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O Project Management Institute (PMI) é a

associação profissional sem fins lucrativos

líder mundial na profissão de gerenciamento

de projetos, programas e portfólio. 

Fundado em 1969, o PMI agrega valor para

mais de 2,9 milhões de profissionais ao redor

do mundo. 

O PMI melhora o sucesso organizacional e

amadurece ainda mais a profissão de

gerenciamento de projetos por meio de seus

padrões, certificações, ferramentas de

pesquisa, publicações, cursos de

desenvolvimento profissional e

oportunidades de networking. 

O QUE É O PMI

“A Guide to the Project Management Body of

Knowledge (PMBOK® Guide)”, mais

conhecido como PMBOK®, foi criado em 1987

e assim como o cenário de gerenciamento de

projetos também evoluiu, estando

atualmente em sua sétima edição, que

evoluiu para um padrão baseado em

princípios a fim de apoiar o gerenciamento de

projetos de forma mais eficiente e focar mais

nos resultados pretendidos em vez de

entregas (2021, p. 10).  

Atualmente o capítulo de Santa Catarina do PMI é o

responsável pela divulgação e trabalhos relacionados ao

Project Management Institute no estado, e possui 172

membros ativos.

PMI SANTA CATARINA
CHAPTER

GUIA PMBOK

A presente cartilha está fundamentada nos

conceitos abordados no PMBOK 7ª edição.
Para mais informações sobre o PMBOK 7ª ed,  e

ter acesso a todo seu conteúdo, acesse

http://pmisc.org.br/.

1

https://www.saraiva.com.br/psicologia-7-edicao-197977/p
https://www.saraiva.com.br/psicologia-7-edicao-197977/p


O PMI - SC, através de sua Diretoria de Governo, tem
como objetivo promover a gestão de projetos no
setor público catarinense por meio do engajamento e
desenvolvimento de instituições e gestores públicos,
estimulando o desenvolvimento profissional e o
compartilhamento de boas práticas.

SOBRE A DIRETORIA 
DE GOVERNO
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Em 2021, o PMI, através da pesquisa Pulse of the Profession 2021 (2021, p. 3),
revelou que à medida que a pandemia se espalhava no mundo, novas formas
de trabalhar e fornecer valor que estavam se desenvolvendo durante algum
tempo foram aceleradas. Isso aumentou o ritmo e a escala da digitalização
exponencialmente, com um grande impacto no talento e na necessidade de
aumentar e atualizar habilidades. Isso forçou as organizações a repensar o
futuro rapidamente. Segundo a pesquisa, uma das maiores mudanças foi a
transformação digital e a necessidade de aceleração desse mudança se
mostrou na pesquisa: Nem todos os setores são iguais quando se trata de
acelerar a mudança nos negócios. Os dados da pesquisa revelam que o
governo fica atrás da norma, o que pode, em parte, ser devido a restrições
legais e regulamentares (p. 4).

MOTIVAÇÃO PARA A CRIAÇÃO 
DA CARTILHA

3



Segundo a pesquisa, estamos vendo uma
mudança fundamental na forma como as
organizações líderes e suas equipes
planejam e executam iniciativas.

MOTIVAÇÃO PARA A CRIAÇÃO 
DA CARTILHA

À vista disso, a motivação para redação desta
cartilha é apresentar os conceitos gerais sobre
gestão de projetos que podem ser aplicados à
gestão pública para a utilização dessas
metodologias na entrega de eficiência e eficácia
em seus serviços. 

4



PROJETO PROGRAMA

PORTFÓLIO

CONCEITOS

Um esforço temporário empreendido para criar um produto,

serviço ou resultado único. A natureza temporária dos

projetos indica um início e um fim para o trabalho do

projeto ou uma fase do trabalho do projeto. Os projetos

podem ser independentes ou fazer parte de um programa

ou portfólio (PMI, 2021, p.4).

Um grupo relacionado de projetos, subprogramas e

atividades de programa gerenciados de forma coordenada

para a obtenção de benefícios que não estariam

disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente

(PMI, 2021, p. 4).

Projetos, programas, subportfólios e operações

gerenciadas em grupo para alcançar objetivos

estratégicos (PMI, 2021, p. 4).
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PROJETO PROGRAMA PORTFÓLIO

(PMI, 2017, p. 13)

6(PMI, 2017, p. 12)



É a aplicação de conhecimentos, habilidades,
ferramentas e técnicas às atividades do projeto para
cumprir os requisitos definidos. 
O gerenciamento de projetos refere-se a orientar o
trabalho do projeto para entregar os resultados
pretendidos (PMI, 2021, p. 4, grifo nosso).

O QUE É O GERENCIAMENTO
 DE PROJETOS?
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FUNÇÕES ASSOCIADAS A
PROJETOS

Fornecer
supervisão e
coordenação;

Realizar o
trabalho e
contribuir
com insights;

Objetivos e
feedbacks
atuais;

Aplicar a
especialização;

Facilitar e
apoiar;

Fornecer
orientação e
insight
comerciais;

Fornecer
recursos e
orientações;

Manter a
governança;

(PMI, 2021, p. 12)
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Os princípios de gerenciamento de projetos
oferecem orientação para o comportamento das
pessoas envolvidas em projetos, pois influenciam e
moldam os domínios de desempenho para
produzir os resultados pretendidos (PMI, 2O21, p.
4, grifo nosso).

