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Introdução ao Gerenciamento de
Projetos

O que é um projeto
projeto??
 Temporário não significa de curta duração!

“Um esforço temporário com a finalidade de criar um
produto/serviço/resultado único”
PMBOK GUIDE

 Muitos projetos duram vários anos
 Em todos os casos a duração de um projeto é finita
 Projetos não são esforços contínuos

 O termo temporário não se aplica ao produto, serviço ou
resultado criado pelo projeto

Esforço temporário com um começo e fim.
Cria um único produto, serviço ou resultado.
É elaborado progressivamente
[Mulcahy, 2009]

 A maioria dos projetos cria um resultado duradouro
 Ex: erguer um monumento nacional – resultado dura séculos

 Projetos podem com ter impactos sociais, econômicos e ambientais
com duração muito longa
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O que é um projeto
projeto??

Quando um Projeto finaliza
finaliza??

 A natureza temporária dos projetos pode
também ser aplicada a outros aspectos do
esforço

 Quando os objetivos do projeto tiverem sido
atingidos

 A oportunidade ou janela do mercado geralmente
é temporária (prazo limitado para gerar o
produto)
 A equipe do projeto, como uma unidade de
trabalho, raramente sobrevive ao projeto

 Quando se tornar claro que os objetivos do projeto
não serão ou não poderão ser atingidos
 Quando não existir mais a necessidade do projeto
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Restrição Tripla

Sucesso de um Projeto

 Constraint / Triple Constraint

 Projeto foi realizado contemplando

 Risco, Custo, Tempo, Escopo e qualquer outro fator que gere limites
de opções
 Triple Constraint : Custo, Tempo e Escopo
 Triple Constraint Expadend: Qualidade, Risco e Satisfação do Cliente
 Para cada componente é atribuida uma prioridade, de acordo com os
objetivos do projeto

 O tempo estimado
 O custo previsto
 Um bom nível de aceitação do cliente
 O projeto e cliente pode ser utilizado como referência
 Atendimento de forma controlada às mudanças de escopo
 As regras, políticas e procedimentos da organização, sem causar
distúrbios

O que vale é: Custo, Tempo, Escopo,
Qualidade, Risco e Satisfação do Cliente

 Aspectos culturais
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Exemplos

 A singularidade é uma característica importante das
entregas do projeto
 Ex: milhares de prédios de escritórios foram construídos,
mas cada prédio em particular é único, tem proprietário
diferente, projeto diferente, local diferente, construtora
diferente, etc

 A presença de elementos repetitivos não muda a
singularidade fundamental do trabalho do projeto









Desenvolvimento de um novo produto/serviço
Desenvolvimento de um novo modelo de veículo
Construção de um prédio
Uma campanha para um cargo político
Desenvolvimento ou aquisição de um sistema
Uma edição de um jornal ou revista
Nossas aulas de boas práticas em gerenciamento de
projetos
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Elaboração Progressiva

Exercício!!
Exercício

 Elaboração
 A definição do projeto é bastante abrangente no início do
projeto e vai sendo detalhada à medida que o projeto vai
sendo executado

 Progressiva

Cite um exemplo de elaboração progressiva!!!

 Executado através de passos, incrementos iterativos

A elaboração progressiva não deve ser
confundida com aumento do escopo
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Operações
 Caracterizam-se por:

São um conjunto de ações cujo resultado, em um dado
período, contribui para o atendimento de uma
necessidade administrativa ou operacional
da organização

 Ter objetivo que pode ser medido qualitativa e
financeiramente
 Ser atividade contínua (não ser limitada no tempo)
 Dar condições para o funcionamento normal de uma
organização

 Exemplos
 Administração de recursos humanos
 Compras, contabilidade, contratos e aquisições
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Projetos versus Operações

Enquanto os projetos são
únicos e temporários, as operações são
repetitivas e contínuas.
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Projetos e Planejamento
Estratégico

 Projetos são um meio de organizar atividades que
não podem ser abordadas dentro dos limites
operacionais normais da organização
 Os projetos são frequentemente utilizados como
meio de atingir o plano estratégico de uma
organização
 A equipe pode ser formada por funcionários da
organização ou um prestador de serviços contratado

