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Apresentação Rede e-Tec Brasil
Prezado(a) estudante,
Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!
Você faz parte de uma rede nacional de ensino que, por sua vez, constitui uma das ações do
Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído
pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar
a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira
propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.
É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico,
como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as escolas e colégios tecnológicos e o Sistema S.
A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação
de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões
distantes, geográfica ou economicamente, dos grandes centros.
A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os
estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os
cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos.
Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – integradora do ensino médio e da educação técnica – capaz de promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da
realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.
Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação profissional!
									Ministério da Educação
Maio de 2015
Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones
Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de
linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.
Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o
assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao
tema estudado.
Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão
utilizada no texto.
Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros,
filmes, músicas, sites, programas de TV.
Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em
diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa
realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado.
Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever
sobre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Palavra da Professora-autora
Caro (a) estudante,
Desejo, antes de tudo, parabenizá-lo (a) por escolher uma área do conhecimento tão prestigiada. O mercado de trabalho na área da Logística está cada
dia mais promissor e a sua escolha demonstra que você está atento (a) às
mudanças do mundo dos negócios.
Nosso trabalho estende-se em conhecer e compreender os pontos fundamentais do gerenciamento de projetos. Sendo assim, sua dedicação ao estudo e a realização das atividades propostas é extremamente importante.
Não se contente apenas com as informações repassadas por este caderno,
pois no decorrer do estudo, você irá perceber que um aprofundamento se
faz necessário.
Busque, imagine, voe alto. Acredite. Você é capaz e vai vencer!

Sucesso!
Profª. Esp. Ethienne Montalvão
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Apresentação da Disciplina
Caro (a) estudante, o atual momento econômico exige que tanto os profissionais quanto as organizações demonstrem resultados positivos e inovadores, que estabeleçam sucesso e inovação aos negócios. Por esse motivo, o
gerenciamento de projeto torna-se cada vez mais importante na conquista e
consolidação de um lugar ao sol no mundo coorporativo.
Determinar objetivos, estabelecer metas, cumprir prazos e satisfazer o cliente são obrigações de todo projeto, e para que todas as expectativas sejam
cumpridas, é necessária uma gestão equilibrada de todos os recursos envolvidos no projeto.
O gerenciamento de projetos tem relação direta com a garantia de obtenção
das metas das organizações e proporcionam meios e estratégias para que
o melhor serviço e o melhor produto aconteçam, com garantia de cumprimento de prazos e qualidade. Essas conquistas podem levar à redução
de custos, aumento de vendas, aumento de receitas, satisfação de clientes,
entre outros benefícios.
Este caderno é constituído por dez aulas, que direcionam o seu aprendizado para as técnicas adequadas ao gerenciamento de projetos. Você verá a
importância de poder e saber fazer escolhas criteriosas nesse ambiente: seja
das soluções, seja dos métodos executivos, seja dos recursos e eventuais
fornecedores.
Não tenho dúvidas de que o conteúdo deste caderno será útil ao seu aprendizado, uma vez que, provavelmente, você irá enfrentar os desafios de participar, de alguma forma, de um sistema produtivo.
Grande abraço!
Profª Esp. Ethienne Montalvão
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Aula 1. Administração e 				
		
gerenciamento de projetos
Objetivos:
• reconhecer um pouco da história da administração de projetos;
• identificar a importância do gerenciamento de projetos para o
sucesso organizacional;
• reconhecer o significado do gerenciamento de projetos dentro
do universo corporativo; e
• apontar o histórico de gerenciamento de projetos.

Caro (a) estudante,
Você sabia que a história das organizações e da administração começa com
os projetos e não com as fábricas, que só surgiram com a Revolução Industrial do século XVII? Pois é. Nesta primeira aula, apresentaremos essa e
outras informações importantes para a compreensão da história da administração de projetos. Fique atento (a)!
A administração de projetos existe há quase cinco milênios. Para sua melhor
compreensão, podemos citar exemplos marcantes dos primeiros projetos no
Egito e na Mesopotâmia.
Três milênios antes de Cristo, a construção da grande pirâmide de Quéops
exigiu o uso de enormes conhecimentos técnicos e gerenciais.
Imagine a construção dessa pirâmide, com altura original de 146,5 m e 230
m em cada um dos lados e erguida com 2.300.000 de blocos de pedra, com
peso médio de 2,4 t. Estima-se que 100.000 pessoas tenham trabalhado
na obra, no período de 23 anos, movimentando uma média de 270 blocos
todos os dias (MAXIMIANO, 2010).
Se pararmos para refletir, a construção dessa obra nos dias atuais também
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seria complexa e difícil, mesmo dispondo de caminhões, guindastes, tratores
e computadores. Imagine o trabalho que significou naquela época.
A construção civil e a naval são áreas de aplicação da administração de projetos com cinco mil anos de tradição, e por isso suas estimativas de custos e
prazos, em função de determinadas especificações, estão muito bem estabelecidas.

Como já citado na nossa
conversa inicial, a história
das organizações e da
administração iniciou-se com
os projetos. Porém, a disciplina
de Administração de Projetos
somente se estabeleceu a partir
da segunda metade do século
XX (MAXIMIANO, 2010).

Suntuosidade:
magnificência; grande luxo.
Mister: urgência; necessidade;
aquilo que é forçoso.
Posteridade: gerações futuras;
tempo futuro.
(BUENO, 2000)

Depois dos egípcios, os romanos também se tornaram grandes organizadores, engenheiros e gerentes de projetos. Construíram enormes residências, templos, cidades, estradas, portos, pontes, sistemas de fornecimento
de água e de saneamento básico e piscinas aquecidas. Tudo isso há dois mil
anos. Eles foram os inventores do cimento e do concreto, usando-os abundantemente, e suas obras podem ser apreciadas até hoje.
Para que essas obras evidenciassem todo glamour e suntuosidade, foi mister prever a produção de um projeto gerencial. Porém, assim como ocorreu com os egípcios, pouco dos conhecimentos gerenciais dos romanos foi
explicitado e deixado para a posteridade. No entanto, os conhecimentos
técnicos passaram de geração para geração e de uma civilização para outra,
segundo Maximiano (2010). Já culturalmente, os conhecimentos gerenciais
não foram difundidos.
Durante a Primeira Guerra Mundial, foi inventada a primeira ferramenta moderna da administração de projetos, o gráfico de Gantt, um cronograma
usado para gerenciar a construção de navios. Henry Gantt, inventor desse
cronograma, dividiu o trabalho da construção naval em tarefas menores e
as representou em um gráfico por meio de barras e marcos que mostram as
datas de início e término de cada uma.
Esse cronograma recebeu o nome de gráfico de Gantt e proporcionou eficiência às funções de planejamento e controle para a construção de navios
de guerra em grandes quantidades e em pouco tempo. O gráfico de Gantt
foi usado sem mudanças até os anos 60, quando foram acrescentados mais
detalhes. No entanto, segundo Maximiano (2010), a ideia básica de Gantt
sobre controle de prazos e processos permanece inalterada.
Na década de 1950, apareceram novos tipos de projetos e produtos, com
os quais os construtores não tinham experiência. Assim, foi necessário criar
novos conceitos e ferramentas gerenciais. Essa transição promoveu o nasci-
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mento da moderna disciplina da Administração de Projetos e fez nascer o
Guia PMBOK e outras ferramentas semelhantes, as quais iremos estudar no
decorrer desta disciplina.
Entre as décadas de 1950 e 1960, houve a consolidação da disciplina através
da compilação e organização das práticas da administração de projetos.
Esse movimento foi liderado pelo Project Management Institute (PMI), criado em 1969. O PMI propôs-se a congregar os praticantes e fazer avançar a
arte da administração de projetos, produzindo o Guia dos Conhecimentos
sobre a administração de projetos (Guide to the Project management body
of knowledge: PMBOK).

Compilação: resumo.
(BUENO, 2000)

O guia PMBOK é o documento que sistematiza os conceitos e as ferramentas
da administração de projetos, o qual as pessoas envolvidas e interessadas
nesse tema devem dominar (MAXIMIANO, 2010).
Apresentaremos na aula 02 mais detalhes sobre o PMI e o PMBOK. Porém,
nos itens que seguem, daremos atenção aos conceitos e à relação entre o
mercado e o gerenciamento de projetos.

1.1 O que é gerenciamento de projetos
Gerenciar significa administrar, segundo Bueno (2000). Por esse motivo, pode-se considerar as informações de Xavier (2009), que cita que gerência de
projetos é uma parte da ciência da administração que trata do planejamento, execução e controle de projetos.
Você precisa saber que o grande desafio ao gerenciar um projeto é definir
com clareza os produtos ou serviços relacionados aos seus objetivos, que,
por sua vez, serão entregues ao cliente, bem como estabelecer o foco e a
direção que a equipe realizadora do trabalho deverá trilhar.

Aula 1 - Administração e gerenciamento de projetos
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Dando continuidade ao aprendizado dos conceitos, agora veremos o que
significa a palavra projeto.
Projeto é uma palavra que deriva do latim projectu, e significa “lançar para
diante”. Trata-se de uma sequência de atividades temporárias, que tem o
objetivo de fornecer, criar, melhorar um produto ou serviço, implicando em
prazos limitados, datas estipuladas para conclusão e um resultado melhor e
diferente do trabalhado em rotina operacional. Os projetos compreendem
tarefas especiais que fogem da rotina. São, também, certos empreendimentos que se repetem, mas que, a cada vez, resultam em um produto ou esforço diferente dos anteriores.
De acordo com a norma ISO 10.006, apresentado por Barboza na apresentação Gerenciamentos de Projeto com o PMBOK (disponível em: <http://www.
slideshare.net/lcbj/pmbok> ), projeto é um processo único, consistindo em
um grupo de atividades coordenadas e controladas com datas para início e
término, empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custos e recursos. Em suma, projetos são iniciativas não repetitivas, empreendimentos únicos com um começo
e um fim (PMI, 2004).

1.2 Gerenciamento de projetos e a 		
necessidade mercadológica
Pode-se verificar nos dias de hoje, a necessidade de criação, implantação e
desenvolvimento de novos produtos e serviços dentro do mercado empresarial, caracterizado por uma competitiva demanda de clientes cada vez mais
exigentes e conhecedores dos seus direitos.
Se você analisar que tal necessidade origina de uma acirrada competição
no mundo dos negócios, ficará fácil entender porque é necessário antes de
qualquer criação de um produto ou serviço, estabelecer os objetivos do projeto que resultarão na criação e produção de determinado item ou serviço.

Ávido:
Que tem avidez. Sequioso,
muito desejoso. Que não se
farta. Insaciável.
(BUENO, 2000)

Rede e-Tec Brasil

Você deve perceber que o universo mercadológico de hoje fundamenta-se
em clientes exigentes, ávidos por novidades e quase sempre intolerantes
aos erros. Na atual conjuntura social e econômica, é inadmissível ocorrerem
falhas no resultado final de qualquer ensejo produtivo. Observe você mesmo
que as possíveis falhas são o motivo que desapropriará a competitividade e a
solidez de um produto ou marca perante o mercado proposto.
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É por isso que ao vislumbrarmos uma grande ideia, é preciso antes de torná-la real, estabelecer o projeto que tornará possível a sua concretização.
É justamente no projeto que serão estabelecidos os objetivos, as metas, o
tempo de realização, o quanto irá custar e quais caminhos devem ser percorridos para alcançar os objetivos preestabelecidos.
Você percebeu que estamos falando na verdade de um planejamento? É
isso mesmo! O projeto é o planejamento de tudo que se objetiva realizar, é
prever o que irá acontecer e cuidar para que nada dê errado.
O projeto proporciona, então, a chance de visualizarmos com antecedência
tudo que diz respeito ao que se pretende concretizar, e sendo assim, permite
possíveis intervenções, caso não haja conformidade com o resultado esperado.
Xavier (2009), um grande instrutor e consultor nessa área, sugere um bom
exemplo para entendermos a importância do gerenciamento de projetos. Ele
diz que um cruzeiro no oceano é um excitante passeio, mas nos leva a refletir
sobre quando embarcamos. O escritor indaga se ao embarcar você vai direto
aos andares mais altos e checa a suntuosidade dos aposentos e a beleza dos
bufês ou vai para baixo e inspeciona a sala de máquinas, os geradores, o
casco do navio e entrevista o comandante e sua tripulação.
O mesmo autor descreve que é natural atentarmos primeiro para o conforto
e o prazer! Porém, em determinado momento do texto, ele pergunta: Quais
mecanismos da embarcação lhe manterão flutuando e vivo?
O autor Xavier (2009) afirma que você deparará com as mesmas coisas no
gerenciamento de projetos. É difícil imaginar o que pode falhar, e, em algumas vezes, é impossível obter respostas claras e diretas. Porém, o planejamento e controle do projeto determinarão se você afundará, nadará ou
navegará.
Observe que todo projeto envolve várias etapas e inúmeras variáveis que exigem ser examinadas e avaliadas constantemente. Por isso não se esqueça: é
preciso gerenciar todo o projeto.

Resumo
Nesta aula, você pôde observar o contexto histórico da administração de
projetos, o conceito de gerenciamento de projetos e identificar a importân-
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cia desse gerenciamento para o sucesso organizacional.

