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série | Gerenciamento de projetos

 

2ª parte

D
epois de mostrar como priorizar 
projetos, esta série apresenta os 
caminhos para garantir o  sucesso 
de cada um deles, organizando 
as ideias e as informações em um 

documento que formaliza a promessa e 
possibilita vendê-la e comunicá-la para 
os demais envolvidos. inclusive esse é 
o propósito fundamental da proposta 
executiva de projeto, também conhe-

ProPosta executiva
cida como termo de abertura ou ainda 
“project charter” (carta de projeto).

essa proposta declara o objetivo 
quantificado, com data de conclusão 
do projeto e aborda as decisões subse-
quentes durante a execução. Lembre-se 
de que “menos é mais”, então inclua 
apenas as informações imprescindíveis, 
isso é, aquilo que realmente é relevante 
e faz diferença na mensagem. Natural-

mente, o grau de detalhe depende do 
porte do projeto, mas usualmente a 
proposta executiva define:

Título e/ou código de referência •	
para identificação do projeto;
Necessidades dos clientes e demais •	
envolvidos que foram identificados;
Descrição sintetizada da mudança, ar-•	
gumentando os benefícios da proposta;
Quais os fatores críticos (critérios, •	
parâmetros e objetivos) que defini-
rão o sucesso do projeto (quantifi-
cados em números, sempre que pos-
sível) e a aceitação pela auditoria; 
Objetivos e resultados que os envolvidos •	
podem esperar do empreendimento;
estratégia escolhida para a imple-•	
mentação (posteriormente, no pro-
cesso de planejamento, será deta-
lhada em um plano de ação);
Produtos do projeto e onde o tra-•	
balho começa e termina (limites de 
abrangência e escopo);
Quais são as restrições, as premissas •	
e as prioridades;
Prazo e data prevista de conclusão, •	
quando conhecida e/ou definida;
Limite de capital a ser investido, •	
caso tenha sido estabelecido;
Pessoas-chave e empresas envolvidas, •	
suas autonomias e responsabilidades;
Quem deverá ser envolvido no proces-•	
so de aprovação e revisão do projeto;
Versão preliminar de organogra-•	
ma, cronograma e investimentos 
requeridos;
Análise de viabilidade técnica, eco-•	
nômico-financeira, riMA (relató-
rio de impacto ao Meio Ambiente) 
e  impacto social;
Análise preliminar dos riscos, com •	
os principais obstáculos e respostas 
identificadas;
Dados administrativos de cadas-•	
tro, tais como versão, data, anexos, 
quem elaborou, revisou e aprovou.

Na próxima edição você verá como 
vender seu projeto.
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Formulário para proposta executiva ajuda a organizar 
os objetivos e as estratégias do projeto
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