
PMBOK/PMI 
Project Management Body of Knowledge 

Gerenciamento de Projetos 



GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIOS 
 

 

 

GERENCIAMENTO DE PROGRAMA 
 

 

 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 
GERENCIAMENTO DE SUBPROJETOS 

Organização de Projetos 



Ciclo de Vida - Projeto 

1. Inicialização (I) 

 

2. Planejamento de Trabalho (P) 

 

3. Gerenciamento da Execução (G) 

 

4. Controle/Auditoria (CA) 

 

5. Encerramento (E)   



Gerência de Projeto 

 Gerência da integração do projeto 

 Gerência do escopo do projeto 

 Gerência de prazos/tempos 

 Gerência de custos do projeto 

 Gerência da qualidade do projeto 

 Gerência de recursos humanos 

 Gerência das comunicações 

 Gerência de riscos do projeto 

 Gerência de aquisições do projeto 

Áreas de conhecimento – modelo PMBOK 



1. Gerência da integração do Projeto 

Possui 6 processos: 

Iniciação Planejamento 

Gerenciamento da integração do Projeto 

1. Desenvolvimento 

do Termo de Abertura 

Pertence a: 

2. Desenvolvimento do 

Plano do Projeto 

Pertence a: 

Processos: 

Execução Controle Controle 

3. Gerenciamento da 

Execução do Projeto 

Pertence a: 

4. Monitoria e controle 

do Trabalho do Projeto 

Pertence a: 

5. Controle Integrado 

de Mudanças 

Pertence a: 

Encerramento 

6. Encerramento do 

Projeto ou Fase 

Pertence a: 



Termo de Abertura do Projeto 

É o documento que autoriza formalmente um 

projeto. Geralmente é assinado pelo patrocinador do 

projeto. 

 

O Termo informa aos envolvidos quem é o gerente 

do projeto e sua autoridade. 

 

Deve ser baseado na análise do contrato, 

declaração e políticas de trabalho, fatores 

ambientais, ativos de processos organizacionais. 



Desenvolvimento do PLANO DE PROJETO 

Consiste na documentação que descreve todos os 

processos (atividades) selecionados e que farão 

parte do projeto. 

 

Contém todos aspectos técnicos ligados ao projeto 

e resumos dos planos secundários (escopo, prazo, 

custo, qualidade, pessoas e equipe, comunicação, 

riscos e aquisições). 

 

O Plano do Projeto integra todas as outras 8 áreas 

da gerência de projetos. 



2. Gerência do escopo do Projeto 

Possui 5 processos: 

Planejamento Planejamento Planejamento 

Gerenciamento do Escopo do Projeto 

Pertence a: 

1. Coleta de 

Requisitos 

Pertence a: 

2. Definição do 

Escopo 

Pertence a: 

Processos: 

Controle Controle 

4. Verificação do 

Escopo 

Pertence a: 

5. Controle do Escopo 

Pertence a: 

3. Criação da EAP 



Documento de Requisitos 

O documento de requisitos é constituído a partir do 

termo de abertura e da documentação das 

necessidades das partes interessadas. 

 

O documento consiste no registro dos requisitos 

individuais de cada parte interessada. Pode ser 

elaborado a partir de uma simples lista ou um 

documento mais robusto. 



Planejamento do Escopo do Projeto 

O Termo de abertura (carta do projeto) possibilita a 

elaboração do planejamento e especificação do 

escopo do projeto. 

 

O escopo do projeto é um documento mais 

detalhado que descreverá todas as atividades e 

recursos previstos no projeto. 

 

O escopo fará o refinamento de toda informação 

contida na carta do projeto que passará do nível 

descritivo para o nível analítico. 

Especificação do Escopo do Projeto 



Estrutura Analítica do Projeto - EAP 

Trata-se do organograma ou lista de atividades, 

mapeando todos os resultados práticos subordinados 

e atividades decorrentes de cada tarefa. 

 

Grupos de atividades num mesmo nível na EAP  

denominam-se pacotes de trabalho. 