Atividade de Aprendizagem
1. Elabore uma síntese sobre o conteúdo abordado na primeira aula, expressando a importância do gerenciamento de projetos frente ao atual cenário
mercadológico.
No nosso dia a dia, podemos observar que o gerenciamento de projetos é
imprescindível para o sucesso de qualquer organização. Através do projeto,
pode-se criar meios suficientes para alcançar os objetivos e as metas estabelecidas. Você não deve esquecer que gerenciar projetos significa administrar
várias atividades com o objetivo de produzir, criar ou melhorar um bem ou
serviço. Na próxima aula, trataremos das diretrizes e regimentos utilizados
no gerenciamento de projetos.

Rede e-Tec Brasil
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Aula 2. Diretrizes e regimentos

Objetivos:
• identificar e empregar as diretrizes e regimentos do manual de
boas práticas de gerenciamento de projetos;
• distinguir as características do Instituto de Gerenciamento de
Projetos e do Guia de Conjuntos de Conhecimentos do Gerente
de Projetos; e
• identificar a importância e as funções do escopo do projeto e
os tipos de projetos.

Caro (a) estudante,
Nesta aula, iremos tratar da necessidade de se obter qualidade e competência na execução do gerenciamento de projetos. Para isso, foram criadas
normas de execução e acompanhamento, que detalham as partes de um
projeto e a melhor maneira de se trabalhar cada etapa. Você irá observar
que essas normas servem de guia, oferecendo direção e controle de todos
os processos envolvidos no projeto.

2.1 Project Management Institute (PMI)

Fonte: http://pmigo.org.br/site/archives/webinars-em-portugues-oportunidades-imperdiveis

Com o objetivo de promover e ampliar o conhecimento existente sobre gerenciamento de projetos e melhorar o desempenho dos profissionais e organizações da área, foi criado em 1969, o Project Management Institute (PMI),
que significa Instituto de Gerenciamento de Projeto.

Aula 2 - Diretrizes e regimentos
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O Instituto de Gerenciamento de projeto (PMI) é uma organização não lucrativa que tem o intuito de desenvolver e divulgar métodos de desenvolvimento de projetos, e atualmente é a organização líder em gerenciamento de
projetos em todo o mundo. Foi criado nos Estados Unidos e o seu principal
compromisso é promover o profissionalismo e a ética em gestão de projetos,
de acordo com as informações de Xavier (2009).
É importante que você saiba que cada processo é uma continuação do anterior, o que justifica a importância da sequência das atividades. Cada processo
é formado por entradas e saídas e, comumente, a entrada de um processo
será a saída do anterior. Portanto, é de grande valia o conhecimento das
diretrizes e regimentos na execução de projetos para que o trabalho seja
realizado de maneira eficiente e eficaz.
Existem outras instituições, como a ISO, que também têm padrões para a
gestão de projetos, porém o PMI é tido como a instituição que gera o padrão
ANSI. O PMI normatizou o padrão e as práticas da área de gerenciamento
de projetos através do documento PMBOK Guide, o qual iremos estudar no
item 2.2.
O Instituto de Gerenciamento de projeto (PMI) está comprometido com o
aperfeiçoamento e a expansão contínua do PMBOK Guide e também com
o desenvolvimento de novas normas. Suas principais áreas de atuação são:
normas, certificação, pesquisa, publicações, educação e associação de membros (PMBOK, 2004).

2.2 A guide to the Project Management
Body of Knowledge (PMBOK)
Em 1987, o Instituto de Gerenciamento de projeto (PMI) publicou uma das
metodologias mais difundidas e aplicadas mundialmente na área de gerenciamento de projetos. Essa metodologia está consolidada no documento "a
Guide to the Project Management Body of Knowledge” - PMBOK; que em
português recebeu o nome de "um Guia do Conjunto de Conhecimentos
do Gerente de Projetos". Esse documento foi atualizado em 2000, 2004 e
2008. Segundo informa Xavier (2009), ele foi utilizado como base para as
normas ISO 10.006 e NBR ISO 10.006, editadas em 2000.
O Guia PMBOK possui o objetivo de fornecer uma visão geral sobre os procedimentos que devem ser executados durante o gerenciamento de processos.
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Esse objetivo envolve as áreas de escopo, tempo, custo, recursos humanos,
comunicações, risco, aquisições e qualidade. O Guia PMBOK também é caracterizado por seu amplo reconhecimento, o que significa que o conhecimento e as práticas descritas são aplicáveis à maioria dos projetos na maior
parte do tempo, e que existe um consenso geral em relação ao seu valor e
a sua utilidade.
De acordo com o PMBOK (2004), o Guia PMBOK é amplamente reconhecido
por possuir boa prática. Embora boa prática seja sinônimo de um acordo
geral, em que a aplicação correta dessas habilidades, ferramentas e técnicas
podem aumentar as chances de sucesso em uma ampla série de projetos
diferentes, não significa que as práticas devem ser aplicadas religiosamente
em todos os projetos, a escolha em determinar o que é adequado para o
projeto é responsabilidade da equipe de gerenciamento de projetos.
Observe que o Guia PMBOK indica qual direção deve ser seguida para o sucesso do gerenciamento de projetos.

2.3 Escopo do projeto
Segundo Maximiano (2010), o escopo do projeto é o produto ou conjunto
de produtos que o projeto deve fornecer ao cliente.
Pensar no escopo do projeto é visualizar todos os recursos necessários para
tornar real a ideia de produção de um determinado bem ou serviço.
Existem dois tipos de escopo:
a) Escopo de projeto: É todo trabalho necessário ao cumprimento do objetivo definido para o projeto e deve contemplar, clara e explicitamente, cada
um dos subprodutos e respectivos processos para gerar o produto final do
projeto, inclusive indicando todo o trabalho necessário para a devida produção. Por isso, é fundamental manter o foco do projeto, que reúne a combinação de todos os objetivos e todas as tarefas, definindo o trabalho necessário para conceber o produto ou serviço.
b) Escopo de produto: Segundo o site http://www.ebah.com.br/content/
ABAAAfalYAL/prominp-tecnicas-planejamento-controle?part=20, o escopo
do produto, ou especificação do produto, determina claramente o que será
produzido, o que é o produto fim do projeto, apontando todas as caracte-
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rísticas e funcionalidades desejadas. O escopo do produto é utilizado como
ponto de partida para o trabalho de gerenciamento.
Ambos possuem conceitos totalmente diferentes!
Para a moderna administração de projetos, o foco principal é o fornecimento
de um produto distinto e com elevado nível de qualidade. Perceba que para
ocorrer o alcance do foco principal, torna-se inevitável reconhecer a importância do gerenciamento do projeto. Lembre-se que embora os produtos
fornecidos pelo projeto sejam singulares, antes da sua real concepção eles
se dividem em partes, subprodutos, elementos ou componentes. Dessa maneira, para fazer a divisão do produto em subprodutos, é preciso pensar no
projeto, e não apenas no produto em si.
O Escopo é tido como a área do
conhecimento mais importante
da administração do projeto,
pois tudo no projeto depende
dele – tempo, recursos, custos,
riscos etc.

O produto propriamente dito é apenas um componente do conjunto de
subprodutos necessários para a sua produção. Os subprodutos viabilizam o
produto principal.
Um bom exemplo para se pensar é a produção de um bolo. A ideia principal
é a imagem de um bolo quentinho saindo do forno. Porém, para que ocorra
esse momento, será necessário que você visualize todo processo anterior à
confecção do mesmo, ou seja, todos os ingredientes e equipamentos indispensáveis. Veja como será o escopo do projeto do bolo:

Fonte: autor

• Ingredientes - A farinha, o leite, os ovos, o fermento, o açúcar e a manteiga.
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• Equipamentos – Uma refratária, uma colher, o forno (deve-se lembrar
do tipo de energia consumida pelo forno – gás ou energia elétrica) e a
forma.
Observe que o escopo do produto, ou especificação do produto, tem a função de determinar claramente o que será produzido, o que é o produto fim
do projeto, apontando todas as características e funcionalidades desejadas.
O escopo do produto é parte do escopo do projeto. Refere-se exclusivamente às características do produto – a suas especificações funcionais e técnicas.
Ele é uma das bases para a administração da qualidade no projeto.
Perceba que a etapa de iniciação é elemento de entrada, e irá servir de referência para a definição do escopo do projeto, e também como ponto de
término, já que embasa o check list de entrega e aceitação do produto final
pelo cliente.
Você já deve ter percebido o grande esforço que o gerenciamento de projetos exige. Todo esse esforço tem o propósito de criar produtos. Por isso,
veremos a seguir quais são os produtos dos projetos.

2.4 Produtos dos projetos
Os produtos dos projetos classificam-se em três categorias principais: produtos físicos, conceitos e informações e eventos e serviços. Veja agora cada um
desses produtos:
a) Produtos físicos
Produtos físicos são produtos palpáveis, que têm corpo e podem ser tocados. Podem ser produtos experimentais, que resultam de projetos de pesquisa e desenvolvimento, ou obras únicas, mesmo que feitas com base em um
desenho padronizado, como acontece com navios e edifícios.

O Escopo do Produto
diz respeito aos requisitos
relacionados ao produto do
projeto. Por exemplo, entregar
um novo terminal de trens.
O escopo do Projeto está
relacionado com o trabalho que
o projeto realizará para entregar
o escopo do produto ou produto
do projeto. No caso do novo
terminal de trens, o escopo do
projeto inclui as atividades de
planejamento, coordenação e
gerenciamento.

Veja alguns exemplos de projetos que fornecem produtos físicos:
• Construção civil e infraestrutura.
• Fabricação e montagem de equipamentos, especialmente grandes equipamentos.
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• Investimentos na construção, ampliação ou modernização de instalações
industriais.
• Desenvolvimento de produtos.
• Reformas em estruturas físicas.
b) Conceitos e informações
Conceitos e informações são produtos que resultam de projetos que fornecem bases para o entendimento de uma situação ou para a tomada de
decisões. São exemplos de projetos desse tipo:
• Pesquisa e desenvolvimento.
• Consultoria.
• Desenvolvimento de sistemas de informação.
• Estudos de viabilidade.
• Roteiro de filmes.
c) Eventos e serviços
Eventos e serviços são produtos que consistem na realização de tarefas ou
atividades. O projeto compreende uma sequência de planejamento, organização e execução de tarefas, ao final das quais o evento propriamente
dito é realizado. Em certos projetos de serviços, o produto final é uma nova
situação organizacional ou social. Os projetos a seguir fornecem serviços e
eventos:
• Mudança organizacional.
• Implantação de sistemas.
• Espetáculos artísticos.
• Competições e jogos.
• Comemorações, celebrações, convenções.
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• Eventos sociais, inaugurações.
Nenhum projeto pertence a apenas uma categoria. Todo projeto sempre
combina elementos físicos, conceitos e serviços. Um exemplo é a realização
de competições esportivas, que envolve conceitos (idealização, planejamento e organização), produtos físicos (construções) e eventos (os jogos).
Aqui, você observou os tipos de produto que o projeto fornecerá,
agora irá verificar quais os tipos de projetos que podem ser executados.

2.5 Tipos de projetos
De acordo com as informações disponibilizadas por Fugencio (2009) no site
http://www.tenstep.com.br/br/Newsletter/ClassificacaodeProjetos.htm, os
projetos classificam-se como projetos de sistemas, mapeamento de processos, infraestrutura, estratégia, com os subtipos, produtos, serviços, legislação e mercado, gerência de mudanças e melhoria contínua.
Fugencio (2009) realiza a descrição de cada um deles como sendo:
• Projetos de sistemas: são aqueles em que os resultados dos produtos em desenvolvimento são formados por código, rotina ou programas.
Exemplo: software de inventários, portal corporativo e sistema de controle.
• Projetos de mapeamento de processos: são aqueles que resultam em
desenhos e descrição dos processos organizacionais, definem novos processos, bem como sua documentação. Exemplo: padronização de processo de controle, reformulação do controle de qualidade, preparação de
certificação de normas ou auditorias.
• Projetos de infraestrutura: são aqueles em que os resultados são novas instalações, modificações, melhoria, layout, equipamentos, plantas e
redes (elétrica, hidráulica, dados e telefonia etc.). Exemplo: novo prédio,
mudança de departamentos, atualização de cabeamento e melhoria predial.
• Projetos de estratégia: são aqueles que buscam efetivamente atender
ao planejamento estratégico da organização, os quais podem ser dividi-
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dos ou classificados em:
• Projetos de produtos: são aqueles cujo resultado requer pesquisa e
desenvolvimento de novos produtos, seja por uma nova oportunidade
ou por uma demanda específica. Por exemplo: nova linha de tintas,
novo tipo de verniz etc.
• Projetos de serviço: são aqueles em que ocorre demanda por pesquisa e desenvolvimento de novos serviços, seja por uma exigência
do mercado ou por pedido de um determinado cliente. Por exemplo:
nova forma de atendimento bancário, nova estratégia de Call Center,
serviço de atendimento a estrangeiros etc.
• Projetos de legislação: aqueles cujo resultado é uma adequação a uma
nova legislação ou a legislação vigente, seja por imposição ou por
oportunidades de negócio. Por exemplo: adequação às novas alíquotas de IPI, mudança de endereço para zona com menor carga tributária, reformas para atender à lei do SPED (Nf Eletrônica) etc.
• Projetos de resposta ao mercado: aqueles em que se busca responder
a uma imposição do mercado, seja por oportunidade, para alinhar-se
ou antecipar-se à concorrência. Por exemplo: reforma para melhor
atendimento às políticas especiais de um determinado cliente, substituição de embalagens por biodegradáveis, plano estratégico, plano
de reformulação visual etc.
• Projetos de gerência de mudanças: são resultados do processo de gerência de mudanças organizacionais, recomendados pelo comitê de
mudanças, que indicam mudanças em processos ou documentos já
existentes. Vale ressaltar que existe certo grau de risco para a continuidade dos negócios, caso não sejam tratados com o devido planejamento.
• Projetos de melhoria contínua: são etapas ou os próprios PDCAs (planos de ação de melhoria contínua, usando a metodologia do ciclo
PDCA), elaborados para ações de melhorias em processos existentes
ou solução de problemas de qualidade. Por exemplo: melhoria no processo do produto, redução de custo, qualidade para ganho do mercado etc.
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Você verá agora as características e benefícios da gestão de projetos. Essas
características significam algumas dicas para que o projeto tenha sucesso.
Vamos lá... siga em frente!

