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Resumo 

O artigo a seguir resume as análises desenvolvidas em pesquisa a cerca da integração 

entre conhecimentos de Gerenciamento de Projetos (GP) e Terceiro Setor (TS). A pesquisa faz 

uma leitura abrangente da interface entre as áreas analisando os pontos de divergência e 

convergência. Agrega importantes visões propiciadas pela harmonização dos conhecimentos e 

conclui por sua absoluta complementaridade, apesar da necessidade de evoluções em ambos os 

sentidos. 
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1. Introdução 

O Terceiro Setor (TS) responde atualmente por cerca de 1,5% do PIB nacional. Matos 

(2010) alerta que a média internacional de participação do TS é de 5% indicando uma tendência 

de crescimento assustadora. 

As ações sociais, culturais, ambientais, etc. conduzidas pelas instituições no TS, 

normalmente com recursos oriundos do 1° ou do 2° setores (governo e empresas, 

respectivamente), têm sido cada vez mais cobradas em sua transparência e condução 

profissionalizada. 

Morais (2010), ao discutir a questão das dificuldades de migrar metodologias usuais em 

gerenciamento de projetos para o TS, afirma que “é necessário o desenvolvimento de uma 

cultura voltada para a elaboração e monitoramento, que compreenda tais processos não apenas 

como instrumentos de definição de metas e acompanhamento de cronograma e fluxo de caixa, 

com vistas em captação de recursos e posterior prestação de contas aos financiadores; mas sim 

como excelentes ferramentas de aperfeiçoamento no processo de tomada de decisão da gestão de 

projeto, em especial na área social.” 

Essa dificuldade é atribuída, entre outras coisas, à aparente incompatibilidade de visões, 

conceitos e cultura do Gerenciamento de Projetos (GP) e do TS. Autores do campo social têm 

dificuldade de aceitar os métodos típicos do GP e autores do GP têm dificuldade de compreender 

os argumentos do TS. 

É preciso investigar as particularidades do Terceiro Setor à luz dos conceitos e das boas 

práticas de gerenciamento de projetos do Project Management Institute (PMI), buscando 

identificar questões que mereçam avaliação mais focada neste setor para ampliar e facilitar a 
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aproximação, aplicabilidade e aceitabilidade pelos gestores do TS de metodologias baseadas nas 

boas práticas do PMBOK - A Guide to the Project Management Body of Knowledge – do PMI. 

2. Análise compreensiva entre GP e TS 

Os temas que se busca correlacionar são oriundos de áreas sistematicamente 

diferenciadas. Enquanto o Terceiro Setor (TS) é normalmente foco de pesquisadores das áreas 

sociais e humanas, o Gerenciamento de Projetos (GP) é foco de pesquisadores da área de 

administração com forte tendência tecnicista. A diferenciação das exposições bibliográficas e o 

distanciamento das teorias fundamentais em ambas as áreas dificulta não apenas a correlação de 

conceitos, mas também o próprio uso de terminologias. 

A multidimensionalidade do conhecimento envolvido no TS nos leva a considerações da 

sua complexidade, reforçando a abordagem segundo métodos não racionalistas fundamentados na 

fragmentação do conhecimento. 

É necessário compreender pontos de vistas variados, eventualmente discordantes, 

construindo perspectivas de relacionamento com base na reinterpretação dos conceitos, ou 

mesmo na busca das convergências, por vezes camufladas pelos contextos descritos através de 

prismas diferenciados de visão sobre os mesmos fenômenos. 

3. O que é Terceiro Setor (TS) e Organização do Terceiro Setor (OTS) 

Buscar uma conceituação do que venha a ser Terceiro Setor com base nas características 

das organizações que o compõem, segundo Fernandes, Salamon e Anheier apud Cabral (2008), 

não é o caminho mais apropriado, acabando por conduzir a situações que distorcem a essência da 

real identidade do setor. 

Cabral (2008) assume o “TS como um espaço relacional na sociedade com uma 

finalidade específica, a proteção social, no qual transitam organizações com tais ou quais 

características.” 

A proteção social, razão de ser do TS, consistiria na garantia às populações dos bens 

públicos por elas demandados, sobretudo aqueles fundamentais à vida digna na sociedade. É 

importante frisar que o sentido de bem público deve ser entendido na sua concepção mais geral: 

bem, comum ou coletivo, que ao ser consumido por uma pessoa ou um grupo, não pode ser 

negado a quaisquer outros. Ou ainda, aquele bem que, uma vez consumido por um indivíduo, não 

reduz a possibilidade de usufruto de outros.  

