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INTRODUÇÃO 
 

A estratégia de uma organização é implementada por meio de projetos. 
Portanto, o desempenho dos projetos é fundamental para que sejam alcançados os 
objetivos estratégicos e, por consequência, a visão institucional da Justiça do Trabalho 
da 4ª Região - “Ser reconhecida como acessível, célere e efetiva na realização da 
justiça social”. 

O presente manual foi elaborado como um instrumento de apoio e orientação 
aos envolvidos no gerenciamento de projetos, buscando estabelecer uma linguagem 
comum e contribuir para a melhoria na forma de gerenciar projetos. 

O uso de práticas padronizadas de gerenciamento de projetos possibilita uma 
maior previsibilidade de resultados no desenvolvimento dessas iniciativas, o que 
significa que um número maior de projetos tende a alcançar seus objetivos.  

A iniciativa está alinhada às diretrizes dos Conselhos Superiores (Resolução nº 
90/2009, do CNJ, e Resolução nº 97/2012, do CSJT) e ao Plano Estratégico 
Institucional – faz parte do projeto “Consolidação do Escritório de Projetos 
Estratégicos”, atendendo parcialmente ao objetivo de “Promover o alinhamento das 
unidades à estratégia”. 

Utilizou-se como referência para a descrição dos fluxos e práticas deste 
manual as boas práticas estabelecidas no Guia PMBOK (Project Management Body of 
Knowledge). Outra importante referência adotada foi o consagrado método PDCA 
(“Planejar, Executar, Avaliar e Agir corretivamente”). Além disso, foram consideradas 
as lições aprendidas pelo Tribunal na implementação de seus projetos estratégicos 
entre abril de 2011 e dezembro de 2012 e as boas práticas verificadas em outros 
órgãos quanto ao tema. 
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I. OBJETIVOS DESTE MANUAL 

 

a) Objetivo geral: 

Consolidar as práticas adotadas e estabelecer orientações para o 
gerenciamento de projetos estratégicos na Justiça do Trabalho da 4ª Região, 
buscando alcançar maior eficiência e eficácia no gerenciamento dos projetos que 
contribuem com a estratégia e, como consequência, aumentar o seu índice de 
sucesso. 

 

b) Objetivos específicos: 

� Consolidar e padronizar as práticas de gerenciamento de projetos estratégicos, 
descrevendo o fluxo, as atividades envolvidas no processo e os modelos de 
documentos utilizados. 

� Descrever a estrutura e as responsabilidades dos envolvidos na gestão dos 
projetos estratégicos. 

� Estabelecer critérios de avaliação dos projetos estratégicos. 

� Disseminar as práticas adotadas no gerenciamento dos projetos estratégicos para 
outras áreas do Tribunal. 

 

c) Abrangência e restrições: 

As orientações contidas neste manual são de adoção obrigatória para os 
projetos estratégicos e servem como referência para o desenvolvimento dos demais 
projetos do TRT4. 

Não estão contempladas neste manual as diretrizes e rotinas para a 
formulação e gerenciamento da estratégia e do portfólio de projetos estratégicos. 
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II. DEFINIÇÕES 
 

a) Projeto: Iniciativa não rotineira, caracterizada por um conjunto de ações inter-
relacionadas com início e fim claramente definidos, com o objetivo de desenvolver 
um novo serviço ou uma melhoria em um processo de trabalho, contribuindo 
diretamente para o alcance de metas.  

b) Projeto Estratégico: Projeto aprovado pelo Comitê de Gestão Estratégica para 
integrar o Plano Estratégico da Justiça do Trabalho da 4ª Região, devendo 
contribuir para a consecução dos objetivos estratégicos aos quais se relacionam. 
Possuem prioridade de recursos humanos, materiais e orçamentários frente aos 
demais projetos. 

c) Gerenciamento de Projetos: Aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas 
e técnicas às atividades do projeto, a fim de atender a seus objetivos, 
compatibilizando as restrições de escopo, tempo, recursos e qualidade. 

d) Metodologia: Sistema de práticas, técnicas, procedimentos e regras usadas pelas 
pessoas que trabalham em uma disciplina. 

e) Escritório de Projetos: Unidade organizacional com responsabilidades relacionadas 
ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio, 
promovendo maior eficiência e eficácia no desenvolvimento dessas iniciativas. As 
responsabilidades de um escritório de projetos podem variar desde o fornecimento 
de funções de suporte ao gerenciamento de projetos até o gerenciamento direto de 
um projeto. 

- Escritório de Projetos Estratégicos: Escritório de Projetos que atua 
relativamente ao conjunto de projetos estratégicos .  

- Escritórios de Projetos Setoriais: Escritório de Projetos que atua relativamente 
ao conjunto de projetos de um setor ao qual está vinculado. Possuem 
autonomia com relação aos seus projetos e devem atuar alinhados às diretrizes 
gerais definidas pelo Escritório de Projetos Estratégicos. 

f) Patrocinador: Magistrado ou titular de unidade responsável pelo fornecimento de 
apoio institucional para o desenvolvimento do projeto. 

g) Gerente: Servidor designado para gerenciar o projeto, de forma a atingir seus 
objetivos. 

h) Representante do Escritório de Projetos: Servidor alocado a projetos com a 
incumbência de fornecer suporte, treinamento e tutoria ao gerente e à equipe de 
projeto quanto à metodologia e melhores práticas de gestão de projeto. 

i) Sistema de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho (SIGEST): Ferramenta 
tecnológica instituída pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) para a 
medição, monitoramento e análise das estratégias definidas pelos Tribunais 
Regionais do Trabalho; será utilizado para apoiar o gerenciamento dos projetos 
estratégicos. 
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III. O ESCRITÓRIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS  

O Escritório de Projetos Estratégicos do TRT 4ª Região (EPE) tem como 
missão: 

Prestar suporte ao gerenciamento de projetos estratégicos e disseminar a 
metodologia de gerenciamento de projetos para todo o Tribunal, contribuindo para o 
sucesso da estratégia. 