2.6 Características e benefícios da gestão
de projetos
Ao se falar em gestão de projetos, destacamos Ralph Keelling (2002), escritor da área de Gerenciamento de Projetos, que sugere algumas características para a gestão dos projetos. Leia quais são elas:
• Simplicidade de propósito: o projeto pode possuir metas e objetivos facilmente entendidos.
• Clareza de propósitos e escopo: o projeto pode ser descrito claramente
em poucos termos: seus objetivos, escopo, limitações, recursos, administração, qualidade de resultados e assim por diante.
• Controle independente: o projeto pode ser protegido do mercado ou de
outras flutuações que afetam as operações rotineiras.
• Facilidade de mediação: o andamento do projeto pode ser mensurado
por meio de sua comparação com metas e padrões de desempenho.
• Flexibilidade de contratação: a administração do projeto pode empregar
ou receber especialistas por períodos limitados, sem prejudicar os arranjos de longo prazo na lotação de cargos.
• Conduz a motivação e moral da equipe: a novidade e o interesse específico do trabalho do projeto são atraentes às pessoas e leva à formação
de equipes entusiásticas e automotivadas.
• Sensibilidade ao estilo de administração e liderança: embora às vezes capazes de autogestão, as equipes de especialistas automotivados podem
reagir criticamente a certos estilos de lideranças.
• Útil ao desenvolvimento individual: trabalhar com uma equipe de projetos
eficiente favorece o desenvolvimento acelerado a capacitação pessoal.
• Favorece a discrição e a segurança: os projetos podem ser protegidos de
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ação hostil ou atividade de informação para defesa, pesquisa, desenvolvimento de produto ou segurança de produtos sensíveis ao mercado ou
de alto valor.
• Mobilidade: assim como nas entidades independentes, os projetos podem ser executados em locais remotos, países estrangeiros e assim por
diante.
• Facilidade de distribuição: a administração ou a condução de um projeto
pode ficar livre de contrato, como por exemplo, de um acordo de construção, operação ou até mesmo transferência.

Resumo
Para resumir esta aula, destaco as informações essenciais nela apresentadas:
o Project Management Institute (PMI) – Instituto de gerenciamento de projetos – é o órgão responsável por promover, ampliar e gerenciar o conhecimento sobre gerenciamento de projeto. Com a finalidade de normatizar e
padronizar as práticas da área de gerenciamento de projetos, o PMI criou o
PMBOK - a Guide to the Project Management Body of Knowledge - que em
português recebeu o nome de um Guia do Conjunto de Conhecimentos do
Gerente de Projetos, e possui o objetivo de fornecer uma visão geral sobre o
gerenciamento de processos. Esse objetivo envolve a área de escopo, tempo,
custo, recursos humanos, comunicações, risco, aquisições e qualidade.
O escopo do projeto é o produto ou conjunto de produtos que o projeto
irá fornecer, sendo considerado a área mais importante da administração
do projeto, pois tudo no projeto depende do escopo. Existem dois tipos de
escopo: escopo do projeto e do produto. A finalidade do projeto é a produção de um bem ou serviço. Os produtos do projeto são classificados em três
categorias: produtos físicos, conceitos e eventos. Sendo que nenhum projeto
pertence a apenas uma categoria. Todo projeto sempre combina elementos
físicos, conceitos e serviços.
Os projetos classificam-se em: projetos de sistemas, mapeamento de processos, infraestrutura, estratégia, gerência de mudanças e melhoria contínua.

Atividades de aprendizagem
1. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) O Instituto de Gerenciamento de projeto (PMI) é uma organização não
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lucrativa que tem o intuito de desenvolver e divulgar métodos de desenvolvimento de projetos.
( ) O PMI é um Guia do Conjunto de Conhecimentos do Gerente de
Projetos.
( ) O Guia PMBOK possui o objetivo de fornecer uma visão geral sobre os
processos que devem ser executados durante o gerenciamento de processos.
( ) O PMI normatizou o padrão e as práticas da área de gerenciamento de
projetos através do documento PMBOK.
( ) O PMBOK está comprometido com o aperfeiçoamento e expansão contínua do PMI e também com o desenvolvimento de novas normas.
2. Faça uma análise do esquema abaixo:

Com base nas informações acima e no conhecimento adquirido através deste estudo, descreva o que você entendeu sobre escopo de produto e escopo
de projeto.
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3. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.
( A ) Produtos físicos
( B ) Conceitos e informações
( C ) Eventos
( D ) Projetos de sistemas
( E ) Projetos de mapeamento de processos
( F ) Projetos de infraestrutura
( G ) Projetos de Estratégia
(

) Consultoria e estudos de viabilidade.

( ) São desenhos e descrição dos processos organizacionais, definem novos
processos, bem como sua documentação.
( ) São produtos palpáveis, que têm corpo e podem ser tocados, podendo
ser produtos experimentais ou obras únicas.
( ) Os resultados são novas instalações, modificações, melhoria, layout,
equipamentos, plantas e redes (elétrica, hidráulica, dados e telefonia etc.).
( ) Implantação de sistemas, competições e jogos e convenções.
( ) Buscam efetivamente atender ao planejamento estratégico da organização.
( ) Os resultados dos produtos em desenvolvimento são formados por código, rotina ou programas.
Encerrando a segunda aula, gostaria de salientar que é fundamental você
manter o ritmo de leitura e de realização das atividades, pois é através da
realização dos exercícios que você poderá verificar seu aprendizado. Se restarem dúvidas, não se acanhe em realizar novas leituras e procurar todos
os canais de conhecimento disponíveis. Na próxima aula, o assunto será os
Participantes de um projeto. Vamos lá?

Aula 3. Participantes do projeto
Objetivos:
• identificar quem são os participantes de um projeto; e
• reconhecer a importância de cada um dentro do processo de
gerenciamento de projetos.

Fonte: http://criticosypifias.wordpress.com/2012/03/26/como-puedo-participar-en-las-jornadas/

Caro (a) estudante,
Você estudará nesta aula a importância do fator humano para o sucesso do
gerenciamento de projetos. Porém, se pensarmos bem, o fator humano, o
trabalho em equipe, é fundamental para o bom desenvolvimento de qualquer atividade profissional, não é mesmo? Daí a necessidade de se conhecer
cada profissional, verificar sua função nas atividades desenvolvidas e, a partir
daí, compreender como se desenvolvem as ações dentro de cada setor de
atuação. Boa aula!
Segundo Keelling (2002), o ingrediente mais vital ao projeto são as pessoas,
pois são elas que planejam o trabalho, contribuem com habilidades especializadas e conduzem o projeto a uma conclusão bem sucedida e por esses
motivos devem ser consideradas participantes do projeto. Um dos profissionais envolvidos é o gerente de projetos.
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A primeira tarefa do gerente de projeto é a identificação dos demais participantes, ou seja, os clientes, as pessoas que tomam as decisões, os representantes e os empregados.
Qualquer um que participe do projeto, ou que seja afetado por seus resultados, é um participante!
Essa identificação dos participantes é a primeira tarefa que deve ser realizada. Afinal, todas as importantes decisões feitas durante os estágios de
definição e planejamento do projeto são tomadas por esses participantes.
São essas pessoas que, sob a liderança do gerente de projeto, estabelecem
acordos sobre as metas e limitações do projeto, criam as estratégias e cronogramas e aprovam o orçamento.
Essa identificação é uma tarefa contínua. Em todos os estágios iniciais do
projeto, o gerente de projeto precisa deixar claro quem são os participantes
e que papéis eles desempenham.
De acordo com Menezes (2003), existem quatro categorias de profissionais
que se envolvem desde o início e darão forma e dinâmica ao projeto:

Sponsor:
patrocinador.
(ANTAS, 2009)

Gerente geral: o gerente geral também é conhecido como sponsor (patrocinador do projeto). Ele é responsável por julgar e decidir os conflitos que
não puderam ser solucionados pelos gerentes do projeto e funcionais. Nesse
caso, o gerente geral assume o papel de estimulador de negociações entre
as partes, incentivando o diálogo e a participação de todos na identificação
do problema e na busca da solução. É responsabilidade dele assegurar que
as decisões acordadas sejam postas em prática. Dessa forma, seu papel principal dentro da estrutura matricial é o de moderador, observando e assegurando a manutenção do equilíbrio de poderes na gestão e na execução de
todo o projeto (MENEZES, 2003).
Gerente do projeto: o gerente do projeto é o principal responsável por
uma visão integrada do projeto e para isso procura assegurar que os recursos
humanos, materiais e financeiros, estejam disponíveis nas áreas funcionais e
de apoio que participarão do projeto. Possui poder de influência limitado aos
assuntos da coordenação, os quais se referem à integração das atividades,
ao cumprimento de prazos e orçamentos, segundo Menezes (2003).
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Xavier (2009) escreve que efetivos e bem sucedidos gerentes de projetos são
como mestres de uma bateria de escola de samba, que não necessitam tocar
todos os instrumentos, mas devem obter o melhor de seus especialistas.
Gerente funcional: é o principal responsável pela execução das atividades de sua área específica do conhecimento. Ele deve equilibrar as necessidades e as prioridades de todos os projetos que passam por sua equipe,
amortecendo os impactos, sobre os executantes, das inúmeras solicitações
provenientes dos gerentes do projeto. Para amortecê-los, deve distribuir e
compartilhar os recursos existentes. Em tese, o gerente funcional age como
um transformador, absorvendo parte das pressões que poderiam recair sobre
seus subordinados.

Fonte: sxc.hu

Especialistas: De acordo com Menezes (2003), são os encarregados de executar as tarefas do projeto, equilibrando interesses e solicitações que sejam
conflitantes e que, porventura, não tenham sido absorvidos pelos gerentes
funcionais nem compatibilizados pelos gerentes de projeto. Sua principal
atribuição é a execução das atividades do projeto na área de sua especialidade.

Stakeholder:
Das partes interessadas
(ANTAS, 2009)

Xavier (2008) menciona em seu livro ”Gerenciamento de Projetos” o termo stakeholders (partes interessadas), denominando assim as pessoas ou
grupos de pessoas e organizações que estiverem ativamente envolvidas no
projeto ou que tenham interesses afetados de forma positiva ou negativa em
decorrência do resultado da execução ou conclusão do mesmo.
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Os stakeholders principais são:
• Gerente de projeto – a pessoa responsável pelo gerenciamento do projeto;
• Cliente – a pessoa ou organização que solicitou o produto ou o serviço
do projeto;
• Membros da equipe – as pessoas que compõem a equipe do projeto;
• Organização executora – a empresa em que o projeto está sendo executado; e
• Patrocinador (sponsor) – a pessoa ou o grupo, dentro ou fora da organização executora, que provê recursos financeiros e/ou institucional para a
execução do projeto.
Até este momento, foram apresentadas a você, as partes envolvidas na execução e controle do projeto. Agora será apresentada a causa principal, o
motivador essencial do produto originário do projeto: o cliente, razão de ser
e existir de qualquer projeto.

3.1 O cliente
De acordo com Maximiano (2010), todo projeto
tem clientes implícitos ou explícitos. Pode ser
um cliente impessoal, como o mercado consumidor, cujas necessidades são pesquisadas pelo
pessoal de marketing; pode ser um cliente singular, com uma necessidade muito específica,
como a empresa que solicita uma especificação
de um produto, como a espessura ou a resistência de um material de embalagem.
A satisfação do cliente é um dos critérios mais
importantes para avaliar o resultado do projeto e para assegurar a satisfação do mesmo. Os
Fonte: montagem sobre foto sxc.hu
objetivos do projeto, desde o início, devem ser
definidos em função de suas necessidades, interesses e expectativas (MAXIMIANO, 2010).
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Segundo Verzuh (2002), sempre que houver a existência de um projeto,
alguém estará pagando por ele. E, geralmente, é esse alguém que manda
na descrição do produto, no orçamento e nos critérios segundo os quais
o sucesso será medido. Embora outros participantes talvez tentem incluir
extras, a última palavra referente ao produto será a do cliente, já que está
pagando as contas.
Para que haja sucesso no produto final do projeto, é preciso identificar o
cliente. Dentro do projeto, essa tarefa pode parecer difícil. Em um grupo
grande e diverso de clientes, talvez não fique muito evidente quem tem a
autoridade para representar o grupo, e a determinação de quem preenche
o papel do cliente pode apresentar desafios reais a um gerente de projeto.
Ainda de acordo com Verzuh (2002), ao fazer tal determinação, o gerente
tem que se guiar, obrigatoriamente, por duas perguntas básicas:
• Quem está autorizado a tomar decisões relacionadas ao produto?
• Quem vai pagar o projeto?