Princípios de gerenciamento de
projetos
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Princípios de
gerenciamento de
projetos

Quadros elaborados por VARGAS, 2021
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Princípios de
gerenciamento de
projetos

Quadros elaborados por VARGAS, 2021
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Princípios de
gerenciamento de
projetos

Quadros elaborados por VARGAS, 2021
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Princípios de
gerenciamento de
projetos

Quadros elaborados por VARGAS, 2021
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Domínios de
desempenho
Um domínio de desempenho é
um grupo de atividades
relacionadas, que são críticas
para a entrega eficaz dos
resultados do projeto (PMI, 2021,
p. 12).

Os domínios de desempenho são
áreas de foco interativas, inter-
relacionadas e interdependentes
que trabalham em uníssono para
alcançar os resultados desejados
do projeto (PMI, 2021, p. 7).

Quadros elaborados por VARGAS, 2021
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Quadros elaborados por VARGAS, 2021

Domínios
 de

desempenho
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Quadros elaborados por VARGAS, 2021

Domínios
 de

desempenho
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Quadros elaborados por VARGAS, 2021

Domínios
 de

desempenho
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O orçamento público é um instrumento de planejamento,
onde encontram-se contemplados os recursos a serem
usados pelo governo, provenientes de impostos e taxas.
Esses tributos são convertidos em obras e serviços que
beneficiam a sociedade (ENAP, 2017, p. 11, grifo nosso).

Gestão de Projetos
e Administração
Pública

A Gestão de Projetos na Administração
Pública está associada à Execução
Orçamentária de um governo. E de que
forma? 

De acordo com o Artigo 167, inciso primeiro da Constituição Federal

de 1988, é vedado o início de programas ou projetos não incluídos

na lei orçamentária anual, um dos mecanismos de instrumento de

planejamento que veremos a seguir.

A Administração Pública possui instrumentos de planejamento
para alocação dos recursos públicos. 
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ORÇAMENTO
PÚBLICO

Figura elaborada por ENAP, 2020, p. 17

Os programas do PPA têm metas e
indicadores quantitativos;

A LDO explicita metas e prioridades para
cada ano;

A LOA prevê recursos para a sua
execução (ENAP, 2017, p. 18).
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PESQUISA
Ver e AgirBenefícios da implementação de boas

práticas e/ou metodologias de gestão de
projetos 

O PMI-SC, através de sua Diretoria de Governo, realizou uma

pesquisa com 24 instituições públicas do Estado de Santa

Catarina com o objetivo de elencar os benefícios da

implementação de boas práticas e/ou metodologias de gestão

de projetos no Setor Público e os resultados serão

apresentados a seguir.
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Benefícios da implementação de boas práticas
e/ou metodologias de gestão de projetos no
Setor Público

Maior
transparência

Redução
significativa do
tempo de

tramitação dos
processos

Maior satisfação
do cidadão com

o uso do
dinheiro público

Melhoria da
qualidade do
produto final

Diminuição
de

retrabalhos

Redução dos
atrasos das
entregas

Agilidade na
tomada de
decisão

Diminuição
de riscos

Aumento da
assertividade
em relação a
prazos e
custos

Aumento da
taxa de

sucesso dos
projetos

PESQUISA
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E foi percebida
diferença na
eficiência e/ou
qualidade do
serviço
prestado/entregue
ao cidadão após a
implementação
dessas boas
práticas?

 "É nítido a melhora das entregas. Chegam ideias a
serem implementadas e a diretoria acaba
estruturando o projeto para fomentar as políticas
públicas relacionadas à gestão, motivando
projetos mais maduros e de grande impacto para o
cidadão".

"O planejamento dos projetos ajuda
na utilização eficiente dos recursos e
nas entregas mais pontuais e
certeiras a comunidade, contribuindo
para a aplicação das políticas
públicas".

"Já tivemos projetos concluídos que
entregaram muito valor público, por
meio de um projeto bem
estruturado".

"Os projetos
estão mais bem
planejados e
monitorados e
com isso estão
obtendo maior
taxa de sucesso".

PESQUISA
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Quero
implementar as
metodologias/boas
práticas de gestão
de projetos em
minha instituição.

Por onde eu
começo

Inicie a aplicação de
metodologias de projeto aos
poucos como para ganhar
credibilidade do público interno.

PESQUISA

Formação de equipe
multidisciplinar dedicada ao
projeto.

Buscar entender sobre
gerenciamento de projetos.

Realizar um diagnóstico da
maturidade em gestão de
projetos do setor ou instituição
para identificar os pontos fortes e
oportunidades de melhoria.

Estabelecer um plano de
crescimento da maturidade com
a realização de treinamentos
internos para melhorar as
competências.

Definir a metodologia e aplica-lá
de maneira constante, buscando
por patrocinadores.

Crie um escritório de projetos. Alguém
ou equipe que ajude as áreas a
entenderem seus problemas, a
estruturá-los em projetos e ajudar no
planejamento.
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QUANDO VOCÊ SE ENVOLVE COM O 

COISAS BOAS

ACONTECEMACONTECEM

PMI - SC!PMI - SC!

Gostou da nossa cartilha?
Não deixe de avaliá-la! Sua contribuição é muito importante para
nós! Nos vemos na próxima edição!
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