O Escritório de Projetos Estratégicos: 

- é vinculado hierarquicamente à Assessoria de Gestão Estratégica; 

- possui um Coordenador; 

- atua junto aos projetos por meio de Representantes. 

O Coordenador e os Representantes são servidores lotados no Escritório de 
Projetos Estratégicos.  
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IV. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

Os envolvidos no processo de Gerenciamento de Projetos Estratégicos são: 

- Comitê de Gestão Estratégica 

- Escritório de Projetos Estratégicos 

- Patrocinadores 

- Gerentes 

- Membros de equipes 

Todo projeto estratégico será vinculado ao Escritório de Projetos Estratégicos.  

Cada projeto terá um patrocinador, um gerente e uma equipe e será apoiado 
por um Representante do Escritório de Projetos Estratégicos. 

A estrutura de tomada de decisão quanto aos projetos estratégicos pode ser 
representada da seguinte forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe  
Projeto estratégico 1  

Gerente  
Projeto estratégico 1  

Patrocinador  
Projeto estratégico 1  

Equipe  
Projeto estratégico 2  

Gerente  
Projeto estratégico 2  

Patrocinador  
Projeto estratégico 2  

Equipe  
Projeto estratégico 3  

Gerente  
Projeto estratégico 3  

Patrocinador  
Projeto estratégico 3  

Comitê de Gestão da 
Estratégia 

Escritório de Projetos 
Estratégicos s 
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A seguir, estão relacionadas as responsabilidades de cada um dos envolvidos: 

a) Comitê de Gestão Estratégica 

� Selecionar e priorizar os projetos estratégicos a serem executados, 
alterando a composição do portfólio, quando necessário. 

� Autorizar o início, a alteração de escopo e o encerramento dos projetos 
estratégicos. 

� Designar os patrocinadores e os gerentes de projetos.  

� Garantir os recursos humanos, financeiros e materiais necessários à 
execução dos projetos. 

� Monitorar o portfólio de projetos estratégicos, verificando os resultados 
alcançados e provendo os direcionamentos necessários à execução dos 
projetos.  

� Supervisionar e prestar apoio institucional ao Escritório de Projetos 
Estratégicos. 

 

b) Escritório de Projetos Estratégicos 1 

� Definir diretrizes para o gerenciamento de projetos. 

� Desenvolver e implementar metodologia padrão para o gerenciamento de 
projetos. 

� Propor alterações de escopo e ações necessárias ao redirecionamento de 
projetos estratégicos que tendem a não atingir seus objetivos.  

� Prestar suporte aos patrocinadores, gerentes e equipes quanto à gestão 
de projetos e ao uso da metodologia. 

� Monitorar o desempenho dos projetos, propondo ações corretivas em caso 
de desvios com relação ao planejado. 

� Consolidar informações sobre os projetos e reportar sua situação à 
Assessoria de Gestão Estratégica e ao Comitê de Gestão Estratégica. 

� Comunicar as realizações dos projetos e garantir a disponibilização das 
informações sobre o andamento e desempenho às partes interessadas. 

� Prestar suporte quanto ao uso do sistema informatizado de 
acompanhamento dos projetos. 

                                                           
1 Inclusive quanto aos projetos estratégicos desenvolvidos em áreas que possuem Escritórios 
de Projetos Setoriais. 
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� Promover, em conjunto com a área de capacitação, treinamentos para o 
desenvolvimento de competências necessárias ao gerenciamento de 
projetos. 

� Fomentar o uso da metodologia de gerenciamento de projetos pelas 
demais áreas do Tribunal.  

 

b.1) Coordenador do Escritório de Projetos Estratég icos: 

� Coordenar e responsabilizar-se pelas atividades do Escritório de Projetos. 

� Alocar os Representantes do Escritório de Projetos Estratégicos aos 
projetos, apoiando-os no desenvolvimento das suas atividades. 

� Apoiar a atuação do Comitê de Gestão Estratégica nas atividades relativas 
aos projetos priorizados para execução. 

� Responsabilizar-se pela comunicação entre o Escritório de Projetos e o 
Comitê de Gestão Estratégica.  

� Fornecer suporte, treinamento e tutoria ao gerente e à equipe do projeto 
em relação à metodologia e melhores práticas de gestão, quando não 
houver Representante alocado. 

 

b.2) Representantes do Escritório de Projetos Estra tégicos: 

� Fornecer suporte, treinamento e tutoria ao gerente e à equipe do projeto 
em relação à metodologia e melhores práticas de gestão. 

� Acompanhar todas as etapas das fases de planejamento, execução, 
monitoramento e encerramento do projeto. 

� Propor medidas em relação à gestão do projeto, quando necessárias, para 
correção de projetos que apontem tendência de não atingimento de seus 
objetivos dentro do prazo, custo e escopo estabelecidos. 