 Os projetos são normalmente autorizados como um resultado
de uma ou mais das seguintes considerações estratégicas:
 Demanda de mercado
 por exemplo, uma companhia de petróleo autoriza um projeto para construir uma
nova refinaria em resposta a um problema crônico de falta de gasolina

 Uma necessidade organizacional
 por exemplo, uma empresa de treinamento autoriza um projeto para criar um
novo curso para aumentar sua receita

 Uma solicitação de um cliente
 por exemplo, uma companhia de energia elétrica autoriza um projeto de
construção de uma nova subestação para atender a um novo parque industrial
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Gerenciamento de Projetos

 Os projetos são normalmente autorizados como um
resultado de uma ou mais das seguintes
considerações estratégicas:
 Um avanço tecnológico
 por exemplo, uma empresa de software autoriza um novo projeto para
desenvolver uma nova geração de vídeo games após o lançamento de um
novo equipamento para jogos por empresas de produtos eletrônicos

Aplicação de conhecimentos, habilidades ,
ferramentas e técnicas às atividades do projeto a
fim de atender os requisitos
[PMBOK, 2008]

 Um requisito legal
 por exemplo, um fabricante de tintas autoriza um projeto para
estabelecer diretrizes para o manuseio de um novo material tóxico
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Gerenciamento de Projetos
O gerenciamento de projetos é realizado através da
aplicação e da integração dos seguintes grupos de
processos de gerenciamento de projetos:
iniciação, planejamento, execução,
monitoramento e controle e encerramento
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O que é um Processo
Processo??
 Um processo é um conjunto de ações e atividades
inter-relacionadas realizadas para obter um conjunto
pré-especificado de produtos, resultados ou serviços
 São realizados pela equipe do projeto
 Principais Categorias:
 Os processos de gerenciamento de projetos
 Os processos orientados ao produto (Engenharia de
Produto)
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Grupos de Processos

 Dentro de cada grupo de processos, os processos
individuais podem ser ligados pelas suas entradas
(inputs) e saídas (outputs)

Grupo de Processo

Principais Atividades

Iniciação

Definição e compromisso com o Projeto (avaliar a idéia e
analisar os riscos, custos, requisitos iniciais)

 Entradas (inputs)

Planejamento

 documentos ou itens que serão trabalhados pelo processo

 Ferramentas e técnicas

Execução

Coordenação de pessoas e recursos para realizar o plano
(desenvolver o produto/serviço até que ele esteja pronto)

Monitoramento e
Controle

Monitoração, controle e ações corretivas para garantir que os
objetivos são atingidos

Encerramento

Aceitação formalizada dos resultados do projeto e terminação
coordenada (transferência e avaliação dos resultados, realocação dos recursos)

 mecanismos aplicados aos inputs para criar os outputs

 Saídas (outputs)
 documentos ou itens que serão o resultado final do processo

Definição de um plano que garante que a execução do projeto
cumpre a sua missão (Organização das atividades, recursos,
documentos necessários)
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PDCA versus Grupos de Processos
 A aplicação dos processos de gerenciamento de projetos a um
projeto é iterativa e muitos processos são repetidos e
revisados durante o projeto

Fonte: PMBOK, 2008
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Apesar desta distinção formal entre as atividades dos grupos de processos, na prática estas
atividades se sobrepõem e interagem ao longo de todo ciclo de vida do projeto






Gerente de Projeto
Cliente/ Usuário
Organização Executora
Membros da equipe do
projeto
 Equipe de gerenciamento
de projeto
 Sponsor

Grupo de
Processos de
Iniciação

Grupo de
Processos de
Planejamento

Início
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Grupo de
Processos de
Monitoramento e
Controle

Grupo de
Processos de
Encerramento

Nível de
Interação
entre
processos

Tempo
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O Gerente de Projeto
 Gerenciar um projeto inclui:
 Identificação das necessidades
 Estabelecimento de objetivos claros e alcançáveis
 Balanceamento das demandas conflitantes de
qualidade, escopo, tempo e custo
 Adaptação das especificações, dos planos e da
abordagem às diferentes preocupações e
expectativas das diversas partes interessadas

Projetos não dispõem de tempo ilimitado,
logo o Gerente não pode “ser desenvolvido
ao longo do cargo”
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Características do Gerente