Fonte: sxc.hu

Respondidas essas perguntas, você automaticamente identificará o cliente!

Resumo
Dentro do gerenciamento de projetos, o fator humano possui grande importância. Afinal, são as pessoas que planejam o trabalho, contribuem com
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habilidades especializadas e conduzem o projeto a uma conclusão bem sucedida. Diante disso, a primeira missão do gerente de projetos é a identificação
dos participantes do processo, ou seja, o gerente geral, o gerente de projeto,
o gerente funcional, o especialista, o patrocinador, também chamado de
sponsor, e o cliente, que nesse caso, é a razão de ser e existir do projeto.
Todos os participantes do projeto podem ser chamados de stakeholders.
Todos os stakeholders são importantes para o gerenciamento do projeto, porém o cliente é quem irá determinar a cor, o sabor e o formato do produto.
Os objetivos do projeto, desde o início, devem ser definidos em função de
suas necessidades, interesses e expectativas.

Atividades de aprendizagem
1. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.
( 1 ) Gerente Geral
( 2 ) Gerente de projeto
( 3 ) Gerente Funcional
( 4 ) Especialista
( ) A ele cabe a função de integrar o projeto.
( ) Sua principal atribuição é a execução das atividades do projeto na área
de sua especialidade.
( ) Age como um filtro, retendo parte das responsabilidades e pressões destinadas aos seus subordinados.
( ) É responsabilidade dele cuidar para que as decisões acordadas sejam
cumpridas.
2. Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.
( ) Após a conclusão do projeto, a primeira tarefa do gerente de projeto é a
identificação de todos os participantes.
( ) A satisfação do cliente é um dos critérios mais importantes para avaliar
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o resultado do projeto.
( ) Stakeholders são apenas as pessoas ou grupos de pessoas e organizações
que se envolvem ativamente no projeto.
( ) Sponsor é a pessoa ou o grupo, dentro ou fora da organização executora, que provê recursos financeiros e/ou institucional para a execução do
projeto.
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Aula 4. Roteiro para a administração
		do projeto
Objetivo:
• identificar as etapas de planejamento, execução e controle do
gerenciamento de projetos.
Estimado (a) estudante,
Para que todo esforço e empenho dedicados ao projeto tenham sucesso,
é preciso seguir alguns passos que orientam a direção dos acontecimentos
dentro dele. Por isso, você estudará nesta aula o ciclo de vida e um roteiro
prático para a administração do projeto.
De acordo com Maximiano (2010), administrar um projeto significa planejar,
executar e controlar as fases do ciclo de vida. O ciclo de vida do projeto é a
sequência de fases que vão do começo ao fim. Perceba que a compreensão
do ciclo de vida permitirá que você visualize todas as fases, inclusive a apresentação do produto ao cliente no final do projeto.

4.1 Fases do ciclo de vida
Cada fase do ciclo de vida de um projeto tem começo, meio e fim, com seus
próprios resultados e seu próprio ciclo de vida (MAXIMIANO, 2010). Segundo Maximiano (2010), as principais fases do ciclo de vida de um projeto são
as seguintes:
• Descoberta ou surgimento da ideia ou a visão do produto (inspiração) – É a fase em que surge a ideia do projeto. A descoberta ou
surgimento dessa ideia acontece em virtude de uma encomenda de um
cliente, do plano estratégico da empresa, de uma oportunidade, de um
problema ou de uma necessidade.
• Concepção – A ideia transforma-se em um modelo mental ou representação do produto que deverá ser fornecido ao final do projeto.
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• Desenho (ou projeto do produto) – O modelo mental transforma-se
em um desenho detalhado do produto. Eventualmente, é feito um protótipo ou maquete do produto.
• Desenvolvimento – O produto é gradativamente elaborado.
• Entrega – No final do projeto, o produto é apresentado ao cliente.
Ciclo de vida do projeto

Fonte: MAXIMIANO, 2010, p.17. (adaptado pela ilustradora)

Caro aluno (a), agora que você obteve informações sobre as fases do ciclo
de vida do projeto, ficará mais fácil estudar e entender o roteiro para sua
administração.

4.2 Roteiro para a administração do 		
projeto
Nesta aula, já lhe apresentamos que administrar um projeto significa planejar, executar e controlar as fases de seu ciclo de vida. As ações de planejar,
executar e controlar são chamadas de processos da administração de um
projeto ou simplesmente processos do projeto (Maximiano, 2010).
Esses processos são necessários para o projeto todo e para cada fase do seu
ciclo de vida.
Segundo Maximiano (2010), para administrar um projeto, você deve:
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Planejar o projeto - Essa etapa deverá começar com definições básicas de
escopo, prazo e custo. O plano básico do projeto evolui para incluir outras e,
eventualmente, todas as áreas do conhecimento, dependendo da complexidade do empreendimento;
Executar o projeto – Nessa etapa deverão ser realizadas as atividades estabelecidas no plano; e
Encerrar o projeto – Nessa etapa faz-se a entrega do produto e a finalização dos procedimentos administrativos.

Fonte Figura: (MAXIMIANO, 2010, p.39)

Para compreender melhor, agora detalharemos cada um dos referidos processos:

a) Planejar o projeto
A existência de um projeto começa com a identificação e esclarecimento de
um problema, oportunidade ou ideia criativa. É nessa etapa que se origina
o plano básico, chamado de termo de abertura ou ideia do projeto. O plano
básico tem o seguinte formato:
• Justificativas do projeto (Business case) – Nesta seção do plano básico,
os problemas são descritos e as vantagens de resolvê-los também. São
analisadas diferentes soluções, através da exposição dos pontos fracos e
fortes de cada uma, bem como a superioridade de uma delas. O objetivo
das justificativas é mostrar a necessidade e as vantagens de realizar o
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projeto.
• Descrição do projeto – Nesta seção deve constar a solução proposta
para o problema elucidado na seção anterior. Usualmente, encontramos
a seguinte redação: “O projeto consiste em desenvolver e implantar o
sistema XYZ...”.
• Entregáveis – Nesta seção do plano descreve-se sucintamente o escopo
do projeto. Por exemplo: “Os produtos do projeto são a implantação do
sistema, o treinamento dos operadores e usuários, os manuais de instruções e manutenção, o teste de funcionamento e a operação assistida
durante o período de seis meses”.
• Estimativas de custo e tempo – São explicitados os prazos e os custos
do plano, é bom lembrar que deve haver grande margem de variações.
Por exemplo: “O projeto terá duração de seis a oito meses, com custo
entre 80.000 e 100.000 dólares”.
O planejamento do projeto é gradual e sucessivo. Depois de avaliada e aprovada a ideia elucidada no plano básico, um plano operacional com maior
número de detalhes será preparado. Segundo Maximiano (2010), esse plano
poderá passar por outro processo de avaliação e assim sucessivamente.
Quando ocorre a aprovação do plano, em qualquer estágio, significa concordar com as decisões e assumir o compromisso de fornecer os recursos
previstos.
A aprovação definitiva do plano é o sinal verde para que o projeto tenha
início!
b) Executar o projeto
A execução do projeto acontece com a aquisição, organização e mobilização
dos recursos definidos no plano. Durante a execução do projeto, é preciso
organizar. Organizar significa dispor os recursos em uma estrutura de distribuição de tarefas e definição de responsabilidades e autoridade.
Maximiano (2010) cita que o processo de organizar um projeto envolve a
designação do gerente, da equipe do projeto, do pessoal de apoio para as
áreas funcionais e dos recursos materiais.
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Maximiano (2010) escreve que o processo de execução consiste em realizar as atividades planejadas usando os recursos já mencionados. Nessa fase
é preciso liderar pessoas, determinar a realização dos serviços contratados
com fornecedores e acompanhar a realização de suas atividades. À medida
que as atividades se completam e os recursos são consumidos, o produto ou
serviço se concretiza.
O processo de controle faz parte da execução. Controlar significa garantir
a realização do projeto ou indicar a necessidade de mudança dos planos. O
processo de controle compreende avaliar o desempenho das pessoas, acompanhar os prazos e custos da realização das atividades, verificar se as entregas dos fornecedores correspondem aos contratos e avaliar a qualidade dos
produtos.

Fonte: sxc.hu

c) Encerrar o projeto
O processo de encerrar um projeto consiste em entregar ou apresentar o
produto, ou transferi-lo para um processo produtivo ou operacional. Maximiano (2010) aponta que o momento do encerramento do projeto depende
da natureza do produto e de como foi definido seu ciclo de vida no processo
de planejamento. O autor cita ainda que alguns projetos terminam com a
entrega do produto ou serviço, outros incluem uma fase de testes do produto e podem incluir um período de manutenção.
É bom lembrar que o encerramento compreende atividades de natureza administrativa, como o fechamento das contas e dos contratos, a desmobilização da equipe e o registro das lições aprendidas.
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O planejamento de um projeto não é um processo totalmente distinto de
sua execução. O planejamento também não é um processo confinado a um
momento específico do projeto. O processo de planejamento é contínuo e
anda em paralelo com o processo de execução (MAXIMIANO, 2010, p. 41).

Resumo
Administrar um projeto significa planejar, executar e controlar as fases do
ciclo de vida. O ciclo de vida do projeto é a sequência de fases que vão do
começo ao fim. As fases do ciclo de vida são inspiração, concepção, desenho
ou projeto do produto, desenvolvimento e entrega. Para administrar um projeto, você deve planejá-lo; executá-lo e encerrá-lo.

Atividades de aprendizagem
1. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.
( ) Administrar um projeto é o mesmo que administrar as fases do ciclo de
vida dele.
( ) A fase em que surge a ideia do projeto é a descoberta ou surgimento da
ideia ou a visão do produto (inspiração).
( ) É durante a fase de desenvolvimento que o modelo mental transforma-se
em um desenho detalhado do produto.
( ) Planejar o projeto, executá-lo e encerrá-lo são partes do roteiro para administração do mesmo.
2. Marque a opção incorreta.
a) O plano básico antecede a criação do projeto.
b) É na descrição do projeto que os problemas são expostos e as vantagens
de resolvê-los também.
c) É correto afirmar que o planejamento do projeto é gradual e sucessivo.
d) O processo de organizar um projeto envolve a designação do gerente,
da equipe do projeto, do pessoal de apoio para as áreas funcionais e dos
recursos materiais.
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e) Na fase de execução é preciso liderar pessoas, determinar a realização
dos serviços contratados com fornecedores e acompanhar a realização das
atividades.
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Aula 5. Programa, subprojeto e 		
		sistema
Objetivo:
• definir e identificar o que é programa, subprojeto e sistema.

Estimado (a) estudante,
Nesta aula, você reconhecerá o significado das palavras: programa, subprojeto e sistema para o gerenciamento de projetos.
Preparado (a)? Então vamos nessa!

5.1 Programa, subprojeto e sistema
O universo da gestão de projetos oferece vasta complexidade devido às variações na dimensão dos projetos e no volume de recursos aplicados, por
isso, podem ocorrer problemas práticos de administração.
Ao mencionar problemas práticos de administração, a literatura estudada
refere-se à nomenclatura usada para esboçar o projeto. Para tornar mais
prático o seu entendimento, suponha a seguinte situação:
Ao surgir inspiração para a produção de um veículo, e tão logo ocorra sua
concepção, o projeto do produto deverá ser desenhado.
Você concorda que a própria produção do veículo já é um projeto e para a
conclusão dele teremos que desenvolver outros projetos dentro do primeiro
projeto? Por exemplo, a produção do sistema de injeção eletrônica é uma
parte do projeto de produção do produto veículo, mas para que todo o projeto tenha sucesso e obtenha entregáveis valorosos, é preciso cuidar de cada
parte e de todas as especificações.
É nesse momento que podem ocorrer algumas confusões quanto à nomenclatura das partes do projeto. Para que tais confusões sejam descartadas e
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o projeto siga em frente sem problemas, são usados alguns nomes que irão
diferenciar cada parte do projeto de maneira organizada e otimista.
Maximiano (2010) diz que para sanar possíveis dúvidas quanto ao formato
do projeto, existem diferentes termos para designar empreendimentos semelhantes.
Os termos aos quais Maximiano (2010) se refere são: programa, subprojeto
e sistema. Eles também irão refletir a hierarquia no tamanho dos projetos.

Fonte: (MAXIMIANO, 2010, p.14)

A figura acima mostra a organização e a hierarquia que o projeto deve assumir!

5.1 Programa
De acordo com Maximiano (2010), programa é um grupo, família ou conjunto de projetos administrados de forma coordenada, podendo andar em
paralelo ou em sequência. Há programas que abrangem, além de projetos,
atividades funcionais.
São exemplos de programa:
• Programa de exploração ou pesquisa.
• Programa de educação continuada.
• Programa de desenvolvimento de uma família de motores

Rede e-Tec Brasil

48

Gerenciamento de Projetos

• Programa de testes e operação experimental de novos produtos.
• Programa de desenvolvimento de fornecedores.
A palavra “programa” pode ser usada como sinônimo de projeto, especialmente projeto de grande porte, embora seja mais comum considerar o projeto como divisão do programa. Às vezes, designa-se como programa uma
atividade funcional (como no caso de programa de pós-graduação) ou uma
sequência finita de atividades (MAXIMIANO, 2010).