� Atuar como mediador entre o patrocinador, gerente, equipe e partes 
interessadas, quando necessário. 

� Consolidar os resultados dos projetos sob sua tutoria e reportar ao 
Escritório de Projetos Estratégicos. 

 

Observações: 

1. Os Escritórios de Projetos Setoriais deverão complementar a metodologia 
padrão básica para o gerenciamento de projetos definida pelo Escritório de Projetos 
Estratégicos de acordo com as necessidades da área e contribuir na disseminação da 
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cultura de gerenciamento de projetos no Tribunal. 

 

2. O Escritório de Projetos Estratégicos é supervisionado pela Assessoria de 
Gestão Estratégica, a quem compete: 

� Identificar, selecionar e propor a priorização de projetos, buscando um 
portfólio balanceado e suficiente para o atingimento dos objetivos 
estratégicos.  

� Monitorar o desempenho do portfólio de projetos, propondo ajustes que 
garantam seu alinhamento à estratégia. 

 

c) Patrocinador do projeto 

� Fornecer o apoio institucional necessário ao desenvolvimento do projeto. 

� Negociar a liberação de recursos humanos, financeiros e materiais para o 
projeto. 

� Acompanhar o andamento e os resultados do projeto estratégico sob sua 
responsabilidade e reportar a sua situação ao Comitê de Gestão 
Estratégica. 

� Atuar na gestão de conflitos com as partes interessadas no projeto. 

� Definir prioridades no âmbito do projeto estratégico sob sua 
responsabilidade. 

Observações: 

1. O patrocinador poderá ser qualquer magistrado ou titular de unidade que 
tenha afinidade com o assunto de que trata o projeto.  

2. Deverá se reportar ao Comitê de Gestão Estratégica, nos assuntos atinentes 
ao projeto.  

 

d) Gerente de projeto 

� Planejar e gerenciar o projeto sob sua responsabilidade, de acordo com o 
Manual de Gerenciamento de Projetos do TRT 4ª Região.  

� Definir e gerenciar os recursos (humanos, financeiros e materiais) 
necessários à implementação do projeto. 

� Monitorar os resultados alcançados, adotando contramedidas em caso de 
resultados não satisfatórios. 
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� Relacionar-se com as partes interessadas no projeto sob sua 
responsabilidade, de forma a garantir sua viabilidade. 

� Reportar a situação do projeto ao patrocinador do projeto e ao Escritório de 
Projetos Estratégicos. 

� Manter atualizadas no sistema informatizado de gerenciamento de projetos 
as informações referentes ao andamento do projeto, assim como a 
documentação pertinente. 

 

Observações: 

1. O gerente poderá ser qualquer servidor, lotado na área judiciária ou na área 
administrativa, no 1º ou no 2º grau, preferencialmente não ocupante de cargo de 
gestão.  

2. Será indicado considerando-se a adequação de seu perfil e experiência às 
necessidades do projeto. Além disso, serão considerados os seguintes conhecimentos 
e habilidades necessários para o desempenho da função: 

- comunicação  

- liderança 

- trabalho em equipe 

- relacionamento interpessoal 

- negociação e gestão de conflitos 

- pró-atividade 

- conhecimento em gestão de projetos2  

3. Os gerentes não possuem relação de subordinação com o EPE, mas devem 
reportar o andamento e o desempenho do projeto ao Escritório. Deverão reportar-se 
também ao patrocinador. 

4. Os servidores lotados no EPE poderão gerenciar projetos. Neste caso, 
acumularão as funções de representante e gerente. 

 

e) Equipe de projeto 

� Auxiliar o gerente no planejamento do projeto. 

� Executar as tarefas designadas pelo gerente do projeto.  

                                                           
2 Os conhecimentos em gestão de projetos poderão ser adquiridos após a designação como 
gerente de projeto. 
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� Reportar ao gerente do projeto o andamento das tarefas sob sua 
responsabilidade. 

Observações: 

1. A equipe do projeto será formada por servidores e magistrados, observadas 
as habilidades e conhecimentos necessários à execução do projeto. 

2. Os membros da equipe deverão reportar-se ao gerente, nos assuntos 
referentes ao projeto. 

 

Atenção: 

A designação como patrocinador, gerente ou membro de equipe de projeto 
estratégico será precedida de consulta ao envolvido , que decidirá quanto à 
aceitação ou não do encargo.  
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V. FLUXO DE GERENCIAMENTO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS  

 

O ciclo de vida do gerenciamento de um projeto contempla o conjunto de 
processos que devem ser seguidos para que o projeto seja bem gerenciado. 

De acordo com o Guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge), os 
processos de gerenciamento de projetos podem ser classificados em 5 grupos ou 
fases, sendo eles: 

1. Iniciação 

2. Planejamento 

3. Execução 

4. Monitoramento  

5. Encerramento 

 

O gerenciamento dos projetos estratégicos na JT da 4ª Região deve seguir o 
fluxo constante no Anexo I deste Manual. É importante observar que as fases 
descritas podem ocorrer simultaneamente ao longo do gerenciamento de um projeto. 

A seguir, estão listadas as atividades a serem desenvolvidas em cada uma 
dessas fases, assim como os responsáveis pela sua execução e os documentos 
utilizados3. Seu detalhamento consta no Anexo II. 