 

A EAP tem o objetivo de assegurar que o projeto inclua 

todo o trabalho contratado.  

Consiste numa representação gráfica 

ou lista de atividades. 



Estrutura Analítica do Projeto - EAP 

Planta 

Projeto Reforma Galpão 

Mão Obra 

Material 

Distribuição 

Mão Obra 

Material 

Compras 

Mão Obra 

Material 

Aquisição 

Mão Obra 

Tintas 

Construção Pintura 
Elétrica e 

hidráulica 
Acabamento 

Exemplo 

Vale a regra 100%. Todas atividades requeridas devem ser mapeadas 

(diagrama ou lista) visando a entrega do produto do projeto. 



3. Gerência de Prazos/Tempos 

Possui 6 processos: 

Planejamento Planejamento Planejamento 

Gerenciamento de Tempos do Projeto 

Definição das 

Atividades 

Pertence a: 

Seqüenciamento das 

Atividades 

Pertence a: 

Estimativa de recursos 

das Atividades 

Pertence a: 

Processos: 

Planejamento Controle 

Desenvolvimento do 

Cronograma 

Pertence a: 

Controle do 

Cronograma 

Pertence a: 

Planejamento 

Estimativa de duração 

das Atividades 

Pertence a: 



Seqüenciamento das Atividades 

Envolve basicamente identificar as 

atividades e ordená-las da maneira lógica. 

 

- Definição das Atividades:  

  mapeamento das EAPs. 

- Seqüenciamento: ordenação das 

  atividades segundo suas prioridades. 

 - Dependências: inter-relação de 

  determinadas atividades. 

- Estimativas de tempo: geralmente 

  são previsões em dias ou horas,  

  ou por analogia. 

Entradas 



Elaboração do Cronograma 

Além das saídas de outros processos como a EAP, 

utilizamos as seguintes entradas: calendário, 

adiantamentos e atrasos, atributos das atividades. 

Dá-se as seguintes saídas: 

 

 Cronograma do projeto  



4. Gerência de Custos do Projeto 

Possui 3 processos: 

Planejamento Planejamento 

Gerenciamento de Custos do Projeto 

Estimativa de Custos 

Pertence a: 

Determinação do 

Orçamento 

Pertence a: 

Processos: 

Controle 

Controle de Custos 

Pertence a: 



Composição de Custos das Atividades 

Baseado na EAP é possível estimar o custo unitário 

da atividade, envolvendo recursos de mão-de-obra 

direta, recursos de equipamentos, recursos de 

materiais. Como referência pode-se considerar: 

- Estimativa por analogia: baseado em históricos anteriores. 

 

- Parametrização: modelo matemático com parâmetros 

padrões de projetos usados na previsão de custos. 

 

- Estimativa Bottom-up: estima-se cada atividade 

individualmente, para depois se calcular o pacote de 

trabalho. 



Determinação do Orçamento 

Retrata o fluxo de caixa do projeto, envolvendo as 

estimativas de custos para cada atividade, 

estabelecendo assim a baseline de custo, que servirá 

para medição do desempenho do projeto. 

Projeto X - Orçamentação 

Processo I Processo II Processo III Custo Acumulado no período 



5. Gerência da Qualidade do Projeto 

Possui 3 processos: 

Planejamento Execução Controle 

Gerenciamento da qualidade do Projeto 

Planejamento da 

Qualidade 

Pertence a: 

Garantia da 

Qualidade 

Pertence a: 

Controle da 

Qualidade 

Pertence a: 

Processos: 



5. Controle da Qualidade do Projeto 

Garante que o projeto irá satisfazer todas as 

expectativas para as quais foi empreendido. Possui 

03 processos: 

 

 Planejamento da qualidade: definição de padrões e 

elaboração do plano de gerenciamento da qualidade. 

 

 Garantia da qualidade: medidas de desempenho, 

definições operacionais, auditorias. 

 

 Controle da qualidade: monitoramento do projeto, 

medição e eliminação de desempenhos baixo, 

melhoria contínua. 