Essa vinculação com a sociedade, dada pela missão ou finalidade estabelecida para uma 

organização, permite uma regulamentação específica, podendo deixar com tratamento 

diferenciado, aquelas que de fato são diferentes neste aspecto. 

Embora acessível a qualquer indivíduo (público, portanto), o TS é um espaço não estatal. 

Com efeito, nele transitam e se estabelecem relações entre Estado, mercado e comunidade dando-

lhe uma característica extremamente híbrida sem, contudo, que ele esteja sob domínio do Estado. 

Definamos, então, Terceiro Setor como sendo o campo da sociedade público, por 

estar acessível a todos os indivíduos e organizações, porém, não estatal, por não estar sob 

domínio do Estado, onde organizações e indivíduos oriundos do Estado, do mercado ou da 

sociedade civil interagem no desenvolvimento de ações cujos objetivos são referentes à 
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proteção social, manifestados pelos focos na concretização do usufruto generalizado de bens 

públicos ansiados pela população ou parte dela. 

A fim de generalizar a definição de OTS propomos que uma Organização do Terceiro 

Setor é a organização cujo objetivo seja vinculado à proteção social, focando sua ação em 

prol de um bem público, e cuja condução, expressa na forma de administração e 

enquadramento legal, seja tal que não permita que as ações desempenhadas gerem 

benefícios econômicos privados aos indivíduos ou grupos constituidores da organização. 

4. Sustentabilidade das OTS 

A complexidade da sustentabilidade de OTS não se dá apenas pela imaturidade das 

legislações ou pela separação prática delas das fontes de recursos financeiros. Esta 

sustentabilidade requer que as OTS tenham consciência de qual o seu negócio, modelando-o de 

modo a engajá-lo na dinâmica da economia garantindo um funcionamento cíclico, contínuo, 

estável, etc. 

A sustentabilidade de uma OTS deve ser buscada num modelo que congregue: 

sustentabilidade da missão organizacional, sustentabilidade das parcerias e alianças da 

organização, sustentabilidade dos recursos humanos da organização e sustentabilidade 

econômico-financeira da organização. Estes quatro aspectos da sustentabilidade da OTS alinham-

se num eixo de eficiência (recursos humanos e finanças) e num eixo de eficácia (missão e 

parceria/alianças) que somente podem ser gerenciados com aplicação de técnicas e ferramentas 

profissionais de administração. 

5. Projetos, Programas e Portfólio 

O gerenciamento de projetos, programas e portfólios têm focos diferenciados e, portanto, 

devem utilizar ferramentas também diferentes. Enquanto o gerenciamento dos projetos foca na 

obtenção dos resultados esperados do projeto, o gerenciamento dos programas foca as relações 

entre eles. Já o gerenciamento de portfólio prioriza os objetivos organizacionais atuando no 

sentido de compor um quadro de trabalho coerente com o plano estratégico da organização. 

Embora não esteja explícita nas boas práticas de GP do PMI sua orientação a questões 

mercadológicas, as ferramentas e técnicas utilizadas nos processos de gerenciamento previstos 

têm forte foco empresarial. Neste sentido, discussões e críticas são feitas a aplicabilidade destas 

boas práticas em projetos cuja formatação não siga uma orientação mercadológica. 

O foco do gerenciamento de programas nas relações entre projetos coordenados em 

conjunto é muito importante para complexas empreitadas (comuns no TS). A característica 

principal que talvez devamos destacar aqui seja o fato de que os projetos de um programa podem 

ser desenvolvidos à revelia um do outro. É exatamente a independência possível entre os projetos 

que caracteriza o programa e a necessidade de sua gestão. 

Kezner já salienta que “o gerenciamento de portfólio ... significa um processo de tomada 

de decisão buscando o que é melhor para a organização como um todo” (Kezner, 2006). A 

gestão de portfólio é um processo contínuo e atrelado ao planejamento estratégico da 

organização. 

A conexão entre o planejamento estratégico (focado na missão da organização) e a gestão 

de projetos nas organizações se dá pela gestão de portfólio. O alinhamento do portfólio à 

estratégia da organização assume importância especial no TS, pois, “caso este alinhamento não 
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ocorra, muitas vezes a organização pode estar desperdiçando recursos e até mesmo 

prejudicando o alcance das metas definidas.” (Rocha et al, 2009). 