 

Fase Atividade Responsável  Documento 
utilizado 

1.1. Designar o patrocinador 
e o gerente 

Comitê de 
Gestão 
Estratégica 1. Iniciação 

1.2. Elaborar o termo de 
abertura EPE 

Termo de 
Abertura de 
Projeto (TAP) 

2.1. Formar a equipe Gerente  

2.2. Analisar as partes 
interessadas (stakeholders) 

2.3. Detalhar o escopo 
(EAP) 

2.4. Elaborar o cronograma 

2. Planejamento 

2.5. Definir o orçamento 

Gerente e 
equipe  

Plano de projeto 
consolidado 
(documento do 
Word) 

Plano de projeto 
(planilhas do 
Excel) 

                                                           
3 Os documentos deverão ser utilizados de maneira a: a) apoiar as discussões necessárias 
para o melhor planejamento e monitoramento do projeto; e b) garantir o registro das atividades, 
entregas e lições aprendidas. 
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Fase Atividade Responsável  Documento 
utilizado 

2.6. Identificar e analisar os 
riscos 

2.7. Planejar a comunicação 

2.8. Consolidar o Plano de 
Projeto 

   

2.9. Definir indicadores de 
desempenho 

Gerente e 
equipe  

Formulário de 
coleta de 
indicador  

3. Execução 3.1. Executar as ações do 
projeto Equipe  

Atas de reunião  

Relatórios de 
entrega  

4. Monitoramento 4.1. Monitorar ações e 
indicadores 

Patrocinador, 
gerente, 
equipe e EPE 

Relatório de 
acompanhamento 

5. Encerramento 5.1. Encerrar o projeto Gerente  Termo de 
encerramento  
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VI. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICO S 

 

 Os projetos serão avaliados segundo os critérios de cumprimento do 
cronograma e resultados , representados por faróis nas cores verde, amarelo e 
vermelho, conforme o percentual de cumprimento.  

 

 a) Cumprimento do cronograma  

Conforme o percentual de ações do cronograma que estão em dia, o projeto é 
sinalizado com a cor verde, amarela ou vermelha. O quadro abaixo especifica quais 
são os percentuais de referência para a atribuição das cores. 

 

% de ações em dia Situação do cronograma  Farol 

Mais de 90%  Em dia  

Entre 70 e 90%  Algumas ações em atraso  

Menos de 70%  Atrasado  

 

b) Resultados  

Assim como ocorre com o cronograma, é atribuída uma cor ao projeto de 
acordo com o resultado do seu principal indicador.  

 

% de atingimento da meta  Situação da meta Farol 

Mais de 90% Atingida  

Entre 70% e 90% Parcialmente atingida  

Abaixo de 70% Não atingida  

 

Ao fim da avaliação, cada projeto fica com duas cores, uma relativa ao 
cronograma e outra relativa ao resultado. 
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c) Ações a serem adotadas 

De acordo com as cores atribuídas à situação dos projetos por ocasião de sua 
avaliação, deverão ser adotadas ações pelo gerente do projeto ou pelo EPE para 
corrigir seu rumo, buscando-se alternativas para garantir que seus objetivos sejam 
alcançados.  

O quadro abaixo lista as situações em que as medidas são necessárias e o que 
deve ser feito em cada caso. 

 

 Critérios 

 Cronograma  Resultado  

Ações a serem 
adotadas pelo 

gerente do projeto 

Ações a serem 
adotadas pelo EPE 

Situação 1    - Pautar o projeto na 
Reunião de Análise 

Estratégica para 
apresentação do seu 

andamento e resultados. 

Situação 2    Replanejar as datas 
das tarefas 
atrasadas. 

- 

Situação 3    Replanejar as datas 
das tarefas 
atrasadas. 

Revisar a meta do 
projeto, pois pode estar 

subdimensionada.  

Situação 4    Propor 
contramedidas para 

os desvios, 
replanejar as datas 

das tarefas atrasadas 
e submeter ao 
Patrocinador. 

Dar ciência ao Comitê 
de Gestão Estratégica 

sobre a situação do 
projeto e ações 

adotadas. 

Situação 5    Elaborar proposta de 
replanejamento do 
projeto e submeter 
ao Patrocinador. 

Levar à apreciação do 
Comitê de Gestão 
Estratégica, para 

aprovação do 
replanejamento. 

Em caso de urgência, 
submeter ao Presidente 
do Comitê e dar ciência 
aos demais membros. 
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ANEXO I – FLUXO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS ESTRAT ÉGICOS 
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ANEXO II – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO FLUXO DE 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 

 

Fase 1: Iniciação 

Atividade 1.1 – Designar o patrocinador e o gerente  

Objetivos: Nomear os responsáveis pela condução do projeto. 

Informações e 
documentos 
necessários 
para a execução 
da atividade: 

- Descrição preliminar do projeto, constante no Plano 
Estratégico. 

- Conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho 
da função de gerente de projeto. 

- Informações funcionais de servidores e magistrados. 

Etapas:  

1. Definir o patrocinador e o gerente a serem indicados. 

2. Contatar o magistrado/servidor indicado como patrocinador. 

3. Contatar o servidor indicado como gerente. 

4. Apresentar ao Patrocinador e ao Gerente o alinhamento 
estratégico e o direcionamento dado pelo Comitê de Gestão 
Estratégica para o projeto (reunião). 