Negociador
Conhecedor do trabalho essencial do projeto
Boa comunicação










Proativo
Enérgico, mas tolerante
Focar no projeto
Saber dirigir e delegar
Estar atento aos acontecimentos externos ao projeto
Bom solucionador de conflitos
Resolução de Problemas
Motivador e Líder
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Objetivo do Gerente de Projeto

Desenvolvero produto/serviço esperado dentro

saber escutar, atentar para a comunicação para-lingual

do prazo, custo e nível de qualidade desejados
[PMBOK, 2008]
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Áreas de Conhecimento –
Guia PMBOK

Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos 2009

São 9 áreas
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Iniciação

Integração

-Desenvolver o termo de
abertura do projeto

Planej amento

-Desenvolver o Plano de
Gerenciamento de Projeto

Execução

-Orientar e Gerenciar a
Execução do Projeto

Controle

Fecha mento

-Monitorar e Controlar o
Trabalho do Projeto
-Realizar Controle Integrado de
Mudanças

-Encerrar o projeto ou a fase

Escopo

-Coletar os requisitos
-Definir o Escopo
-Criar a WBS

-Verificar o Escopo
-Controlar o Escopo

Tempo

-Definiçir as Atividades
-Sequenciar as Atividades
-Estimar os Recursos das Atividades
-Estimar a Duração das Atividades
-Desenvolver oCronograma

-Controlar o Cronograma

Custo

-Estimar os Custos
-Determinar o Orçamento

Qualidade

-Planejar a Qualidade

-Realizar a Garantia da
Qualidade

RH

-Desenvolver o plano de recursos
humanos

-Contratar ou Mobilizar a
Equipe do Projeto
-Desenvolver a Equipe do
Projeto
- Gerenciar a Equipe do Projeto

-Planejar as Comunicações

- Distribuir nformações
- Gerenciar as expectativas das
partes interessadas

Comunicação

- Identificar as Partes
Interessadas

Risco

-Planejar o Gerenciamento dos riscos
-Identificar os riscos
-Realizar a analise qualitativa dos
riscos
-Realizar a analise quantitativa dos
riscos
-Pllanejar as respostas aos riscos

Aquisição

-Planejar as aquisições

 O conhecimento de gerenciamento de
projetos descrito no Guia PMBOK® consiste
em:

-Controlar os Custos

-Realizar o Controle da
Qualidade

 Ciclo de vida e organização do projeto (Cap. 2)
 Processos de gerenciamento de projetos em um
projeto (Cap. 3)
 Nove áreas de conhecimento (Caps. 4 a 12)

- Reportar o desempenho

-Monitorar e controlar os Riscos

-Realizar as aquisições

-Administrar as aquisições

Conjunto de Conhecimentos em
Gerenciamento de Projetos

- Encerrar as aquisições
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Entendimento do Ambiente de
Projeto
 Ambiente cultural e social
 a equipe precisa entender como o projeto afeta as pessoas e como as
pessoas afetam o projeto

Praticamente todos os projetos são planejados e
implementados em um contexto social, econômico
e ambiental e têm impactos intencionais e
não intencionais positivos e/ou negativos

Econônicas

Étnicas

Demográficas

Características

Éticas

Educacionais

Religiosas
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Entendimento do Ambiente de
Projeto
 Ambiente físico: se o projeto afetar seu
ambiente físico, é necessário conhecer a
ecologia local e a geografia física que podem
afetar o projeto ou ser afetadas pelo mesmo.

Introdução ao Gerenciamento de
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Programas e Gerenciamento de
Programas

Programas e Gerenciamento de
Programas
 Caracterizam-se por:

Um programa é um grupo de projetos relacionados
gerenciados de modo coordenado para a obtenção de
benefícios e controle que não estariam disponíveis se eles
fossem gerenciados individualmente






Ser um termo mais utilizado em governos
Não ser limitado no tempo (diferentemente de um projeto)
Ser executado em um longo período (pode incluir operações)
Gerar benefícios ao longo da sua existência

 Exemplo:
O gerenciamento de programas é o gerenciamento
centralizado e coordenado de um grupo de projetos
para atingir os objetivos e benefícios estratégicos
do programa

