIZAÇÃO EXECUÇÃO

Para automatizar o 
básico precisa 
funcionar.



EXECUÇÃO / MOBILIZAÇÃO EXECUÇÃO

O sucesso pode ser alcançado através...



Você precisa fazer uma escolha.



Vamos começar 
a colocar a mão 
na massa.



EXECUÇÃO / MOBILIZAÇÃO EXECUÇÃO

Agora vamos potencializar a 

gestão... 

 métodos 

“samurais”

gestão de projetos





O que é a metodologia Scrum

A metodologia Scrum é um framework simples para trabalhar com projetos 
complexos, criada pelos desenvolvedores Ken Schwaber e Jeff Sutherland.
Ela faz parte das metodologias ágeis e é comumente utilizada por 
desenvolvedores de softwares e sistemas.

Trata-se de um método de trabalho realizado a partir de pequenos ciclos de 
atividades dentro de um projeto.

Cada ciclo de atividade é planejado previamente e se chama Sprint, 
composto por um período de tempo predefinido em que as tarefas devem ser 
realizadas pela equipe.

A metodologia Scrum permite potencializar o trabalho em equipe, 
acompanhar a evolução do produto, sempre com foco na qualidade da 
produção e nos prazos estipulados.

SCRUM

https://blog.contaazul.com/o-que-e-gestao-de-projetos
https://blog.contaazul.com/como-corrigir-uma-equipe-desmotivada


Como funciona a metodologia Scrum
Na prática, a metodologia Scrum funciona de maneira simples e dinâmica.



SCRUM



SCRUM



SCRUM



SCRUM



O processo começa com a visão 
inicial do produto e um planejamento 

realizado pelo Product Owner.

Em seguida, esse planejamento é 
desmembrado nas funcionalidades do produto 
em uma lista, chamada de Product Backlog.

Nessa etapa, é fundamental que o 
Product Owner defina prioridades para 

implementar as funcionalidades ao 
longo do projeto.

A partir dessa definição, o projeto é dividido em 
ciclos, os Sprints, que geralmente têm de duas a 

quatro semanas de duração.

A partir dessa definição, o projeto é dividido em 
ciclos, os Sprints, que geralmente têm de duas a 

quatro semanas de duração.

O Sprint é o período de tempo 
em que o conjunto de 

atividades definidas no Product 
Backlog devem ser colocadas 

em prática.

01 02 03

04 05 06

SCRUM

Como funciona a metodologia Scrum



Antes de iniciar o Sprint, a equipe se reúne 
para planejar as tarefas a serem 

implementadas, ter uma visão clara das 
prioridades e do que se espera do ciclo.

As tarefas designadas para cada Sprint são 
deslocadas do Product Backlog para o Sprint 

Backlog.

Durante a execução do Sprint, a equipe 
deve fazer um Daily Scrum: uma 

reunião diária em que cada colaborador 
deve pontuar o que fez no dia anterior, 

o que irá fazer hoje e quais 
impedimentos existem.

E assim o processo segue até o fim do Sprint, momento em que é realizada uma reunião de revisão 
das funcionalidades implementadas, a fim de validar o produto.

Também é nesse momento que se faz uma retrospectiva do Sprint, em que a equipe avalia o 
processo, identifica necessidades de adaptação e começa o planejamento do novo Sprint.

Esse ciclo se repete até a entrega do produto final ao cliente.

07 08
importante

SCRUM



DICA DE LEITURA





Feito!