Responsável 
pela elaboração:   

Comitê de Gestão Estratégica, com apoio da Assessoria de Gestão 
Estratégica 

Responsável 
pela aprovação:  Comitê de Gestão Estratégica 

Documento 
gerado:  Termo de Abertura de Projeto (TAP) 

Observações: 

A designação do patrocinador e do gerente do projeto deve ocorrer 
tão cedo quanto possível (se possível, antes da finalização do 
termo de abertura). 

O Patrocinador será contatado pelo Presidente do Comitê de 
Gestão Estratégica. 

O Gerente será contatado pelo Escritório de Projetos Estratégicos 
que, antes, deverá contatar a chefia do servidor. 

O Escritório de Projetos Estratégicos enviará e-mail com a 
formalização da designação do patrocinador e do gerente, com 
cópia para as respectivas chefias. Além disso, agendará e 
conduzirá a reunião para apresentação do projeto ao patrocinador 
e ao gerente. 



 

ESCRITÓRIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 
MANUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

 23

Atividade 1.2 - Elaborar o termo de abertura 

Objetivos: 

� Definir, de forma preliminar, o escopo do projeto. 

� Autorizar formalmente o início do projeto.  

� Designar formalmente o patrocinador e o gerente do projeto. 

Informações e 
documentos 
necessários 
para a execução 
da atividade: 

- Descrição preliminar do projeto, constante no Plano 
Estratégico. 

- Objetivos e metas para os quais contribui o projeto. 

- Normas, estudos, relatórios internos e externos relacionadas 
ao assunto do projeto. 

- Lições aprendidas de outros projetos relacionados ao assunto. 

Etapas:  

1. Justificar a necessidade de realização do projeto. 

2. Definir objetivo e meta do projeto. 

3. Descrever o escopo, as principais entregas e os limites. 

4. Estimar o prazo e o orçamento necessários. 

5. Identificar as principais partes interessadas e os projetos 
estratégicos relacionados. 

6. Identificar os principais riscos, fatores críticos, premissas ou 
restrições. 

7. Aprovar o documento. 

8. Comunicar as principais partes interessadas. 

Responsável 
pela elaboração:   

Escritório de Projetos Estratégicos, com a participação do 
patrocinador e do gerente do projeto, se já designados 

Responsável 
pela aprovação:  Presidente do Comitê de Gestão Estratégica 

Documento 
gerado:  Termo de Abertura de Projeto (TAP) 

Observações: 

O Escritório de Projetos Estratégicos enviará e-mail com o Termo 
de Abertura aprovado às principais partes interessadas. 

Dependendo da complexidade e do custo do projeto, poderá ser 
necessária análise prévia da viabilidade de sua implementação 
antes da elaboração do TAP. 
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Fase 2: Planejamento 

Atividade 2.1 – Formar a equipe  

Objetivos: Definir e mobilizar as pessoas necessárias para a realização das 
entregas previstas para o projeto. 

Informações e 
documentos 
necessários 
para a execução 
da atividade: 

- Informações constantes no Termo de Abertura do Projeto, 
especialmente o escopo. 

- Informações sobre as competências, cargo e lotação de 
servidores e magistrados. 

Etapas:  

1. Identificar as competências necessárias para a execução do 
escopo do projeto. 

2. Identificar as áreas e pessoas que possuem competências que 
podem contribuir com o projeto.4 

3. Aprovar a relação proposta de membros da equipe. 

4. Contatar a chefia dos servidores que integrarão a equipe. 

5. Contatar servidores que integrarão a equipe. 

6. Apresentar o projeto à equipe (reunião). 

7. Definir necessidades preliminares de capacitação para os 
membros da equipe. 

Responsável 
pela elaboração:   

Gerente do projeto, com auxílio do Representante do Escritório de 
Projetos Estratégicos 

Responsável 
pela aprovação:  Patrocinador 

Documento 
gerado:  Plano de projeto - Composição da equipe 

Observações: 

Uma equipe de projeto tende a ser multidisciplinar e tem vida 
limitada à duração do projeto. 

Uma equipe de planejamento tem aproximadamente 5 pessoas, 
além do gerente de projeto. 

Os membros da equipe e suas respectivas chefias serão 
contatados pelo Escritório de Projetos Estratégicos. 

A equipe poderá ser ampliada ou alterada ao longo do projeto, se o 
projeto demandar. 

                                                           
4 Nem todos os conhecimentos necessários ao desenvolvimento dos projetos estarão sob o 
domínio da instituição. Nesses casos, os projetos devem prever a forma como o conhecimento 
será adquirido e incorporado para que resultem nos resultados almejados. 
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Atividade 2.2 – Analisar as partes interessadas ( stakeholders)5 

Objetivos: Identificar de que forma as partes interessadas afetarão ou serão 
afetadas pelo projeto.  

Informações e 
documentos 
necessários 
para a execução 
da atividade: 

- Informações do Termo de Abertura de Projeto  

Etapas:  

1. Identificar as partes interessadas no projeto (internas e 
externas). 

2. Levantar as necessidades do projeto em relação às partes 
interessadas e as expectativas das partes interessadas com 
relação ao projeto. 

