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AS 5 PRINCIPAIS CARACTERISTICAS 

DE UM PROJETO
INTRODUÇÃO

A gestão de projetos vem se tornando cada vez mais importante dentro das organizações, fazendo assim com

que as empresas invistam na pratica de criar e projetar projetos de acordo com suas necessidades e demanda.

Com a evolução dos projetos foram criadas algumas caracteristicas para um melhor desenvolvimento dos

mesmos.

CONCLUSÃO

Os projetos são criados a partir de uma necessidade

da empresa, o mesmo pode ser criado para resolver

um problema/necessidade, ou até mesmo melhorar

algum setor ou atividade já existente. Um bom

projeto deve seguir algumas características, sendo

elas citadas a seguir:

Temporário: O projeto deve ter seu inicio e fim

definidos, porém o termo temporário não significa

que o mesmo será feito em um curto período. Muitos

projetos tem o intuito de criar resultados duradouros;

Único: Um projeto tem o intuito de desenvolver algo

diferente, que nunca havia sido feito antes, isso faz

com que o mesmo seja único e exclusivo.

Propósito: Todo projeto deverá ter um ou mais

objetivos definidos. Estes objetivos deverão ser

concluídos e atingidos para que o projeto seja

considerado finalizado. Os objetivos deverão ser:

específicos, mensuráveis, acordado entre os

interessados no projeto , realistas e componentes ao

tempo.

Interdependente: Os projetos irão interagir com

outras operações da empresa, ou até mesmo com

outros projetos que estejam em andamento, pois os

resultados produzidos serão utilizados para

aprimorar tarefas rotineiras e outros projetos.

Ambiente de conflito: Os projetos quando

necessitam de recursos, o mesmo requisita de forma

“emprestada” para as demais áreas, disputando ou

até mesmo dividindo estes recursos com essas

áreas e com outros projetos que também estão

sendo desenvolvidos.

DESENVOLVIMENTO
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Os projetos tem uma grande importância dentro das

empresas, sendo assim ele deverá conter todas as

cacteristicas citadas anteriormente para que assim ele

possa proporcionar o resultado que havia sido

planejado no inicio. Proporcionando assim um retorno

positivo para a empresa.

Fonte: http://pt.slideshare.net/silasserpa/curso-de-

gesto-de-projetos-ms-project
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