8. Metodologias usuais para projetos no TS 

O desenvolvimento do TS e do GP remontam aos anos 60 aproximadamente, quando 

começaram a surgir organizadamente. Como duas áreas de conhecimento relativamente recentes, 

é natural que ainda não tenham encontrado espaço comum nas suas trajetórias. 

As metodologias usuais para planejamento de projetos no TS desenvolveram-se na 

efervescência dos problemas e demandas sociais. Já as metodologias para gestão de projetos nas 

áreas mais industriais cresceram atreladas a estudos mais científicos e pressões por resultados 

concretos. 

O Método do Marco Lógico foi desenvolvido para o TS com o objetivo de dar estrutura e 

sistematização ao processo de planejamento e informação relativa aos projetos.  O processo de 

construção da Matriz de Marco Lógico é a espinha dorsal do método e foca especialmente a 

definição de escopo e de indicadores para verificação de resultados. O Método ZOPP (Ziel 

Orientiert Projekt Planung) é na prática uma evolução do Marco Lógico (ML). Agregou-se ao 

ML uma fase anterior de diagnóstico e o uso de ferramentas de participação. 

O livro de Rosana Kisil (2009), recorrentemente citado como bibliografia em trabalhos 

mais recentes na área de projetos no TS, é importante neste contexto. O processo apresentado por 

Kisil desenvolve-se em quatro etapas, a saber: a definição do projeto - focada num diagnóstico e 

definição de objetivos; o plano de trabalho - focada no escopo e na equipe; o andamento do 

projeto - focada no monitoramento do projeto; o orçamento - focada nos recursos físicos e 

financeiros do projeto. Colocações diversas no trabalho de Kisil demonstram uma preocupação 

com condicionantes de uma gestão mais profissionalizada, embora se restrinja ao planejamento. 

A metodologia do PMI-RJ (como ficou conhecida) estabelece cinco etapas para um 

projeto no TS e, para cada etapa, propõe os processos gerenciais a serem levados a cabo. Dentro 

de cada processo a metodologia define passos, itens ou procedimentos a serem seguidos bem 

como documentos a serem gerados. É sem dúvida a mais estruturada das propostas na atualidade. 

9. Novo paradigma para o TS e as boas práticas de GP 

Interpretar TS como campo social pode ser um novo paradigma tanto para o TS como 

para todas as demais áreas que interagem com ele, pois propõe um entendimento mais profundo 

que um simples subconjunto de organizações. O fundamental no TS não é a natureza jurídica das 

organizações, mas o seu campo social de atuação. As limitações impostas às OTS são relativas ao 

ordenamento da economia e reflexo do modelo capitalista, necessárias para manter seu equilíbrio. 

O importante nesta questão é que é preciso que a legislação incorpore de alguma forma o 

entendimento mais atual do que venha a ser TS para que possa regulá-lo sem criar artifícios 

(condições legais) que impeçam o seu necessário desenvolvimento. 

As áreas de aplicação estão em todos os setores e suas técnicas e ferramentas 

características podem e devem ser utilizadas. Os conhecimentos em gerenciamento de projetos, 

como conhecimento técnico, então, devem ser aplicados também às ações do TS. Contudo, é de 

se esperar que técnicas e ferramentas em contextos diferentes necessitem de adequações. 
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A sustentação do negócio das OTS engloba a utilização de capital de terceiros para o 

desenvolvimento de trabalhos focados no equilíbrio social. O TS pode ser pensado como uma 

extensão do estado ou da iniciativa privada que tem por finalidade catalisar esse equilíbrio da 

sociedade. Estes trabalhos (normalmente descontínuos) são desenvolvidos em projetos. 

A adoção de técnicas de planejamento estratégico já tem aceitação entre as OTS. A gestão 

de portfólio é uma conseqüência natural. Assim, a inserção de técnicas, ferramentas e 

metodologias de gestão de projetos alinhadas às necessidades da gestão estratégica e da gestão de 

portfólios é um passo inevitável desse desenvolvimento. 

10. Projeto numa OTS nem sempre é projeto do TS 

É preciso destacar uma questão semântica: a diferença entre projetos “no” TS e projetos 

“do” TS. Devemos avaliar o grau em que os projetos do TS constituem uma classe distinta. Ou 

seja, devemos explorar não apenas a possibilidade de tratamento gerencial diferenciado aos 

projetos do TS, mas a real necessidade disso. 