3. Definir estratégias para ganhar suporte ou reduzir obstáculos 
relacionados às partes interessadas. 

Responsável 
pela elaboração:   

Gerente e equipe do projeto, com auxílio do Representante do 
Escritório de Projetos Estratégicos 

Responsável 
pela aprovação:  Patrocinador 

Documento 
gerado:  Plano de projeto - Análise das partes interessadas 

Observações: - 

 

Atividade 2.3 – Detalhar o escopo 6 (EAP) 

Objetivos: 

� Decompor de forma lógica e hierárquica o trabalho requerido 
pelo projeto, facilitando a elaboração do cronograma, a 
identificação de riscos e a elaboração do orçamento, assim 
como a compreensão do projeto pelas partes interessadas. 

� Garantir que as entregas que devem ser geradas pelo projeto 
para que os seus objetivos sejam alcançados estejam 
previstas.  

Informações e 
documentos 
necessários 

- Informações do Termo de Abertura de Projeto  

                                                           
5 Parte interessada ( stakeholder): Magistrado, servidor, comitê, comissão, unidade, 
jurisdicionado, fornecedor, organização ou instituição que tenham interesse direto no projeto ou 
que sejam por ele impactados. 
6 Escopo:  Soma dos produtos, serviços e resultados a serem fornecidos na forma de projeto. 
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para a execução 
da atividade: - Análise das partes interessadas 

Etapas:  

1. Definir as entregas7 do projeto, considerando as principais 
entregas já previstas no TAP e as necessidades das partes 
interessadas. 

2. Decompor as entregas do projeto até o nível de detalhe que 
permita estimar prazos de execução e recursos. 

Responsável 
pela elaboração:   

Gerente e equipe do projeto, com auxílio do Representante do 
Escritório de Projetos Estratégicos 

Responsável 
pela aprovação:  Patrocinador 

Documento 
gerado:  Plano de projeto - Estrutura Analítica do Projeto (EAP)  

Observações: 

Se o trabalho não estiver previsto na EAP, não faz parte do projeto 
(está fora do escopo). 

A atividade é opcional . A necessidade de sua execução 
dependerá da complexidade e do alcance do projeto, o que será 
avaliado pelo representante do EPE responsável pelo apoio ao 
projeto. 

 

Atividade 2.4 – Elaborar o cronograma 

Objetivos: 

a) Definir as atividades necessárias para realizar as entregas 
previstas. 

b) Sequenciar as atividades. 

c) Definir prazos e responsáveis pelas atividades. 

Informações e 
documentos 
necessários 
para a execução 
da atividade: 

- Termo de Abertura de Projeto (TAP) 

- Estrutura Analítica do Projeto (se houver sido elaborada) 

- Equipe do projeto 

Etapas:  

1. Identificar as atividades que precisam ser realizadas para 
produzir as entregas do projeto.  

2. Definir o sequenciamento e estimar a duração das atividades. 

3. Definir os responsáveis pelas atividades. 

                                                           
7 Entregas: Produtos, serviços, resultado intermediário (encerra uma etapa) ou final de um 
projeto. 
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Responsável 
pela elaboração:   

Gerente e equipe do projeto, com auxílio do Representante do 
Escritório de Projetos Estratégicos 

Responsável 
pela aprovação:  Patrocinador 

Documento 
gerado:  Plano de projeto - Cronograma 

Observações: 

1. Na identificação e sequenciamento das atividades, deve-se 
considerar: riscos, fatores críticos, premissas e restrições 
informadas no TAP; as necessidades de capacitação identificadas 
por ocasião da mobilização da equipe assim como outras 
capacitações que sejam necessárias ao desenvolvimento do 
projeto. 

Etapas posteriores do planejamento do projeto (como a análise de 
riscos, por exemplo) podem requerer ajustes no cronograma. O 
cronograma deverá ser revisado antes de ser consolidado o Plano 
de projeto. 

2. Duração das atividades:  

Uma atividade não deve ser tão curta, como uma reunião, nem tão 
longa, que exceda 60 dias – geram perda do controle, devem ser 
desdobradas. 

3. Responsáveis: 

Cada atividade constante no cronograma deverá ter um único 
responsável . Isto não quer dizer que o responsável executará a 
tarefa sozinho e, sim, que ele coordenará sua execução.  

O responsável deve, necessariamente, ser um membro da equipe. 
Ainda que ele não vá executar efetivamente a tarefa, é o 
responsável por coordená-la . 

É importante que o gerente não execute atividades específicas, a 
menos que seja essencial sua atuação – pois ele terá que 
gerenciar todas elas e pode ficar sobrecarregado. A delegação e o 
envolvimento da equipe são fundamentais para o sucesso do 
projeto. 

4. No SIGEST, o cronograma do projeto é denominado “plano de 
ação”. 
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Atividade 2.5 – Definir o orçamento  

Objetivos: Estimar os recursos orçamentários necessários para a realização 
do projeto. 

Informações e 
documentos 
necessários 
para a execução 
da atividade: 

- Orçamento estimado 

- Cronograma  

Etapas:  

1. Identificar aquisições, contratação de serviços, treinamentos, 
diárias e passagens necessários à realização do projeto. 

2. Orçar os itens a serem contratados. 

3. Relacionar os gastos estimados às entregas do projeto. 

4. Identificar responsável, forma e data limite para a aquisição. 

Responsável 
pela elaboração:   

Gerente e equipe do projeto, com auxílio do Representante do 
Escritório de Projetos Estratégicos 

Responsável 
pela aprovação:  Patrocinador 

Documento 
gerado:  Plano de projeto - Orçamento 

Observações: 

O orçamento definido para o projeto será utilizado como subsídio 
para a proposta de orçamento anual do Tribunal. 

