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FASES DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS
INTRODUÇÃO

Por maiores que sejam os esforços empregados no gerenciamento de projetos, se não houver um modelo a

ser seguido, a empresa acaba tendo que lidar com inconsistências, retrabalhos e, o pior, atrasos. Para melhor

planejar, executar e controlar um projeto é importante dividi-lo em “pedaços” menores, denominados fases.

As denominações, títulos e quantidades das

fases são determinados pelas necessidades de

controle da organização envolvida no projeto.

São estas as 5 fases mais comuns empregadas

no gerenciamento de projetos.

Figura 1: Representação das fases de um projeto

FASES DO GERENCIAMENTO

Iniciação: aqui o gerente de projetos deve buscar

compreender quais são as primeiras informações

que devem ser conhecidas, dados importantes,

restrições de escopo, de tempo e de custo. É nesse

momento que são registradas as premissas e o

propósito do projeto.

Planejamento: como o projeto foi aprovado a

empresa acredita que os esforços irão gerar

resultados. Este deve ser consistente para

estruturar um bom plano que leve o projeto ao

sucesso. O modelo deve prever a mensuração dos

objetivos e metas, além dos recursos que serão

utilizados.

Execução: aqui o foco é o exercício do que foi

planejado e que sejam documentadas as conclusões. O

gerente de projetos exerce o acompanhamento das

atividades em comparação com os trabalhos realizados

durante o planejamento.

Monitoramento e Controle: Ocorrem em paralelo com

a execução, pois essa é a forma de assegurar que ela

está de acordo com o planejamento. Aqui se avalia o

desempenho, pois são essenciais para a tomada de

decisão do gerente de projetos.

Encerramento: é a época em que devem ser

documentadas as lições proporcionadas pelo projeto, as

experiências relevantes que tendem a contribuir

futuramente na prevenção de falhas e no sucesso de

novos projetos.

CONCLUSÃO

Quando os projetos têm várias fases, estas são partes,

em geral, de um processo sequencial projetado para

garantir um controle adequado e obter o produto,

serviço ou resultado desejado. Tudo isso cabe ao

gerente de projetos, que deve administrar e controlar

em conjunto com sua equipe todas as fases importantes

para concluir com excelência o projeto.
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