 NASA (Exploração de um novo planeta)
 BRASIL (Acabar com o analfabetismo)
 PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)
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Escritório de Projetos (PMO)

 Um portfólio é um conjunto de projetos ou
programas agrupados para facilitar o
gerenciamento eficaz da atividade a fim de
atender aos objetivos estratégicos
 Os projetos ou programas no portfólio podem
não ser necessariamente interdependentes ou
relacionados

 Unidade organizacional que centraliza e coordena o
gerenciamento de projetos sob seu domínio
 O PMO se concentra no planejamento, na priorização e na
execução coordenados de projetos e subprojetos vinculados
aos objetivos gerais de negócios da matriz ou do cliente
 Os PMOs podem operar de modo contínuo,fornecendo
funções de apoio ao gerenciamento de projetos na forma de
treinamento, software, políticas padronizadas e
procedimentos, até o gerenciamento direto real e a
responsabilidade pela realização dos objetivos do projeto
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Características Importantes de um
PMO (não
(não limitado a)

Escritório de Projetos (PMO)
 Um PMO específico pode possuir
 uma autoridade delegada para atuar como parte interessada integral;
 um importante tomador de decisões durante o estágio de iniciação de
cada projeto
 uma autoridade para fazer recomendações
 uma autoridade para encerrar projetos e manter a consistência dos
objetivos de negócios

 O PMO pode estar envolvido na seleção, no gerenciamento e
na realocação do pessoal compartilhado entre projetos

 Recursos compartilhados e coordenados em todos os projetos
administrados pelo PMO
 Identificação e desenvolvimento de metodologia, boas
práticas e normas de gerenciamento de projetos
 Centralização e gerenciamento das informações para
políticas, procedimentos, modelos e outras documentações
compartilhadas
 Gerenciamento de configuração centralizado em todos os
projetos administrados pelo PMO
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Características Importantes de um
PMO (não
(não limitado a)

Gerência de Projetos versus PMO


 Repositório e gerenciamento centralizados para riscos
 Gerenciamento de ferramentas do projeto

Gerência de Projetos
 Responsável pelo fornecimento de objetivos específicos do projeto dentro das
restrições do projeto



Escritório de Projetos (PMO)



Gerência de Projetos



Escritório de Projetos (PMO)

 estrutura organizacional com obrigações específicas

 Software, por exemplo

 Coordenação central de gerenciamento das
comunicações
 Uma plataforma de aconselhamento para gerentes
 Monitoramento central de todos os prazos e orçamentos
 Coordenação dos padrões de qualidade globais

 concentra-se nos objetivos especificados do projeto
 gerencia mudanças do escopo do programa e pode enxergá-las para melhor alcançar os
objetivos de negócios.



Gerência de Projetos
 controla os recursos atribuídos ao projeto para atender da melhor forma possível aos
objetivos do projeto



Escritório de Projetos (PMO)
 otimiza o uso dos recursos organizacionais compartilhados entre todos os projetos

| 49
INTRODUÇÃO

AO

GERENCIAMENTO

DE P ROJETOS

| 50
INTRODUÇÃO

AO

GERENCIAMENTO

DE P ROJETOS

Gerência de Projetos versus PMO

Tendências

 Gerência de Projetos

 An Historical Approach to Project
Management of the Future By Steve Blais,
PMP (25/11/2009)

 gerencia o escopo, cronograma, custo e qualidade dos produtos

 Escritório de Projetos (PMO)
 gerencia o risco global, a oportunidade global e as interdependências
entre os projetos

 Gerência de Projetos
 informa sobre o progresso do projeto e outras informações específicas
do projeto

 Escritório de Projetos (PMO)
 fornece relatórios consolidados e visão empresarial de projetos sob
sua supervisão







Absorption or Inclusion
Expansion or Accretion
Dilution or Erosion
Fragmentation or Specialization
Competition or “We’re Number One”
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All of these predictions are, of course, whimsical and
presented as flights of fancy but not totally untrue or
without merit. However, since the future of the art
and science of project management is ours to make,
whimsical or not, let’s do so with eager hearts,
willing hands, and a good sense of humor.

Introdução ao Gerenciamento de
Projetos

Profa. Cristine Gusmão
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