O Escritório de Projetos Estratégicos ficará responsável por 
comunicar a Diretoria-Geral e a Secretaria de Administração sobre 
as necessidades orçamentárias de cada projeto, após aprovado o 
Plano de projeto. 

 

Atividade 2.6 - Identificar e analisar os riscos 8 

Objetivos: 
Identificar e analisar os riscos do projeto visando reduzir o impacto 
da ocorrência de eventos que possam impactar negativamente o 
projeto. 

Informações e 
documentos 
necessários 
para a execução 

- Termo de Abertura de Projeto (TAP) 

- Análise das partes interessadas 

                                                           
8 Risco: É a probabilidade de ocorrência de um evento que pode afetar positiva ou 
negativamente o projeto. 
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da atividade: - Estrutura Analítica do Projeto (se houver sido elaborada) 

- Cronograma 

- Orçamento 

Etapas:  

1. Descrever os riscos que possam impactar a realização do 
projeto (causas). 

2. Descrever as consequências em caso de ocorrência dos riscos. 

3. Avaliar a probabilidade de ocorrência (baixa, média ou alta) e o 
impacto (baixo, médio ou alto) de cada risco identificado. 

4. Definir ações necessárias para tratar os riscos, de modo a evitar, 
transferir ou mitigar seus efeitos. 

5. Planejar ações para resposta a cada risco em caso de 
ocorrência. 

6. Revisar o cronograma e o orçamento do projeto para contemplar 
as ações destinadas ao tratamento dos riscos. 

Responsável 
pela elaboração:   

Gerente e equipe do projeto, com auxílio do Representante do 
Escritório de Projetos Estratégicos 

Responsável 
pela aprovação:  Patrocinador 

Documento 
gerado:  Plano de projeto - Matriz de riscos 

Observações: 

A atividade é opcional . A necessidade de sua execução 
dependerá da complexidade e do alcance do projeto, o que será 
avaliado pelo representante do EPE responsável pelo apoio ao 
projeto. 

 

Atividade 2.7 - Planejar a comunicação 

Objetivos: 

Estabelecer como as informações sobre o projeto chegarão às 
partes interessadas e de que forma estas poderão interagir com a 
equipe do projeto. 

Descrever como o processo de comunicação será realizado. 

Informações e 
documentos 
necessários 
para a execução 
da atividade: 

- Análise das partes interessadas 

- Estrutura Analítica do Projeto (se houver sido elaborada) 

- Cronograma 
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- Matriz de riscos (se houver sido elaborada) 

Etapas:  

1. Identificar as expectativas de comunicação das partes 
interessadas. 

2. Descrever os eventos a serem comunicados, o público-alvo, o 
canal e a periodicidade das ações de comunicação. 

3. Definir responsáveis pelas comunicações. 

Responsável 
pela elaboração:   

Gerente e equipe do projeto, com auxílio do Representante do 
Escritório de Projetos Estratégicos 

Responsável 
pela aprovação:  Patrocinador 

Documento 
gerado:  Plano de projeto - Matriz de comunicação 

Observações: -  

 

Atividade 2.8 – Consolidar o Plano de projeto 

Objetivos: Consolidar e aprovar a documentação da etapa de planejamento 
do projeto. 

Informações e 
documentos 
necessários 
para a execução 
da atividade: 

- Informações do Termo de Abertura de Projeto 

- Composição da equipe 

- Análise das partes interessadas 

- Estrutura Analítica do Projeto (se houver sido elaborada) 

- Cronograma 

- Orçamento 

- Matriz de riscos (se houver sido elaborada) 

- Matriz de comunicação 

Etapas:  

1. Integrar e consolidar os seguintes documentos e informações 
da etapa de planejamento do projeto: 

a) Composição da equipe 

b) Análise das partes interessadas 

c) Estrutura Analítica do Projeto (se houver sido elaborada) 
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d) Cronograma 

e) Orçamento 

f) Matriz de riscos (se houver sido elaborada) 

g) Matriz de comunicação 

2. Aprovar o Plano de projeto. 

3. Apresentar/comunicar o Plano de projeto ao Comitê de Gestão 
Estratégica e às demais partes interessadas. 

Responsável 
pela elaboração:   

Gerente do projeto, com auxílio do Representante do Escritório de 
Projetos Estratégicos 

Responsável 
pela aprovação:  Patrocinador 

Documento 
gerado:  Plano de projeto 

Observações: 

Quando houver revisão de etapas do planejamento deve ser 
gerada uma nova versão do Plano de projeto. 

Todos os documentos gerados na etapa de planejamento devem 
ser arquivados no EPE, em pasta virtual específica para cada 
projeto. 

O plano de projeto consolidado (assim como suas atualizações) 
deverá ser anexado no SIGEST. 

 

Atividade 2.9 – Definir indicadores de desempenho 

Objetivos: Definir formas de medição dos resultados intermediários e finais 
alcançados pelo projeto. 

Informações e 
documentos 
necessários para 
a execução da 
atividade:  

- Termo de Abertura do Projeto 

- Plano de projeto 

Etapas:  

1. Definir indicadores para medição dos resultados. 

2. Detalhar periodicidade, polaridade, tipo de acompanhamento 
(por período ou acumulado) e unidade de medida dos 
indicadores. 