5.2 Subprojeto
Segundo Maximiano (2010), podemos considerar o subprojeto como uma
parte de um projeto de grande porte.
Exemplos de subprojetos:
• Uma fase do projeto, como o estudo da viabilidade de um novo empreendimento.
• Uma parte física de um equipamento, como o projeto do motor dentro
do projeto veículo.
• Uma tarefa dentro de um conjunto de tarefas, como os testes dentro do
projeto do motor, ou a construção de alojamentos para os atletas dos
Jogos Olímpicos.

5.3 Sistema
A palavra sistema é muito usada em ambientes de projeto. Às vezes é
usada como sinônimo de subprojeto, para designar uma parte física de um
empreendimento maior. Essa palavra também é empregada para indicar um
conjunto relativamente complexo de atividades ou subprojetos, como afirma
Maximiano (2010).
Exemplo: sistema de apoio à vida dentro de um projeto de astronave ou
sistema de propulsão de um veículo.
Cada organização deve dar significado específico para os conceitos de programa e projeto, a fim de esclarecer as diferenças de escala entre empreen-
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dimentos e definir as estratégias para administrá-los (MAXIMIANO, 2010).

Resumo
Devido à complexidade e variações na dimensão dos projetos, tornou-se
necessário o uso de uma nomenclatura específica para o esboço do projeto.
Essa nomenclatura diz respeito às palavras programa, subprojeto e sistema.
Programa é um grupo, família ou conjunto de projetos administrados de
forma coordenada. Subprojeto é uma parte de um projeto de grande porte
e sistema é um conjunto relativamente complexo de atividades ou subprojetos.

Atividade de Aprendizagem
1. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.
(1) Programa
(2) Subprojeto
(3) Sistema
( ) Pode ser considerado sinônimo de projeto e designa-se por uma sequência finita de atividades.
( ) Designa uma parte física de um empreendimento maior.
( ) Podem andar em paralelo ou em sequência.
( ) Conjunto relativamente complexo de atividades.
( ) Projeto do motor em relação ao projeto veículo.
Você está na metade de sua caminhada nesta disciplina. Continue assim, realizando suas leituras e as atividades propostas. Seu esforço resultará na sua
qualificação profissional e com certeza lhe trará mais benefícios. Na próxima
aula, traremos a análise estruturada do projeto.
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Aula 6. Análise estruturada do 		
		
projeto – EAP
Objetivos:
• identificar a análise estruturada de projetos.
Caro (a) estudante,
Nesta aula, você verá o conceito e a importância da análise estruturada de
projetos e como deve ser a sua aplicação.

6.1 Análise estruturada de projetos
Para que você entenda melhor a definição de uma estrutura analítica de
projetos (EAP), conduzirei você a imaginar uma viagem de carro para uma
cidade a menos de 160 Km de distância. Talvez você não precise planejar
muito. Entre no carro, verifique o medidor da gasolina e vá. Mas se for dirigir
de Goiânia à Boa Vista, no estado de Roraima (4076 Km), você provavelmente terá que tirar algum tempo para olhar os mapas e procurar um itinerário.
De algum modo, você irá desmembrar a viagem grande em pedaços menores. Talvez você faça isso usando as fronteiras geográficas, como, por exemplo, a dos estados. Ou você poderia planejar que distância você quer percorrer por dia. De acordo com Verzuh (2000), qualquer que seja o seu enfoque,
a única maneira de planejar precisamente uma viagem deste tamanho é
desmembrá-la.

Fonte: sxc.hu
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O mesmo serve para os projetos. Talvez você entenda um projeto suficientemente bem para equilibrar custo, cronograma e qualidade, mas você também precisará saber desmembrá-lo a fim de entender o projeto como um
todo, através do entendimento de suas partes. A estrutura analítica de projetos (EAP) é uma ferramenta usada em gerenciamento para desmembrar
um projeto em seus componentes e partes. Verzuh (2002) explica que ela é
a base do planejamento, e se for bem feita, pode se transformar no segredo
do sucesso da gestão de projeto.

6.2 Conceito de estrutura analítica de 		
projetos – EAP
Nesta disciplina, lhe foi apresentado que, segundo Xavier (2010), a estrutura
analítica dos projetos (EAP) é uma ferramenta utilizada para detalhamento
do projeto. Agora traremos o conceito e um pouco da origem da EAP - Estrutura Analítica de Projetos.
Estrutura analítica do projeto é a tradução em português de Work Breakdown Structure (WBS), mas podemos encontrar outros nomes para EAP, confira alguns deles:
• Estrutura da Decomposição do Trabalho (EDT).
• Estrutura da Divisão do Trabalho (EDT).
• Estrutura da Decomposição em Tarefas (EDT).
• Estrutura da Divisão em Tarefas (EDT).
• Plano Estruturado do Projeto (PEP).
A EAP não é um instrumento novo no gerenciamento de projetos, existem
registros da utilização dessa nomenclatura desde o início da década de 1960,
nos Estados Unidos, pelo Departamento de Defesa, indústria aeroespacial e
indústria de construção.
Embora essa nomenclatura já fosse usada desde esse período, algumas áreas
criaram a cultura de representar o escopo do projeto por meio de uma lista
organizada das atividades que seriam executadas.
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Xavier (2010) explica que essa forma de representar o escopo enfocava o
que seria feito e não o que seria entregue pelo projeto. Porém, com o passar
do tempo, os gerentes foram verificando que, para melhor atender aos anseios dos clientes/patrocinadores, era mais importante representar o escopo
em função dos resultados que deveriam ser obtidos, e concordaram que
a melhor prática seria representar os deliverables (entregas) do projeto em
uma EAP.
De acordo com o PMBOK, EAP significa uma decomposição hierárquica
orientada à entrega do trabalho a ser executado pela equipe do projeto para
atingir os objetivos do projeto e as entregas necessárias. Ela organiza e define o escopo total do projeto.
Exemplo de construção de uma EAP:
Projeto de pintura da sala

Fonte:http://gestaodeprojetos10.blogspot.com.br/2009/06/eap-wbs.html

Entenda que ao usar o termo entregas necessárias, o autor refere-se ao produto final que o projeto oferece. Portanto, todas as vezes que você ler os
termos entregas necessárias, entregáveis ou deliverables (entregas), deverá
fazer referência ao objetivo do projeto, ou seja, ao produto.

Fonte:sxc.hu
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Observe a figura abaixo:
EAP do Projeto Churrasco dos sonhos:

Fonte: http://gerentedeprojeto.net.br/?p=677

Caro (a) estudante, na EAP do projeto churrasco dos sonhos, o entregável
é o churrasco dos sonhos. A EAP identifica todas as tarefas de um projeto;
na verdade, a EAP às vezes é chamada simplesmente de lista de tarefas. Segundo Verzuh (2002), ela transforma uma obra de arte grande, única, em
muitas tarefas pequenas e gerenciáveis.
As estruturas analíticas dos projetos podem ser montadas na forma de gráficos ou de tópicos. A forma da EAP em tópicos também pode ser chamada
de lista indentada. Confira nos exemplos abaixo a diferença entre lista indentada e representação gráfica da EAP.
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Representação da EAP – como uma lista indentada

Fonte da figura: VERZUH, 2000, p.138.

Verzuh (2002) explica ainda que a representação da EAP como uma lista indentada é mais prática porque você pode listar mais tarefas do que poderia
na forma de gráficos.
Representação gráfica de uma EAP

Fonte: VERZUH, 2000, p. 137

Ainda segundo esse mesmo autor, a representação gráfica de uma EAP facilita o entendimento de todas as partes de um projeto.
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6.3 Funções de uma EAP
Segundo Verzuh (2002), as funções da estrutura analítica do projeto são,
principalmente, esclarecer e fornecer os detalhes necessários a algumas atividades de gestão de projeto.
De acordo com Xavier (2010), a EAP:
• decompõe o escopo do projeto, dividindo o trabalho em termos de entregas (deliverables);
• pode apresentar o processo do ciclo de vida do projeto em termos das
fases apropriadas para sua execução;
• é a base para o estabelecimento de todos os esforços (estimativas de
recursos e duração) e custos a serem despendidos para a criação das
entregas; e
• dá suporte à atribuição de responsabilidade para a execução e coordenação do trabalho do projeto, ao permitir relacionar os itens da EAP aos
elementos organizacionais da empresa, por meio de uma matriz de responsabilidades.
Verzuh (2002) comenta também que a EAP tem as funções de:
• fornecer uma ilustração detalhada do escopo do projeto;
• monitorar o progresso;
Departamento de defesa
Americano (DoD) - é um
departamento federal dos
Estados Unidos, responsável pela
coordenação e supervisão de
todas as agências e funções do
governo relativos diretamente
com a segurança nacional e com
as suas forças armadas.
Fonte: U.S. Department of
Defense. <http://www.
defense.gov/>
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• criar estimativas precisas de custos e cronograma; e
• montar equipes de projeto.
Enfatizando um pouco mais sobre o assunto deste item, Xavier (2010) ressalta que a importância da EAP é tão grande, que tanto o Project Mangement
Institute (PMI) como o Departamento de Defesa Americano (DoD) editaram publicação específica com os conceitos, características, benefícios e
passos para a criação de uma estrutura analítica do projeto (EAP).
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Resumo
Esta aula buscou apresentar a Análise Estruturada do Projeto. Assim como
os termos projeto, subprojeto e sistema servem para organizar o esboço do
projeto, a análise estruturada (EAP) também irá servir de apoio para essa
organização. De acordo com o PMBOK, EAP significa uma decomposição
hierárquica orientada à entrega do trabalho a ser executado pela equipe do
projeto para atingir os objetivos e as entregas necessárias. Ela tem as funções
de organizar e definir o escopo total do projeto. As estruturas analíticas podem ser montadas na forma de gráficos ou de tópicos. A forma da EAP em
tópicos também pode ser chamada de lista indentada.

Atividade de aprendizagem
1. Marque as opções incorretas.
a) A representação indentada da EAP é feita através de tópicos.
b) EAP e EDT são ferramentas utilizadas para o detalhamento do projeto.
c) EAP é uma lista de tarefas.
d) As estruturas analíticas dos projetos não podem ser montadas na forma
de gráficos, somente de tópicos.
e) Decompor o escopo do projeto e dividir o trabalho em termos de entregas
são funções da EAP.
Você pode estar percebendo o quanto é importante elaborar um projeto
para que se alcance o objetivo final com sucesso. Deve também ter observado que para essa elaboração existem alguns critérios, métodos e profissionais envolvidos. Com base nessas informações, você também já pode prever
quais ações devem ser realizadas, o tempo de cada uma delas e ainda como
satisfazer o público final. Pense nisso. A nossa próxima aula tratará do tempo, custos e prazos. Boa aula!
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Aula 7. Tempo, custo e prazos 		
		 realistas
Objetivos:
• compreender a importância de prazos realistas para o sucesso
do projeto; e
• identificar, analisar e aplicar diagramas de rede.

Estimado (a) estudante,
De acordo com Verzuh (2002), tempo e prazos realistas são fatores imprescindíveis para o sucesso do projeto. Se você indagar as pessoas o que faz um
projeto ser bem sucedido, uma das respostas mais frequentes será “prazo
realista”. Se você for mais adiante e pedir que elas sejam mais específicas,
então surgirão várias características de um cronograma realista, e esse cronograma leva em consideração todos os objetivos do projeto. Por isso, a
criação de um projeto que inclua todas as partes necessárias e atinja um
equilíbrio realista entre custo, cronograma e qualidade, exige um processo,
passo a passo, e cuidadoso.
Nesta aula, você estudará o passo a passo do planejamento de um projeto
em relação aos prazos, ao tempo e aos custos.
Vamos nessa!

7.1 Prazos e custos
Antes de desenvolver e fornecer o produto do projeto, é necessário realizar
atividades que consomem recursos. Maximiano (2010) explica que para estabelecer os prazos do projeto, é preciso ter os recursos bem definidos, e a
definição dos recursos é a base para a administração dos custos do projeto.
De acordo com o parágrafo anterior, podemos estabelecer o seguinte:
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• A principal ferramenta dos prazos é o cronograma.
• A principal ferramenta para a definição dos custos é o orçamento do
projeto.
• Prazos e custos são meios para realizar o produto.
Produto, prazos e custos são os elementos do plano e do gerenciamento de
um projeto (MAXIMIANO, 2010).
O processo de planejamento dos prazos e custos de um projeto é contínuo,
ele inicia com a definição do produto e acompanha todo o ciclo de vida do
projeto. Por isso dizemos que esse processo não é um estágio com início e
fim preestabelecidos. Em todos os momentos, explica Maximiano (2010),
inclusive nas passagens de uma fase para outra do ciclo de vida, é necessário
rever as definições de prazo e custo, e caso haja necessidade, replanejar as
atividades à frente.
Custos e prazos são interligados. Se o projeto tem mais recursos, o prazo
diminui, mas o custo aumenta e vice-versa (MAXIMIANO, 2010).
De acordo com Maximiano (2010), estão envolvidas no planejamento dos
prazos e custos do projeto, as seguintes decisões:
• definição das atividades necessárias para a execução do projeto;
• definição da sequência em que as atividades deverão ser realizadas e de
sua duração;
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•

elaboração do cronograma do projeto;

•

identificação dos recursos necessários e disponíveis para realizar as atividades;

•

definição do custo dos recursos necessários para realizar as atividades; e

•

elaboração do orçamento do projeto.

