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Categorias de Projetos: 
Cada uma possuindo etapas de ciclo de vida similares e um 

exclusivo processo de gerenciamento de projetos 
Exemplos 

1. Projetos Aeroespaciais e de Defesa 
   1.1 Sistemas de defesa 
   1.2 Espacial 
   1.3 Operações Militares 

Novos armamentos; melhoria em sistemas maiores. 
Desenvolvimento/lançamento de satélite; módulo espacial. 
Força-tarefa ofensiva 

2. Projetos de Mudanças Organizacionais e em Negócios 
   2.1 Aquisição/Fusão 
   2.2 Melhoria de processos de gestão 
   2.3 Empreendimento de novos negócios 
   2.4 Reestruturação organizacional 
   2.5 Eventos Judiciais 
 

 
Aquisição e integração de companhias concorrentes. 
Grandes melhorias em gerenciamento de projetos. 
Formação e lançamento de uma nova companhia. 
Consolidação de divisões e “downsize” de companhias. 
Grande caso de litígio. 

3. Projetos de Sistemas de Comunicação 
   3.1 Sistemas de comunicação em rede 
   3.2 Sistemas de comunicação “Switching”  
 

Rede de comunicação via microondas 
Sistema de comunicação sem fio de terceira geração 

4. Projetos de Eventos 
   4.1 Eventos internacionais 
   4.2 Eventos Naicionais 
 

 
Olimpíadas de 2004; Copa do Mundo de 2006. 
Campeonato Norte-Americano de Boliche – 2005; Convenções 
Eleitorais de 2004. 

5. Projetos de Empreendimentos 
   5.1 Desmontagem 
   5.2 Demolição 
   5.3 Manutenção e modificação 
   5.4 Projeto/contratação/construção 
          Civil 
          Energia 
          Meio Ambiente 
          Edificações 
          Industrial 
          Comercial 
          Residencial 
          Naval 

Desativação de uma usina nuclear. 
Demolição de um edifício. 
Execução do processo de manutenção em uma fábrica. 
Conversão de uma planta para novos produtos/mercados. 
Barragens; viadutos. 
Nova termelétrica a gás; oleoduto. 
Limpeza de dejetos químicos. 
Grande prédio de escritórios. 
Nova fábrica. 
Novo Shopping; prédio comercial. 
Expansão de uma residência. 
Petroleiro, cargueiro ou navio de passageiros. 

6. Projetos de Sistemas Informatizados (Softwares) 
Novo sistema de gerenciamento de projetos. (Desenvolvimento de 
equipamentos de informática – hardware – são considerados 
como sendo projetos de desenvolvimento de produtos). 

7. Projetos de Desenvolvimento Globais 
   7.1 Desenvolvimento agropecuário/rural 
   7.2 Educação 
   7.3 Saúde 
   7.4 Nutrição 
   7.5 Populacional 
   7.6 Empreendimentos em pequena escala 
   7.7 Infra-estrutura: energia (petróleo, gás, carvão, geração e 
distribuição de energia, industrial, telecomunicações, transportes, 
urbanização, fornecimento e tratamento de água, irrigação) 

Projetos sociais e de desenvolvimento intensivo 
Em países em desenvolvimento custeados pelo Banco Mundial, 
bancos de desenvolvimento regional, US AID, ONU, outras 
organizações de países, agências governamentais e: 
 
Projetos intensivos em capital/construção civil 
De alguma forma diferente de 5. Projetos de empreendimentos, 
considerando-se como características do projeto: a criação de 
uma estrutura organizacional para operar e manter o 
empreendimento e ações de agentes financiadores definindo o 
ciclo de vida do projeto e requisitos de prestação de contas. 
 

8. Projetos de Entretenimento e Mídia 
   8.1 Filme 
   8.2 Programa de TV 
   8.3 Peça teatral ou uma apresentação musical 
 

Novo filme (película ou digital). 
Novo episódio de um programa. 
Estréia de uma ópera. 

9. Projetos de Desenvolvimento de Produtos ou Serviços 
   9.1 Equipamentos de informática 
   9.2 Produtos/processos industriais 
   9.3 Produtos/processos para o consumo 
   9.4 Produtos/processos farmacêuticos 
   9.5 Serviços (financeiros, outros) 
 

Novo computador de mesa. 
Nova máquina earth-moving. 
Novo carro, novo produto alimentício. 
Novo medicamento de redução do colesterol. 
Novo seguro de vida/plano de previdência privada. 

10. Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento 
   10.1 Meio ambiente 
   10.2 Industrial 
   10.3 Desenvolvimento econômico 
   10.4 Medicina 
   10.5 Científico 

 
Medição das mudanças na camada de ozônio. 
Como reduzir emissão de poluentes. 
Determinar o melhor desempenho para a África Sub-Sahariana. 
Teste de um novo tratamento para o câncer de mama. 
Determinação da possibilidade de vida em Marte. 
 

11. Outras Categorias?  
Tabela 1. Categorias e Subcategorias de projetos recomendadas, com cada categoria (ou subcategoria) com etapas 
de ciclo de vida similares e um exclusivo processo de gerenciamento de projetos. [Archibald 2003, Fig. 2.3, p.35]. 