3. Descrever a fórmula dos indicadores. 
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4. Definir as metas anuais. 

5. Identificar os responsáveis pela coleta dos dados. 

Responsável pela 
elaboração:   

Gerente do projeto, com auxílio do Representante do Escritório 
de Projetos Estratégicos 

Responsável pela 
coordenação: Escritório de Projetos Estratégicos 

Documento 
gerado:  Formulário de coleta de indicador (um por indicador) 

Observações: 

O projeto deverá ter, no mínimo, um indicador - vinculado à meta 
estabelecida no seu Termo de Abertura. Esse será o indicador 
principal do projeto, que poderá ter outros para possibilitar a 
análise de sua evolução. 

Após definidos os indicadores, as informações deverão ser 
atualizadas no Plano de projeto. 

 

Fase 3: Execução  

Atividade 3.1 – Executar as ações do projeto 

Objetivos: Implementar as ações planejadas. 

Informações e 
documentos 
necessários para 
a execução da 
atividade:  

- Plano de projeto 

Etapas:  

1. Executar as ações previstas no cronograma do projeto. 

2. Distribuir informações de acordo com o plano de comunicação 
do projeto. 

Responsável pela 
elaboração:   Membros da equipe e gerente do projeto 

Responsável pela 
coordenação:  Gerente de projeto 

Documento 
gerado:  

Ata (para registro das reuniões de trabalho) 

Relatório de entrega (para registro das etapas finalizadas do 
projeto) 
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Observações: 

As reuniões de trabalho são reuniões em que a equipe do 
projeto se reúne para desenvolver as ações previstas no 
cronograma.  

Participantes: Membros da equipe e gerente do projeto 

Periodicidade: mensal, quinzenal ou semanal, de acordo com a 
necessidade do projeto 

Duração prevista: 90 minutos 

Responsável: Gerente de projeto 

Dados necessários: De acordo com a tarefa a ser executada 

Atividades previstas: De acordo com a tarefa a ser executada 

O Escritório de Projetos Estratégicos não será responsável pela 
execução de ações do projeto. Contudo, poderá apoiar sua 
execução se verificada a necessidade. 

As atas das reuniões de trabalho deverão ser anexadas no 
SIGEST. 

 

Fase 4: Monitoramento 

Atividade 4.1 – Monitorar ações e indicadores 

Objetivos: Avaliar e documentar o andamento e os resultados do projeto. 

Informações e 
documentos 
necessários para 
a execução da 
atividade:  

- Plano de projeto 

- Atas de reuniões referentes ao período de monitoramento 

- Relatórios de entrega referentes ao período de 
monitoramento 

Etapas:  

1. Atualizar o cronograma do projeto no SIGEST.9 

2. Levantar resultados dos indicadores.10 

3. Avaliar a situação do cronograma e do indicador do projeto 
(conforme item VI deste manual - “Critérios de avaliação dos 
projetos estratégicos”). 

                                                           
9 A atualização do cronograma deverá ser feita pelo gerente do projeto (ou por quem ele 
designar) antes  da reunião de acompanhamento. 
10 O levantamento dos resultados dos indicadores deverá ser feito pelo gerente do projeto (ou 
por quem ele designar) antes  da reunião de acompanhamento. 
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4. Relacionar as atividades realizadas no período. 

5. Identificar as pendências (tarefas previstas como “Próximos 
passos” no período anterior e não finalizadas e tarefas atrasadas 
no cronograma).  

6. Relacionar os próximos passos (tarefas a serem realizadas no 
próximo período de acompanhamento). 

7. Identificar desvios com relação ao planejado (metas e 
cronograma) e pontos críticos no desenvolvimento das 
atividades, propondo contramedidas. 

Responsável pela 
elaboração:   

Patrocinador, gerente do projeto, equipe e Representante do 
Escritório de Projetos Estratégicos 

Responsável pela 
coordenação: Escritório de Projetos Estratégicos 

Documento 
gerado:  Relatório de acompanhamento 

Observações: 

As reuniões de acompanhamento dos projetos  são 
fundamentais para que se avalie a evolução e se identifiquem os 
pontos críticos que barram o seu desenvolvimento.  

Serão realizadas mensalmente , conforme cronograma anual pré-
definido com as equipes e com o Escritório de Projetos 
Estratégicos.  

As reuniões não poderão ser canceladas , devendo ser 
realizadas até o dia 15 de cada mês. 

 

Fase 5: Encerramento 

Atividade 5.1 – Encerrar o projeto 

Objetivos: Formalizar o término do projeto, registrando as lições aprendidas. 

Informações e 
documentos 
necessários 
para a execução 
da atividade:  

- Plano de projeto 

- Situação do indicador 

- Relatório das entregas 

Etapas:  
1. Comparar as ações e resultados planejados e realizados. 

2. Relacionar as entregas do projeto. 
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3. Analisar e registrar as lições aprendidas. 

4. Realizar reunião de encerramento com as principais partes 
interessadas. 

Responsável 
pela elaboração:   

Gerente do projeto, com auxílio do Representante do Escritório de 
Projetos Estratégicos 

Responsável 
pela aprovação:  Comitê de Gestão Estratégica 

Documento 
gerado:  Termo de encerramento  

Observações: As lições aprendidas deverão ser registradas em repositório 
específico pelo Escritório de Projetos Estratégicos. 

 