60

Gerenciamento de Projetos

7.2 Identificação de atividades
Para Verzuh (2002), é de suma importância a definição das atividades para
o detalhamento do projeto. A principal ideia nessa fase é chegar a uma listagem de todas as ações que deverão ser feitas em cada uma das fases ou
dos subprojetos. Maximiano (2010) explica que depois de preparada a lista
de atividades, cada atividade em específico, deverá ser colocada em um cronograma (MAXIMIANO, 2010).
A preparação da lista de atividades começa com a estrutura analítica do projeto (EAP), que foi utilizada na definição do produto e apresentada na Aula
05. Ainda de acordo com Maximiano (2010), para definirmos a lista de atividades, é útil considerarmos também o estudo do ciclo de vida do projeto, a
experiência da equipe ou da empresa e a revisão das áreas do conhecimento
da gestão de projetos (MAXIMIANO, 2010).
Caro (a) estudante, antes de prosseguir o estudo sobre a preparação do cronograma, a previsão dos recursos e a preparação do orçamento do projeto,
sugiro que você estude com mais detalhes as tarefas necessárias para definirmos a lista de atividades, lembrando que o início de todo planejamento
baseia-se na lista de tarefas. Portanto, é vital ao sucesso do projeto a perfeita
elaboração da mesma. Embora você tenha estudado nas aulas anteriores a
estrutura analítica do projeto (EAP) e o ciclo de vida, irá rever nesta aula informações importantes sobre esses dois fatores.
a) Estrutura analítica
O planejamento do produto é o primeiro passo para a definição das atividades, e o ponto de partida para identificar as atividades é a estrutura analítica
do projeto (EAP). A EAP é considerada a principal ferramenta de planejamento e de gestão global do projeto, pois ela permite fazer a ligação entre
o produto e o planejamento das atividades. A figura abaixo mostra como se
pode elaborar uma lista de tarefas a partir da estrutura analítica.
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Preparando a lista de atividades a partir da estrutura analítica
CHURRASCO DOS SONHOS
CONVIDADOS
• Fazer lista de
convidados
• Enviar convites
• Confirmar presenças

LOCAL
• Escolher local
• Organizar local
• Contratar pessoal de apoio
• Limpar após
evento

CHURRASCO
• Comprar ingredientes
• Preparar
• Realizar churrasco

FINANÇAS
• Preparar orçamento
• Receber pagamentos
• Pagar fornecedores
• Fazer balanço

ATRAÇÕES
• Escolher
• Contratar

Fonte: baseado na figura 5.2, p. 88, MAXIMIANO, 2010.

Observe que cada entregável requer diversas atividades para ser realizado
(MAXIMIANO, 2010).
De acordo com Maximiano (2010, p.88) as atividades devem sempre ser
identificadas por verbos e os produtos por substantivos. Não é uma regra do
gerenciamento de projetos, mas questão de disciplina mental.
b) Ciclo de vida do projeto
A análise do ciclo de vida do projeto permite visualizar outras atividades, que
podem não estar diretamente ligadas ao produto e a sua estrutura analítica.
Segundo Maximiano (2010), realizar reuniões de planejamento e controle,
visitar fornecedores, preparar relatórios e prestar contas do projeto, são atividades que não ficam evidentes na estrutura analítica do projeto .
Ainda, segundo esse autor, quando se estuda o ciclo de vida e o calendário
do projeto, hipóteses sobre riscos e acidentes, atividades de teste, experimentação e datas que devem ser evitadas (feriados, períodos de chuvas etc),
também podem ficar evidentes.
c) Relatórios de projetos
Relatórios de projetos são históricos de projetos anteriores. A análise de projetos anteriores pode revelar aspectos que não ficam evidentes nem na estrutura
analítica nem no exame do ciclo de vida. Por exemplo, situações imprevistas,
exigências que o cliente fez ao longo do projeto e despesas que não foram
orçadas são alguns dos aspectos que estão nesse caso. A experiência com
projetos encerrados sempre deve ficar em lições aprendidas, para que novas
propostas possam se beneficiar de erros e acertos (MAXIMIANO, 2010).
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d) Revisão das áreas do conhecimento
Quando se estuda as áreas do conhecimento, a visão de conjunto de todas
as variáveis que uma equipe de projeto deve administrar torna-se evidente.
Maximiano (2010) explica que muitas vezes algumas variáveis não são visíveis na EAP. Por exemplo, procedimentos de garantia da qualidade, sistemas
de comunicação com a equipe e com os stackeholders, pesquisa de fornecedores e licenciamento ambiental.
Essas atividades podem não aparecer automaticamente na lista de entregáveis, mas serão lembradas quando as áreas de conhecimento forem revistas.
Conforme sugerido, o estudo desta aula irá prosseguir sobre as principais
decisões envolvidas no planejamento dos prazos e custos. Até agora, você
estudou a identificação das atividades. Resta, porém, o sequenciamento e
estimativa da duração das atividades; elaboração do cronograma do projeto;
identificação dos recursos necessários; e de seu custo e elaboração do orçamento do projeto.

7.3 Sequenciamento das atividades
Depois que a lista estiver preparada, o próximo passo será identificar a sequência em que as atividades serão realizadas. O sequenciamento permite estabelecer as prioridades e, em seguida, representar graficamente as relações
e o encadeamento das atividades, expressos em um diagrama de precedências. Maximiano (2010) alerta que devemos levar em conta: lógica, decisão e
condicionantes externos, pois são fatores que influenciam o sequenciamento das atividades.
Vejamos o que significa cada um desses fatores mencionados por Maximiano.
a) Lógica
De acordo com Maximiano (2010), lógica independe de decisão. Não há
como fugir da lógica Para que uma atividade seja feita, outra tem que ter
sido feita antes. Ou, se uma atividade for realizada; segue-se obrigatoriamente outra.
Por exemplo:
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• A organização do local antecede a realização do churrasco dos sonhos.
• O desenho do questionário antecede a pesquisa de campo, que antecede
a análise de dados.
b) Decisão
Maximiano (2010) aponta que existem algumas dependências entre atividades que são definidas arbitrariamente, e quem define a sequência é o tomador de decisões, e não a ordem em que deveriam acontecer as atividades. O
dono do projeto pode escolher começar e terminar por onde quiser, desde
que não viole nenhuma lógica.
Por exemplo:
• O cardápio de um jantar de confraternização pode ser escolhido sem que
os convidados sejam consultados. Você escolhe como começar, continuar
e terminar.
• Você pode começar um projeto de produto fazendo uma pesquisa bibliográfica, ou um estudo dos produtos similares, ou simplesmente criando
de maneira repentina.
c) Condicionantes externos
Os condicionantes externos referem-se aos fatores externos, alheios à vontade do dono do projeto, e que afetam a lógica das dependências, cita Maximiano(2010). Dessa forma, uma ou outra atividade pode ser sequenciada
segundo critérios impostos pelo ambiente.
Por exemplo:
• Os fornecedores estabelecem prazos para a entrega de peças ou serviços.
• Os clientes fazem exigências de prazos ou condições especiais de entrega.
• O período da chuva ou outros fenômenos naturais impedem ou afetam
construções. Você precisa esperar o fim do período das chuvas para começar um projeto.
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Estudada a etapa de sequenciamento das atividades, é hora de estudar a
etapa de elaboração do cronograma do projeto.

7.4 Elaboração do cronograma do projeto
A elaboração do cronograma do projeto depende de algumas ferramentas
que direcionam e ajustam o projeto. Através dessas ferramentas acontece
uma visão mais clara e precisa sobre prazos e tempo. A seguir apresentaremos algumas dessas ferramentas:
– Diagrama de precedências
As decisões sobre o sequenciamento das atividades podem ser resumidas em
uma tabela de precedências como a apresentada abaixo:
Tabela de precedências
Numero

Atividade

Duração

Atividade precedente

1
2

Preparar lista de convidados

1 dia

Nenhuma na lista

Escolher o local

1 semana

Nenhuma na lista

3

Enviar convites

1 semana

1,2

4

Organizar o local

1 semana

2

5

Realizar o churrasco

1 dia

4,3

6

Limpar o local após o churrasco

1 dia

5

7

Fazer o balanço e a prestação de contas

1 dia

6

Fonte: Figura 5.3(MAXIMIANO, 2010, p.91 ).

Na figura acima, as atividades estão listadas aleatoriamente na segunda coluna. Buscando as informações de Maximiano (2010), os números na primeira coluna indicam apenas a ordem em que as atividades foram colocadas na
lista, não sua sequência. Na terceira coluna, estão registrados tempos das
atividades. Na quarta coluna, estão registradas as dependências – de qual ou
quais outras atividades depende a atividade da respectiva linha.
Segundo o autor, existem softwares para este e outros processos do tempo
e de outras áreas do conhecimento da gestão de projetos. Ele aconselha a
aprender o conceito fazendo-o com lápis e papel e usar o software depois.
A tabela de precedências possui a função de ajudar a construção do diagrama de precedências. Maximiano (2010) descreve que o diagrama de precedências é um gráfico que ajuda a visualizar as decisões de sequenciamento
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e a preparar o cronograma do projeto, mostra também as ligações entre as
atividades e seu encadeamento.
No diagrama de precedências, também chamado diagrama da rede
do projeto, cada atividade é representada por um nó, caracterizado
em geral por um retângulo ou círculo, dentro do qual se anota a letra
ou número que designa a atividade ou se descreve a atividade. A seta
representa a relação de dependência e a sequência das atividades. Essa
técnica de desenhar o diagrama de precedências é chamada AON – Activity on node = Atividade no nó. (MAXIMIANO, 2010, p 92)

Caro (a) estudante, o diagrama de precedências deve ser elaborado simultaneamente à tabela de precedências, pois ajudará a visualizar a lógica do
encadeamento das atividades, a tomar decisões de planejamento e a corrigir
possíveis erros (MAXIMIANO, 2010).
Conforme apresenta o texto “Administração de qualidade”, disponível no
link http://www.faeca.com.br/~davi/Projetos/PROJETOS_cap_4e5.ppt, o ato
de ligar um retângulo a outro por meio de uma seta, indica que a segunda
atividade na fila só pode começar quando a precedente terminar. É a chamada dependência do fim para o começo.
Exemplo:
Diagrama de precedências

Fonte: Figura 5.4 (MAXIMIANO, 2010, p. 92).
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Segundo Maximiano ( 2010), o sequenciamento é o procedimento por meio
do qual se define como as atividades do projeto se encadeiam – por decisão
ou por lógica.
Ainda de acordo com o texto “Administração de qualidade”, existem outros
tipos de relações de dependências:
• Do começo para o começo – uma atividade começa quando (ou depois
que) a precedente começar.
• Do começo para o fim – uma atividade termina quando (ou depois que)
a precedente começar.
• Do fim para o fim – uma atividade termina quando (ou depois que) a
precedente terminar.
Caro (a) estudante, Maximiano (2010) descreve que embora todas essas relações existam, é muito provável que a maioria das situações de gerenciamento e projetos trabalhe apenas com a primeira – do fim para o começo.

7.5 Desenho do cronograma
A próxima etapa no processo de planejamento é decidir quando as atividades acontecem e desenhar um cronograma. Maximiano (2010) define cronograma como sendo um gráfico que mostra a distribuição das atividades
ao longo de um calendário.
Você pode considerar o cronograma como uma radiografia da cronologia
do projeto, que irá se basear em decisões do planejamento. O processo de
tomar as decisões de cronologia, que equivale a associar o trabalho ao transcurso do tempo, chama-se programação, de acordo com Maximiano (2010).
Segundo as informações do site http://www.faeca.com.br/~davi/Projetos/
PROJETOS_cap_4e5.ppt, a preparação do cronograma baseia-se na duração
das atividades, que envolve lógica, decisão e condicionantes externos e nos
fatores abaixo:
• Recursos – a duração de qualquer atividade é determinada pela quantidade de recursos previstos. Quanto maior a quantidade de pessoas e
recursos alocados para o projeto, maior velocidade o ciclo de vida tem.