 

Projetos “no” TS são projetos que ocorrem nas OTS e não necessariamente possuem 

características que os tipifiquem como diferentes de outros que ocorram em outras organizações 

ou em outros campos de relações sociais/institucionais. 

Os projetos “do” TS são aqueles cujos objetivos e contextos impõem a necessidade de uma 

típica atitude ou postura gerencial apropriada ao TS. São projetos que não teriam espaço em 

campos de relações mercantis. 

Sabe-se que uma OTS é uma organização que, por mais que possua suas peculiaridades, 

possui também questões completamente similares às organizações dos mais diversos tipos. 

Cruzando aspectos de classificação de projetos com o modelo de negócio e missões das OTS não 

é difícil constatar que os projetos mais relacionados aos seus objetivos estratégicos apresentam 

graus de complexidade específicos. Envolvem diversos stakeholders, trabalham com entregas e 

variáveis de difícil tangibilidade e mensuração, envolvem conhecimentos cujos modelos 

apresentam relações complexas, atuam em sistemas cujas fronteiras são turvas (sistemas sociais).  

São, de fato, peculiares. 

11. Gestão de um portfólio social 

A gestão das questões do TS é nos dias de hoje responsabilidade de todos os setores da 

sociedade. As características de nossa sociedade forçam que os resultados esperados em cada 

região sejam diferentes, em função de realidades também diferenciadas. O slogan “pensar global 

e agir local” toma corpo nessa situação. A discussão em nível nacional, regional ou local, para 

análise dos problemas da sociedade e definição de prioridades, deve ser feita pelos três setores 

como corresponsáveis pela realização das ações. 

Percebe-se que governo, empresas e sociedade civil, não possuem uma ação integrada. 

Pelo contrário, existem iniciativas conduzidas por cada organização segundo suas próprias 

interpretações da realidade social. Esta desunião é reputada à existência de interesses diversos e 

incompatíveis entre os setores ou organizações, mas a questão pode ser interpretada de forma 

exatamente oposta. Ou seja, há interesses incompatíveis porque há desunião. Os interesses 

desconexos são resultado e não causa. 
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Uma avaliação mais global das situações e recursos disponíveis elencaria uma demanda 

conjuntamente priorizada, num nível de abrangência social maior que o das partes isoladas. Esta 

demanda por ações diversas guiaria empresas, OTS e governo na criação de suas iniciativas e 

disponibilização de seus recursos. Garantiria a integração de cada organização na cena social com 

uma imagem cidadã, marcada pelo comprometimento (em conjunto) com ações que gerassem 

resultados prioritários para a população (e não para as organizações). 

Há uma tendência visível nas metodologias e atitudes comuns no TS de focarem 

demasiadamente as discussões sobre diagnósticos, problemas e escopos e deixarem em segundo 

plano questões relacionadas à gestão operacional dos projetos. Exatamente neste ponto 

encontramos uma lacuna a ser preenchida pela associação das boas práticas em GP e outros 

conhecimentos. É importante observar que isso não exclui a manutenção dos processos de 

construção de projetos no TS. Estamos falando de integração. 

12. Reorganizando o Ciclo de Vida dos Projetos do TS 

O caso específico do ciclo de vida dos projetos no TS foi citado por Xavier & Chueri 

(2008) ao apresentarem uma metodologia específica para o TS. Embora não utilize a expressão 

“ciclo de vida”, o trabalho estabelece que “a metodologia apresentada neste livro divide o 

gerenciamento de um projeto no Terceiro Setor em cinco etapas: proposta de projeto, captação 

de recursos, realização do projeto, monitoramento e controle do projeto e encerramento do 

projeto” (Xavier & Chueri, 2008). 

Outra abordagem é apresentada por Marino & Cancellier (2010), na qual o ciclo de vida 

constitui-se das seguintes fases: análise situacional, planejamento/plano e negociação, marco 

zero, implementação, avaliação de processo, avaliação de resultados, utilização (comunicação, 

replicação, institucionalização). 

Através da reavaliação de propostas sistematizadas por Marino & Cancellier e Xavier & 

Chueri (2008), sobre as quais agregamos conceitos mais rigorosos de fase e etapa, identificamos 

quatro grandes fases para os projetos do TS. 

