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01 - Conceito de Projeto e Gestão de Projetos 
Gestão de projetos é o conjunto de conhecimentos, habilidades, 
técnicas e ferramentas utilizadas para planejar, executar e monitorar 
um projeto. 

Para conhecer mais sobre Gestão de Projetos, primeiro, devemos 
entender o que é um projeto.   

Conceito de Projeto 

A definição de projeto mais adotada no mundo é aquela oferecida pelo 
PMI - Instituto de Gerenciamento de Projetos: 

Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um 
produto, serviço ou resultado exclusivo. Os projetos e as operações 
diferem, principalmente, no fato de que os projetos são temporários e 
exclusivos, enquanto as operações são contínuas e repetitivas.  

Projeto 

Em síntese, projetos são únicos e precisam atingir um objetivo claro, 
dentro de um prazo determinado, contando com um conjunto limitado 
de recursos (humanos, financeiros e materiais) que devem ser 
otimizados para alcançar as metas estipuladas, sem frustrar as 
expectativas iniciais de seus patrocinadores. 

Projetos não devem ter duração indeterminada ou recursos ilimitados. 
Eles devem atingir os resultados esperados segundo o planejamento. 
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Exemplos de projetos 

Desenvolver um novo produto, serviço ou resultado; 

Efetuar uma mudança na estrutura, envolvendo pessoas e/ou 
processos; 

Adquirir, modificar ou desenvolver um sistema; 

Realizar uma pesquisa cujo resultado será registrado; 

Construir um prédio, planta industrial ou infraestrutura, dentre 
outros.  

Resumo 

 

É único: se uma empresa de desenvolvimento de software receber, de 
dois clientes diferentes, a demanda de criar um sistema com a mesma 
finalidade, ainda assim cada sistema precisará de um projeto 
específico. Isso se dá pelo caráter individual de um projeto que 
considera membros envolvidos, local de aplicação, relação com 
clientes, recursos disponíveis etc.  

Tem início e fim definidos: partindo do pressuposto de que cada 
projeto é único, também cada projeto tem não apenas um momento 
de início definido, mas também um prazo de conclusão bem claro. As 
demais características influenciam diretamente no estabelecimento 
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desse prazo para que seja realista e executável, inclusive considerando 
desvios e riscos envolvidos.  

Tem delimitação de recursos: um projeto tem recursos previamente 
delimitados, com base em seu escopo e prevendo a resolução do 
objetivo definido. Um projeto deve ter o levantamento de custos, 
investimentos e orçamentos feito antes de sua execução, uma vez que 
tais itens são diretamente responsáveis por tornar o projeto viável ou 
inviável.  

Tem objetivo claro e viável: um projeto não é uma meta, um desejo 
da empresa ou mesmo a visão da empresa, ele precisa ter um objetivo 
individual, claro e viável.  

Entenda a diferença: uma construtora pode ter a visão de construir 10 
prédios nos próximos 10 anos; para isso, terá um projeto criado para 
cada um dos edifícios.  

Diferentemente de uma tarefa, um projeto tem várias etapas, com 
vários envolvidos e diversas entregas. Também diferentemente de um 
processo, um projeto não é contínuo - sempre tem começo e fim.  

Diferenças entre projeto e processo 

Processo é um trabalho contínuo que produz resultados 
padronizados. As características de um processo são: 

 Contínuo; 

 Gera resultados padronizados; 

 Fortemente definido. 

Já as características de um projeto são: 

 Temporário; 

 Gera resultado único; 

 Elaborado progressivamente.  

Por exemplo: prédios podem ser construídos com materiais iguais e 
pelas mesmas equipes. Entretanto, cada projeto de prédio é único, com 
circunstâncias, situações, localização e partes interessadas diferentes. 

Vamos imaginar o lançamento de um veículo em uma determinada 
data. 

Tudo que acontece no planejamento de projetos desse novo 
veículo, desde o design até a criação de uma linha de montagem 
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que vai permitir que ele seja produzido ― e toda a campanha de 
marketing para que o público conheça esse novo produto, deve 
estar estruturado em um projeto. Isso é um produto único com 
uma data de término. 

Após isso, a produção do novo veículo passa a ser um processo 
repetitivo, não sendo mais aplicável o conceito de projeto. 