Aula 7 - Tempo, custo e prazos realistas

67

Rede e-Tec Brasil

• Serviços de terceiros – a participação de serviços e produtos fornecidos
por terceiros determina a duração das atividades, uma vez que essas pessoas e organizações estão sujeitas as suas próprias restrições e competências. O planejamento eficiente requer coordenação precisa e comunicação constante a fim de que os serviços de terceiros não comprometam
os prazos do projeto.
• Perspectiva de planejamento – acontece quando você precisa planejar
de trás para frente – do futuro para o presente. Isso acontece quando se
tem uma data específica na qual alguma coisa deve acontecer. Por exemplo, em fevereiro tem o carnaval, se você está nesse ramo de negócios,
tem um prazo que não pode ser ultrapassado. As atividades do projeto
devem ser realizadas em momentos específicos ou você não conseguirá
participar do evento. Outra situação em que se aplica a perspectiva de
planejamento acontece quando você planeja do presente para o futuro.
Isso se dá quando é preciso calcular uma duração que não se conhece antecipadamente. Por exemplo, quanto tempo demora o desenvolvimento de um novo produto para o lançamento do qual não há data
estabelecida? Com base na experiência, faz-se uma estimativa de três
anos, o tempo do projeto dependerá da data de início, não do término,
como é o caso anterior.
• Fatores incontroláveis – São fatores como tempestades, greves, esquecimentos, feriados e desastres naturais, que podem influenciar os planos
e cronogramas de atividades.
Maximiano (2010) alerta que igualmente aos demais processos administrativos, a preparação do cronograma é processo dinâmico, que começa com
a formação do conceito básico do produto e evolui com o desenvolvimento
do ciclo de vida.
Você pôde verificar nesta disciplina o diagrama de precedências, que ajuda
a visualizar a lógica do encadeamento das atividades, a tomar decisões de
planejamento e a corrigir possíveis erros. Agora você irá ver o diagrama de
redes, outra ferramenta que, em conjunto com o cronograma e o diagrama
de precedências, ajudará no sucesso do projeto.
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a) Diagramas de redes
Diagramas de redes são diagramas de precedências acrescidos de informações sobre a duração das atividades e sobre o caminho crítico. Conforme
Maximiano (2010), o caminho crítico é o caminho mais longo, que leva da
primeira a última atividade de um projeto – aquele em que as atividades têm
a duração mais extensa.

Fonte: http://wpm.wikidot.com/tecnica:metodo-do-diagrama-de-setas-mds

Os caminhos ou ramos da rede que têm durações mais curtas precisam esperar o caminho crítico terminar para poderem continuar.
Veja o exemplo:
Tabela de precedências
ATIVIDADE

DURAÇÃO

DEPENDÊNCIA

A - Reforma do prédio

30 dias

5

B -Montagem da loja

30 dias

1

C - Abertura da empresa e obtenção das licenças
para funcionamento

120 dias

-----

D - Inauguração

0

2,3

E - Licença para reforma

30 dias

----

Fonte: (MAXIMIANO, 2010, p. 96)

Você já deve ter percebido que o caminho crítico passa pela atividade C – a
parte legal e burocrática da abertura da empresa. Maximiano escreve:
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A inauguração, que é a entrega do produto, depende dessa atividade crítica. Como as demais atividades têm duração menor, podem
ser atrasadas para esperar a atividade crítica terminar. No entanto, se
houver atraso no caminho crítico, a entrega do produto será atrasada
(MAXIMIANO, 2010, p.96).

Veja como esse projeto pode ser representado por meio de uma rede:
Diagrama de rede para projeto de lançamento de empresa

Data mais cedo:
é a data mais cedo para dar
início a uma atividade sem
que altere sua relação de
dependência.
Data mais tarde:
é a data mais tarde para dar
início a uma atividade sem que
altere a data final do projeto.
Folga:
é a margem de tempo
disponível quando se subtrai a
duração da diferença entre a
data mais tarde e a mais cedo da
atividade.
(THIRY-CHERQUES, 2002)
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Fonte: Figura 5.7 (MAXIMIANO, 2010, p. 97).

Existe outra forma de desenhar redes, que consiste em trabalhar com
datas de inicio e término mais cedo e mais tarde. Ainda de acordo com
Maximiano, o caminho de ida (forward pass) é o cálculo da duração
com base nas datas de início e término mais cedo. O caminho de volta
(backward pass) permite calcular a folga (float) – o uso flexível do tempo entre as atividades (2010, p. 97).
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b) Variações do gráfico de Gantt
O gráfico de Gantt ou gráfico de barras é considerado o pai de todas as
ferramentas de gestão do tempo, e foi criado por Henry Gantt no início
do século XX. O gráfico é constituído por barras desenhadas dentro de um
calendário, que significam os períodos para a realização das atividades de
um projeto. Na década de 1960, o gráfico de precedências começou a ser
desenvolvido através da busca de uma forma de desenhar as relações de
dependência entre as atividades de um gráfico de Gantt. Esse gráfico proporciona o planejamento e o controle do tempo, pois permite visualizar três
informações:
• quanto tempo está previsto para uma atividade;
• quanto tempo já se passou desde que o projeto e cada atividade começaram; e
• quanto tempo falta para terminar o projeto e cada atividade.
Gráfico de Gantt

Fonte: http://www.garantiadaqualidade.com.br/organizacao_producao.htm

Resumo
Vimos nesta aula que tempo e prazos realistas são fatores imprescindíveis
para o sucesso do projeto. Para estabelecer os prazos do projeto, é preciso
ter os recursos bem definidos, portanto, produto, prazos e custos são os
elementos do plano e do gerenciamento de um projeto. A definição das
atividades para o detalhamento do projeto é de suma importância e para
definirmos a lista de atividades devemos considerar o estudo do ciclo de vida
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do projeto, a experiência da equipe ou da empresa e a revisão das áreas do
conhecimento da gestão de projetos. O ponto de partida para identificar as
atividades é a estrutura analítica do projeto (EAP).
Observamos ainda que o sequenciamento das atividades permite estabelecer as prioridades e em seguida representar graficamente as relações e o
encadeamento das atividades. A tabela de precedências possui a função de
ajudar a construção do diagrama de precedências e o diagrama de precedências é um gráfico que ajuda a visualizar as decisões de sequenciamento
e a preparar o cronograma do projeto, mostra também as ligações entre as
atividades e seu encadeamento.
Para finalizar, aprendemos que cronograma é um gráfico que mostra a distribuição das atividades ao longo de um calendário, é um retrato da cronologia do projeto. A preparação do cronograma é um processo dinâmico,
que começa com a formação do conceito básico do produto e evolui com
o desenvolvimento do ciclo de vida. Diagramas de redes são diagramas de
precedências acrescidos de informações sobre a duração das atividades e
sobre o caminho crítico. Caminho crítico é o caminho mais longo, que leva
da primeira a ultima atividade de um projeto. O gráfico de Gantt ou gráfico
de barras é uma das ferramentas de gestão do tempo. Ele é constituído por
barras desenhadas dentro de um calendário, que significam os períodos para
a realização das atividades de um projeto.

Atividades de aprendizagem
1. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.
( ) Para o gerenciamento de projetos, lógica independe de decisão.
( ) Os condicionantes externos referem-se aos fatores externos, que são dependentes da vontade do dono do projeto.
( ) A elaboração do cronograma do projeto não possibilita uma visão mais
clara e precisa sobre prazos e tempo.
( ) Diagrama de precedências e diagrama da rede do projeto são a mesma
coisa.
( ) O sequenciamento é o procedimento por meio do qual se define como
as atividades do projeto se encadeiam.
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( ) A preparação do cronograma baseia-se apenas na duração das atividades
as quais envolve lógica, decisão e condicionantes externos.
( ) O caminho crítico é aquele o qual as atividades têm a duração menos
extensa.
2. Montar o diagrama de rede para a troca de uma lâmpada queimada.
Você já parou e pensou em realizar algum projeto? Ter a ideia, elaborar, finalizar? Envolver pessoas? Se não, agora seria uma boa oportunidade para
isso, ou ainda, para observar no seu ambiente de trabalho se algum projeto
está sendo desenvolvido. Faça isso, será um bom exercício!
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Aula 8. Planejamento dos custos do
		 projeto
Objetivo:
• verificar o planejamento dos custos dentro do gerenciamento
do projeto, de forma a otimizar todos os recursos utilizados.

Caro (a) estudante,
Para a realização das atividades previstas no projeto, é necessário usar recursos, e todo recurso possui custos. O gerenciamento dos custos deve ocorrer
de forma minuciosa e específica, é preciso, então, tomar cuidado com o
planejamento, para que nenhum custo passe despercebido e nem seja menosprezado. Leia esta aula com atenção e conheça um pouco mais sobre o
assunto.

8.1 Planejamento dos custos
De acordo com Maximiano (2010), no plano do projeto, deve-se definir o
custo dos recursos necessários para assegurar sua realização.
A definição do custo envolve três etapas interdependentes:
• planejamento de recursos;
• estimativa de custos; e
• elaboração do orçamento.
Recursos e trabalhos custam dinheiro.

8.2 Planejamento de recursos
Estimado (a) estudante, a primeira etapa para a elaboração de um orçamento
é estabelecer a relação dos recursos necessários para a realização do projeto.
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Isso significa que a elaboração do orçamento é um processo que começa a
ser realizado junto com o planejamento das atividades (MAXIMIANO, 2010).
Segundo Maximiano (2010), os recursos necessários para a realização de um
projeto geralmente classificam-se em quatro tipos principais:
• Mão de obra - Funcionários próprios e serviços eventuais contratados,
inclusive de voluntários em certos casos. Esse item divide-se em categorias como coordenação, pessoal técnico, pessoal sênior, pessoal administrativo e assim por diante.
• Material permanente - Bens, equipamentos e instalações a serem compradas, construídas ou alugadas.
• Material de consumo - Combustível, material de escritório, reagentes
de laboratório, peças de reposição.
• Serviços de terceiros - Viagens, hospedagem, alimentação, transporte
local, serviços especializados como desenho, programação de computadores, digitação etc. A aquisição de produtos e serviços de terceiros é um
capítulo especial no processo de gerenciamento de um projeto.

8.2.1 Estimativa de custos
Para estimar os custos, você deve saber que cada um dos recursos tem custo
unitário.
Por exemplo. A hora de trabalho de um funcionário da produção é igual
ao custo total mensal do funcionário (incluindo encargos sociais, benefícios
e outros custos) dividido pelo número médio de horas de trabalho por mês.
O mesmo acontece com uma ligação telefônica, um pacote de papel ou o
aluguel mensal de um galpão, explica Maximiano (2010).
Maximiano (2010) esclarece ainda que cada uma das atividades usará certa
quantidade de recursos. Para obter o custo total de uma atividade, deve-se
multiplicar o custo unitário do recurso pela quantidade de unidades necessárias.
Esse processo fornece o custo para cada atividade. Somando todos os custos
individuais, teremos o custo direto do projeto.
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Como se faz com outras atividades da empresa, o projeto também recebe
uma parte proporcional do rateio dos custos indiretos (MAXIMIANO, 2010).

Fonte: ilustrador

8.3 Elaboração do orçamento e outros
demonstrativos		
Segundo Maximiano (2010), o planejamento financeiro de um projeto pode
ser representado em três demonstrativos principais:
• Orçamento: A montagem do orçamento fica mais fácil quando se tem
a estimativa dos custos do projeto. Basta acumular os custos previstos
para todas as atividades. Além de controlar o custo dos produtos intermediários e das atividades, pode-se agrupar os itens do orçamento por
fase, ou por tipo de recurso. O documento que congrega os custos totais
do projeto é chamado orçamento global. O orçamento resume, em uma
tabela, as informações sobre os custos dos recursos.
• Cost baseline (curva de custos acumulados): A curva dos custos acumulados é um orçamento distribuído no tempo, com os valores acumulados a cada período do projeto. Tem a forma de uma curva S. Projetos de
grande porte podem precisar de diversas curvas de custos acumulados,
uma parte para cada item de custo.
• Cronograma de desembolsos ou fluxo de caixa: É a programação
das receitas e despesas ao longo do ciclo de vida do projeto. Nos contratos, o cronograma de desembolsos estipula o número e valor das parcelas a serem pagas pelo cliente. O fluxo de caixa pode ser coincidente com
o orçamento. Nesse caso, este substitui aquele.
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8.4 Custo e preço
É preciso distinguir o custo e o preço. O custo estimado do projeto não é o
mesmo que o preço do projeto e o custo estimado do produto final. Abaixo,
apresentaremos o conceito e a diferenças de cada um, de acordo com Maximiano (2010).
– Preço do projeto
O preço do projeto é definido pelo valor a ser cobrado do cliente. O preço
pode ser menor ou maior que o custo estimado. O critério de estabelecimento do preço é decisão estratégica parcialmente condicionada pela estimativa
de custos.
– Custos estimados do produto final

Leia mais sobre esse assunto no
artigo disponível no site:
http://www.revistaiic.org/
articulos/num5/articulo19_esp.
pdf

Nos casos de desenvolvimento de novos produtos a serem fabricados em
grandes quantidades, a estimativa dos custos de fabricação e a definição dos
preços do produto no mercado são atividades, geralmente, dos setores de
marketing e contabilidade, mesmo com a participação de toda a empresa,
segundo o texto que segue:
As informações que possibilitam os administradores a decidirem o preço dos produtos são geradas por toda a empresa, contudo, conforme
a literatura, o setor de marketing é uma parte da empresa onde éanalisado os clientes, o mercado, a demanda a oferta dos produtos e a
contabilidade é outro setor da empresa que possui uma variedade de
informações econômicas e financeiras, como por exemplo, custos de
mão de obra, de matéria prima e custos indireto. (CZESNAT et al, 2009)

O orçamento do projeto, segundo Maximiano (2010), é um dos itens que
contribui para o custo do produto. Um especialista em administração financeira sempre deve ser consultado ou integrado à equipe para assegurar qualidade dos dois tipos de estimativas.