1- Início: o foco é gerar uma proposta aderente com a missão da organização e com o 

diagnóstico das demandas dos beneficiários. 

2- Negociações e planejamento: o foco é viabilizar o projeto. 

3- Execução: o foco é atingir os objetivos. 

4- Encerramento: o foco é transparência. 

Em cada fase podemos identificar períodos relativamente seqüenciais (etapas). Na fase 1 

encontramos: Análise do problema; Concepção. Na fase 2: Captação; Planejamento. A fase 3 

desdobra-se em: Implementação do projeto; Verificação de resultados. Enfim, a fase 4 

contempla: Comunicação e Publicidade; Avaliação de replicabilidade. 

Entre as fases 1 e 2 evidencia-se o uso de critérios de seleção de propostas. Já na etapa de 

planejamento começa-se a utilizar técnicas e ferramentas avançadas de GP, o que condiciona a 

fase seguinte, na qual têm papel fundamental no gerenciamento dos trabalhos. Enfim, da fase 3 

para a fase 4, os mecanismos de avaliação social voltam a ser fundamentais na transição, assim 

como são no diagnóstico inicial 
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13. Metodologias do TS e as boas práticas do PMI 

Morais (2010) descreve bem as dificuldades que profissionais do TS e do GP têm no 

sentido de encontrarem um espaço de diálogo quanto a metodologias de gestão. Uma análise de 

alguns métodos e publicações dirigidas a esta área (GP no TS) revela lacunas e 

complementaridades em cada uma e não divergências entre elas. 

As abordagens dadas pelo TS aos projetos focam sobretudo os problemas e as pessoas, 

dando ênfase à participação nas discussões e formulações. Com efeito, se os problemas 

enfrentados no TS não são passíveis de um tratamento mais simplificado dado por modelos 

bastante confiáveis, é natural que seu diagnóstico deva ser desenvolvido a várias cabeças. A 

partir do diagnóstico participativo, a condução do projeto tende a se tornar cada vez mais técnica 

(técnicas de planejamento e gestão). Então, uma metodologia ideal para projetos do TS inclui 

tanto a abordagem democrática, quanto a abordagem mais tecnocrática. 

Uma Metodologia baseia-se em métodos e indica técnicas e ferramentas a serem 

utilizadas. Aplicar uma metodologia, em teoria, atribui maior eficiência ao processo de trabalho. 

Já os Métodos utilizados na execução de um trabalho responderiam pela sua eficácia. 

É importante reparar que o ZOPP (método difundido no TS) contempla bem a concepção 

do projeto e os critérios para verificação do seu andamento físico. Contudo, não detalha as 

questões de programação de atividades (cronogramas), definição de custos, entre outros. Ou seja, 

o ZOPP (e o ML), não chegam ao nível de técnicas e ferramentas para preencher a matriz, mas 

apenas estabelece a matriz como forma de conduzir o pensamento. 

Kisil (2009) permeia mais detalhadamente diversas áreas do GP, mas limita-se ao 

planejamento do projeto e foca o “documento do projeto” como um resultado importante. 

Com estrutura mais clara e sistematizada, a metodologia do PMI-RJ perde ao não 

especificar as questões de participação. As propostas de Kisil e do PMI-RJ, estariam mais 

próximas do que poderíamos chamar de metodologia para projetos do TS. 

Nada há de inutilizável em nenhuma produção do conhecimento administrativo. A atitude 

participativa característica do TS não é incompatível com as boas práticas em GP, embora 

demandem destas alguma adaptação. O foco inicial das metodologias do TS no diagnóstico dos 

problemas está previstos nas boas práticas como fase anterior do projeto. A abrangência do 

horizonte, comum no TS, impede uma visão mais detalhada e sistemática dos processos e esta, 

por sua vez, dificulta a manutenção do foco no real problema, nos objetivos. Outra característica 

típica do TS que deve ser incorporada pelas boas práticas é o voluntarismo. 

14. O sucesso em projeto do TS 

O sucesso do projeto deve ser avaliado segundo requisitos focados no impacto que o 

projeto gera nos resultados do negócio. No segundo setor estes resultados são, de modo geral, 

avaliados por variáveis medidas dentro das fronteiras da organização. Já no TS, os resultados dos 

projetos refletem na sociedade que, de modo geral, não retorna alterações nos números da 

organização. Ora, o negócio de uma OTS está vinculado a um bem público e só pode ser avaliado 

no seio da sociedade. 