Ferramentas para medir desempenho 

 Reuniões de desempenho 

 Análise de Variância 

 Análise de Tendência 

 Métricas pré determinadas 

 Indicadores de desempenho 

 

Saídas: 

 Plano de gerenciamento da 

    qualidade  



6. Gerência de Recursos Humanos 

Possui 4 processos: 

Planejamento Execução Execução 

Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto 

Planejamento de 

Recursos Humanos 

Pertence a: 

Mobilização de 

Equipe 

Pertence a: 

Desenvolvimento de 

Equipe 

Pertence a: 

Processos: 

Controle 

Gerenciamento da 

Equipe do projeto 

Pertence a: 



Determina os recursos humanos envolvidos no 

projeto, bem como suas respectivas funções. 

Divide-se em 04 processos: 

 

 Planejamento de Recursos Humanos: identificação, 

documentação e designação de funções e relações 

hierárquicas entre os membros da equipe. 

 Mobilização da Equipe: recrutamento e gestão por 

competências. 

 Treinamento de Equipe: desenvolvimento de 

habilidades e competências. 

 Gerenciamento de Equipe: controle e 

acompanhamento das tarefas. 

6. Gerência de Recursos Humanos 



Montagem de Equipes do Projeto 

- Delegação de Funções: distribuição das 

responsabilidades do projeto entre a equipe. 

 

- Hierarquização: representação gráfica dos membros 

da equipe e suas relações hierárquicas. 

 

- Elaboração do plano de gerenciamento de RH. 



7. Gerência da Comunicação 

Possui 5 processos: 

Iniciação Planejamento Execução 

Gerenciamento da Comunicação do Projeto 

Planejamento da 

Comunicação 

Pertence a: 

Distribuição da 

Informação 

Pertence a: Pertence a: 

Processos: 

Controle 

Reportar o 

Desempenho 

Pertence a: 

Execução 

Gerenciamento das 

Partes Interessadas 

Pertence a: 

Identificação das 

Partes Interessadas 



7. Gerência da Comunicação 

Garante a coleta, distribuição, armazenamento e 

controle básico das informações do projeto entre as 

partes interessadas. Favorece um elo entre pessoas, 

idéias e informações através do envio e recepção de 

dados. 

 

Tipos de Comunicação: 

 Comunicação obrigatória 

 Comunicação informativa 



8. Gerência de Riscos do Projeto 

Possui 6 processos: 

Planejamento Planejamento Planejamento 

Gerenciamento de Riscos do Projeto 

Planejamento de 

Riscos 

Pertence a: 

Identificação de 

Riscos 

Pertence a: 

Análise Qualitativa de 

Riscos 

Pertence a: 

Processos: 

Planejamento Planejamento Controle 

Análise Quantitativa 

de Riscos 

Pertence a: 

Planejamento de 

Respostas a Riscos 

Pertence a: 

Monitoramento e 

Controle de Riscos 

Pertence a: 



Cálculo de Riscos 

Evolve considerações de custos, prazos, 

qualidade, comunicações, aquisições e 

recursos humanos. 
 

• Planejamento de riscos 

• Identificação de riscos 

• Qualificação e Quantificação de riscos 

• Planejamento de respostas 

 

Análise de probabilidades e 

impacto são fundamentais. 



9. Gerência de Aquisições do Projeto 

Possui 4 processos: 

Planejamento Execução 

Gerenciamento de Aquisições do Projeto 

Planejamento de 

Aquisições 

Pertence a: 

Realização de 

Aquisições 

Pertence a: 

Processos: 

Controle Encerramento 

Administração de 

Aquisições 

Pertence a: 

Encerramento de 

Aquisições 

Pertence a: 



9. Gerência de Aquisições 

Envolve os processos necessários para obtenção de 

bens e serviços de terceiros e fornecedores 

necessários para conclusão do projeto. 

Possui 04 processos: 

 

 Planejamento de Aquisições 

 Realização de Aquisições 

 Administração de Aquisições 

 Encerramento de Aquisições 