Resumo
Vimos nesta aula que para a realização das atividades previstas no projeto, é
necessário usar recursos, e todo recurso possui custos. Recursos e trabalhos
custam dinheiro. No plano do projeto, deve-se definir o custo dos recursos
necessários para assegurar a realização do projeto. A elaboração do orçamento é um processo que começa a ser realizado junto com o planejamento
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das atividades. Para estimar os custos, você deve saber que cada um dos
recursos tem custo unitário. O projeto também recebe uma parte proporcional do rateio dos custos indiretos. O preço do projeto é definido pelo valor
a ser cobrado do cliente. Ao final da aula, aprendemos que a estimativa dos
custos de fabricação e a definição dos preços do produto no mercado são
atividades do projeto.

Atividade de aprendizagem
1. Assinale a segunda coluna de acordo com a primeira.
1. Planejamento de recursos
2. Estimativa de custos
3. Elaboração do orçamento
( ) O acúmulo dos custos previstos para todas as atividades.
( ) Para a realização dessa etapa, é necessário saber o custo unitário de cada
recurso.
( ) Fazem parte dessa etapa: Mão de obra, material permanente, material
de consumo e serviços de terceiros.
( ) Nessa etapa está incluída uma parte proporcional do rateio dos custos
indiretos do projeto.
( ) Faz parte dessa etapa a programação das receitas e despesas ao longo
do ciclo de vida do projeto.
( ) O começo do orçamento inicia nessa etapa.
Encerramos uma aula muito importante para o planejamento do seu projeto,
pois os custos são elementos que devem ser levados em consideração. Novamente, proponho que você reflita sobre o que é um projeto, suas partes
e, agora, pense detalhadamente na questão de custos, visto que um projeto
com custo muito elevado, mal planejado e elaborado, dificilmente será viável.
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Aula 9. Conclusão do projeto
Objetivos:
• identificar a condução do encerramento dos contratos com terceiros; e
• identificar a condução do fechamento do projeto.

Estimado(a) estudante,
A produção do projeto envolve muitas questões, às quais foram abordadas
nos capítulos anteriores, todas de suma importância para o seu sucesso. É
comum a preocupação com o início e o andamento do projeto, mas a etapa
de encerramento muitas vezes é deixada de lado. Por isso, nesta aula, daremos destaque especial a esse item.

9.1 Encerrando o projeto: interna e 		
externamente
Conforme Menezes (2003), os projetos comumente não são encerrados de
maneira adequada, sendo abandonados na sua fase conclusiva. Esse evento
acontece em virtude da mudança de foco dos recursos e suas prioridades,
da redução das equipes e a consequente desmobilização do time. Porém,
você deve saber que vários fatores são importantes nessa fase e devem ser
corretamente equacionados e conduzidos:
– Encerramento do contrato com terceiros
O encerramento do contrato com terceiros envolve várias etapas:
• dos recursos;
• dos trabalhos realizados; e
• dos pagamentos.
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É comum chegar à fase de encerramento do projeto com o volume de atividades acentuadamente reduzido. Isso faz com que equipes internas sejam
deslocadas para outras funções dentro da organização e as equipes externas
sejam desmobilizadas. Menezes (2003) explica que, no caso, esta última situação pode ser traumática e gerar prejuízos para a organização.
Desmobilizar equipes:
Deslocar especialistas e seus
recursos de volta as suas origens.
(MENEZES, 2003)

Segundo o autor, a desmobilização das equipes é sempre uma atividade
dolorosa. Exige muito tato, habilidade de relacionamento interpessoal e controle.
Na fase de encerramento do projeto, é importante que a avaliação dos trabalhos realizados seja baseada no contrato estabelecido inicialmente. Por
isso, uma boa especificação dos produtos e resultados do projeto, bem com
de tudo o que será entregue e que possa ser avaliado pelo cliente, deve estar
claramente estabelecido desde o início. Essa atitude pode evitar inúmeros
conflitos comumente originados por más interpretações sobre o que deve
ser entregue ao término do projeto (MENEZES, 2003).

Fonte: sxc.hu

Contratos psicológicos
são as expectativas geradas
pelo contratante ao longo do
desenvolvimento do projeto,
e eles não estão escritos em
lugar algum; são frutos da
interpretação (imaginação)
do cliente ou contratante do
projeto.
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É necessário ter especial cuidado com os contratos psicológicos. Muitas vezes, em função das mudanças e da dinâmica do mercado e de seu ambiente
de trabalho, o contratante imagina que o contratado deva lhe entregar algo
e, por pensar várias vezes – mesmo sem explicar -, isso passa a ser uma verdade para ele, podendo dificultar a aceitação dos trabalhos desenvolvidos.
Menezes (2003) explica que um bom atendimento ao cliente é fruto do
atendimento destes contratos psicológicos, que permitem um ajuste das
expectativas. O equilíbrio entre o que está sendo entregue e as expectativas
do cliente é muito importante na avaliação da qualidade do projeto.
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– Encerramento administrativo
Todo término ou interrupção – de fase do projeto – exige um relatório de
conclusão, para evitar a perda da informação.
Ocorre também a verificação e documentação do projeto, com objetivo de
formalizar a aceitação por parte do cliente ou patrocinador do projeto. Essa
documentação é chamada de relatórios de conclusão e devem buscar informações na documentação de medida de desempenho; documentação do
produto do projeto; e na memória do projeto, esclarece Menezes (2003). O
autor explica ainda que:
• A documentação de medida do desempenho é toda a documentação
produzida para guardar e analisar o desempenho do projeto.
• A documentação do produto do projeto compreende planos, especificações, documentação técnica, desenhos e arquivos eletrônicos.
• A memória do projeto são as técnicas de desenvolvimento, técnicas de
execução, da evolução de gastos e receitas e dos ajustes das especificações.
Os relatórios de conclusão permitem-nos registrar:
a) Os arquivos do projeto:
• técnico;
• financeiro; e
• de desempenho.
b) A aceitação formal – segundo Menezes (2003) – é o documento no qual
o cliente ou patrocinador do projeto atesta a aceitação de seu produto. Em
geral, é esse documento que amarra o pagamento de parcela substancial do
projeto.
c) As lições aprendidas – Ainda de acordo com o autor, os relatórios de conclusão registram as causas das variações, razões sob os planos de ação para
eliminação de situações insatisfatórias, análise dos erros cometidos no ge-
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renciamento de prazo, custo, qualidade, escopo e risco e acertos realizados
durante o projeto.
Essa documentação deve estar configurada em um único documento, seja
físico (em papel), seja eletrônico, o qual possa ser recuperado em necessidades futuras.

Resumo
Nesta aula, apresentamos que é fundamental uma adequada prática da conclusão do projeto e que em seu início é importante que sejam reservados
tempo e recursos para que a sua conclusão aconteça em tempo hábil. Cuidados especiais devem ser tomados com os recursos humanos ao término
do projeto. Outro ponto relevante é o aprendizado, que deve ser sempre
registrado durante e ao término do projeto.

Atividades de aprendizagem
1. O movimento de encerramento de um projeto é chamado de desmobilização porque:
a) Geramos um movimento adicional para rearranjar os tópicos do projeto
que ficaram para trás.
b) O gerente do projeto inicia um processo de busca de outros projetos para
trabalhar.
c) Temos que deslocar especialistas e seus recursos de volta as suas origens.
d) Temos que voltar ao plano do projeto e comparar o que aconteceu.
2. Os contratos psicológicos refletem:
a) A mudança no clima da equipe do projeto pela desmobilização.
b) As expectativas e ansiedades que a equipe do projeto cria por seu término.
c) O contrato que está espelhado no plano do projeto.
d) As expectativas geradas pelo contratante ao longo do desenvolvimento
do projeto.
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3. A documentação de medida do desempenho:
a) Compreende a documentação para que membros que deixem o projeto
possam voltar para completar alguma atividade.
b) Compreende toda a documentação produzida para guardar e analisar o
desempenho do projeto.
c) Compreende a documentação que não fica disponível para avaliação na
elaboração do relatório de conclusão.
d) Mede as melhorias internas nos processos da organização.
Estamos chegando ao final das aulas da disciplina Gerenciamento de Projetos. Apresentamos-lhe todas as etapas necessárias para a construção, execução e finalização de um projeto, e esperamos que as informações tenham
sido úteis até aqui. Se houver dúvidas, volte na leitura do conteúdo, busque
as outras formas de interação do seu curso e boa sorte!
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Aula 10. Trabalhando para acertar
Objetivo:
• identificar e relacionar ações que possam elevar a probabilidade
de êxito de um projeto.

Caro (a) estudante,
O êxito de um projeto depende dos vários fatores analisados nas aulas anteriores. É importante você perceber que tudo irá contribuir para os resultados, desde a qualidade do processo administrativo à participação do cliente.
Por isso esta aula chama-se Trabalhando para acertar. Nela, você estudará
elementos importantes do processo de administração e planejamento do
projeto, que devem ser lembrados pela equipe e pelo gerente.
Boa aula!
Segundo Maximiano (2010), a administração de um projeto é um conjunto
complexo de inúmeras partes que se interagem por meio de um planejamento, em que tudo deve ser previsto desde o início. Então observe o apanhado de informações abaixo:

10.1 Defina claramente o escopo
Uma boa dica para o sucesso do projeto é planejar cuidadosamente o produto final juntamente com seus componentes e suas especificações de desempenho, pois de acordo com Maximiano (2010), quanto mais tarde se
deixa para introduzir novas características ou especificações ao produto,
mais difícil se torna sua implementação, uma vez que esses aspectos podem
provocar uma redefinição total do resultado.
Lembre-se que, conforme Maximiano, os problemas resultantes da definição
incorreta de objetivos são fonte de frustrações para o cliente e a equipe,
podendo também provocar conflitos entre ambos.
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Por isso é recomendável que o projeto somente avance quando houver clareza e consenso quanto aos reais objetivos a serem atingidos.

10.2 Envolva a equipe
Convide a equipe para participar desde o início e procure usar ferramentas
que proporcione o envolvimento de todos. Quanto mais alto o padrão de
competência e motivação da equipe, maior será seu interesse e disposição
para participar, e maiores serão as chances de o projeto ser bem-sucedido
(MAXIMIANO, 2010).

10.3 Prepare planos simples, mas 			
abrangentes
Você já estudou que os projetos bem-sucedidos são projetos bem planejados. Projetos bem planejados são constituídos por estimativas e metas realistas de custo, programação e desempenho técnico. Maximiano (2010) diz
que para isso, é preciso desenvolver estratégias a fim de antecipar problemas
potencias; empregar um conjunto simples e operacional de ferramentas de
planejamento e controle; evitar a preocupação ou a confiança excessiva em
um único tipo de ferramenta de controle; enfatizar constantemente a importância de se realizarem as metas de custo, programação e desempenho
técnico; e planejar uma finalização organizada do projeto.
A prioridade mais alta deve ser dada à função planejamento (MAXIMIANO,
2010).

Resumo
A administração de um projeto é um conjunto complexo de inúmeras partes que se interagem por meio de um planejamento, em que tudo deve ser
previsto desde o início. Uma boa dica para o sucesso do projeto é planejar
cuidadosamente o produto final juntamente com seus componentes e suas
especificações de desempenho.
Portanto, é recomendável que o projeto somente avance quando houver
clareza e consenso quanto aos reais objetivos a serem atingidos. É preciso
envolver a equipe com competência e motivação. Projetos bem planejados
são constituídos por estimativas e metas realistas de custo, programação e
desempenho técnico, e a prioridade mais alta deve ser dada à função planejamento.
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Atividade de aprendizagem
1. Elabore uma síntese contendo os principais passos para o sucesso de um
projeto.

Aula 10 - Trabalhando para aceitar

89

Rede e-Tec Brasil

Guia de Soluções
Aula 1
1. É importante que nessa síntese você tenha abordado:
- os conceitos de gerenciamento e projeto; e
- o porquê da decisão de trabalhar com base em um projeto.

Aula 2
1. V-F-V-V-F
2. O escopo do produto determina claramente o que será produzido, o que
é o produto fim do projeto, apontando todas as características e funcionalidades desejadas. O escopo do produto é utilizado como ponto de partida
para o trabalho de gerenciamento. Já o escopo do projeto è todo o trabalho
necessário ao cumprimento do objetivo definido para o projeto e deve contemplar, clara e explicitamente, cada um dos subprodutos e respectivos processos necessários para gerar o produto final do projeto, inclusive indicando
todo o trabalho necessário para a devida produção.
3. ( B ) ( E ) (A) ( F ) ( C ) ( G ) ( D )

Aula 3
1. ( 2 ) ( 4) ( 3 ) ( 1 )
2. ( F ) ( V ) ( F ) ( V )

Aula 4
1. ( V ) (V ) ( F) ( V)
2. B

Aula 5
1. (1) (2) (1) (3) (2)
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Aula 6
1. A – D

Aula 7
1. (V) (F) (F) (V) (V) (F) (F)
2.
Atividade

Descrição

Dependência

A

Providenciar lâmpada nova

-

B

Desligar o disjuntor

A,C

C

Providenciar uma escada

-

D

Retirar lâmpada queimada

B

E

Colocar lâmpada nova

D

F

Ligar o disjuntor

E

G

Jogar lâmpada queimada no lixo

D

H

Guardar a escada

E

A rede correspondente seria:

Aula 8
1. (3) (2) (1) (2) (3) (1)

Aula 9
1. C
2. D
3. B
Aula 10
1. Leia o conteúdo da aula e busque formatar sua síntese a partir das informações repassadas.
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