A eficiência de um projeto está para o seu desempenho assim como a eficácia está para o 

seu sucesso. A eficiência considera a restrição tripla (escopo, prazo e custos) e o sucesso 

considera o objetivo. A mensuração ou simples verificação dos objetivos dos projetos do TS 
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esbarram em dificuldades adicionais: tangibilidade; temporalidade da manifestação de resultados; 

temporalidade da medição de parâmetros; continuidade das observações; etc. 

15. Conclusões 

A grande conclusão que podemos retirar do trabalho desenvolvido refere-se à 

complementaridade entre os conhecimentos em GP e TS. 

A necessidade de estudos sobre o modelo de negócios das OTS é fundamental, afinal, não 

se pode desenvolver planejamento estratégico sem uma visão correta do negócio da organização. 

Porém, construir uma visão do negócio das OTS implica em compreender o que é o TS. 

Enquanto as abordagens típicas no TS nasceram no desenvolvimento de diagnósticos dos 

problemas sociais, as abordagens do GP cresceram pela reunião de práticas operacionais que 

foram sistematizadas ao longo do tempo. Ou seja, enquanto uma abordagem parte de um olhar 

complexo e abrangente, a outra indica sua construção a partir de procedimentos mais 

operacionais. Enfim, são complementares tanto em termos conceituais quanto em termos 

operacionais. 

A complementaridade dos conhecimentos em cada esfera pode ser a chave para o 

alinhamento de atores executores, financiadores e direcionadores das ações no TS. 

16. Referências Bibliográficas 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, Marco Lógico do projeto: uma 

metodologia de planejamento, preparação e avaliação de projetos. 

http://www.sepl.pr.gov.br/arquivos/file/analise_resultados/6.pdf (2010) 

BANCO MUNDIAL, Curso Líderes 2004, Matriz de Marco Lógico: uma ferramenta de 

elaboração de projetos – Banco Mundial, Salvador, 2004. http://www.disaster-info.net/lideres 

(2010) 

CABRAL, Eloísa Helena de Souza; Terceiro Setor: gestão e controle social, São Paulo, 

Saraiva, 2008. 

KEZNER, Harold. Gestão de Projetos: as melhores práticas. Tradução lene Belon Ribeiro. 2ª 

edição, Porto Alegre, Bookman, 2006. 

KISIL, Rosana. Elaboração de Projetos e Propostas para Organizações da Sociedade Civil. 

Coleção Gestão e Sustentabilidade 

MARINO, Eduardo; CANCELLIER, Everton L. P. de Lorenzi, Ciclo de Vida de Projetos 

Sociais: Um estudo dos projetos de Vitae – Apoio à Cultura, Educação e Promoção Social, 

http://www.construindoredes.org.br (2010). 

MATOS, Hélio de Carvalho. A importância do Terceiro Setor. Instituto Brasileiro do Terceiro 

Setor. http://www.portaldomeioambiente.org.br (2010). 

MINGUILLO, Miguel. Método ZOPP Planejamento de Projeto Orientado por Objetivos, 

Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. 

http://www.seplag.pb.gov.br/PlanosPPA/CapacitacaoPPA/ (2010). 

MORAIS, Patrícia Zingoni Machado. A dimensão técnica dos projetos sociais nos currículos 

acadêmicos. http://www.ietec.com.br (2010). 

http://www.sepl.pr.gov.br/arquivos/file/analise_resultados/6.pdf
http://www.disaster-info.net/lideres
http://www.construindoredes.org.br/
http://www.portaldomeioambiente.org.br/
http://www.ietec.com.br/


 9 

RUGGERI, Renê G., Definindo o Ciclo de Vida dos Projetos: utilizando e diferenciando 

fases e etapas. http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/definindo-o-ciclo-de-vida-

dos-projetos-utilizando-e-diferenciando-fases-e-etapas/50726/ (2010) 

XAVIER, Carlos Magno da Silva; CHUERI, Luciana de Oliveira Vilanova, Metodologia de 

Gerenciamento de Projetos no Terceiro Setor: uma estratégia para condução de projetos, 

Rio de Janeiro, Brasport, 2008. 

http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/definindo-o-ciclo-de-vida-dos-projetos-utilizando-e-diferenciando-fases-e-etapas/50726/
http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/definindo-o-ciclo-de-vida-dos-projetos-utilizando-e-diferenciando-fases-e-etapas/50726/