O que é gestão de projetos? 

Gestão de projetos é o conjunto de conhecimentos, habilidades, 
técnicas e ferramentas utilizadas para planejar, executar e monitorar 
um projeto. 

 

É comum que algumas pessoas confundam “projeto” com a sua gestão.  

A gestão de projetos está diretamente ligada à execução e controle do 
projeto, o gerenciamento de mudanças, alterações no escopo etc. e 
tem o papel de garantir a finalização do projeto dentro dos recursos 
estimados ou o mais similar do que foi planejado inicialmente. 

 Gestão de Projetos é o conjunto de conhecimento, técnicas, 
metodologias e habilidades para garantir o sucesso de um 
objetivo ou meta. 

 Por isso, quando falamos em “gerenciar”, não falamos apenas 
sobre chefiar e distribuir atividades aos membros da equipe de 
projeto. É sobre liderar um projeto para entregar o melhor 
resultado possível para as partes interessadas. 
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02 - Objetivos e Vantagens da Gestão de Projetos 
As vantagens trazidas pela gestão de projetos precisam atender a 
todos os envolvidos no processo: o gerente, a equipe de produção e o 
cliente, que aguarda ansiosamente para que o projeto seja entregue 
dentro do prazo, com custos previstos e todas as entregas realizadas. 

Objetivos da gestão de projetos 

A gestão de projetos serve para organizar a operação. 

Um verdadeiro líder de projetos ajuda a garantir o êxito da operação, 
mantendo os prazos em mente e viabilizando soluções para os 
problemas que surgem no caminho.  

Gestão de Projetos 

Uma boa gestão de projetos permite que a empresa se mantenha 
atualizada, sem prejudicar a qualidade dos produtos e serviços 
ofertados. 

Inclusive, você sabe quais são as empresas que trouxeram a cultura 
de gestão de projetos aos holofotes? 

Se você pensou nas empresas do Vale do Silício, como Tesla, Google, 
Facebook e Amazon, acertou. 

O que é Vale do Silício? 

O Vale do Silício, na Califórnia, é ponto de referência em inovações 
tecnológicas e avanços na Internet e foi onde grandes nomes como 
Steve Jobs ergueu seu império, que hoje gera grandes fortunas. 

Por que Vale do Silício? 

Primeiramente, o “Vale” se dá pela região montanhosa no qual está 
localizado. Acredita-se que o nome é derivado do vale de Santa Clara. 
Já silício faz referência à substância química usada na produção de 
chips de celulares e computadores, por exemplo, devido às suas 
propriedades semicondutoras. Foi lá que ocorreu o boom do século 20 
de empresas como a Intel. 

É nessa região que estão a Microsoft, Apple, Uber, Netflix, Amazon, 
Facebook, LinkedIn, Google, Symantec, Yahoo!, HP, Intel, Microsoft, 
Adobe e outras tantas companhias que têm reinventado o jeito como 
as pessoas vivem.  
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Gestão de Projetos 

Nessas organizações, uma gestão de projetos eficiente tem sido 
responsável pela melhora na experiência dos clientes e, até mesmo, 
na economia global.   

Para que serve a gestão de projetos? 

O gerenciamento serve para que o projeto seja concluído com sucesso. 
Esse resultado é alcançado quando o projeto é finalizado e atende aos 
requisitos estabelecidos na etapa de planejamento do projeto. Isso 
quer dizer que, quando concluído, o resultado deve ser satisfatório em 
relação ao prazo e aos custos estabelecidos.  

 

 

Vale lembrar que o conceito de sucesso de um projeto transcende o 
atendimento a restrições de escopo, tempo e custo, ele também reflete 
a satisfação do cliente com o resultado entregue. Assim, é fácil 
entender que um projeto concluído com êxito não é uma tarefa tão 
simples — e é isso que justifica a necessidade do gerenciamento.  

 Cada vez mais as empresas vêm observando que não é possível 
viver de apostas e fundamentar sua gestão em práticas 
intuitivas.  

 O gerenciamento de projetos surge como solução ao permitir 
que cada decisão de gerenciamento seja embasada em práticas 
recomendadas por especialistas e estratégias eficazes.   

Vantagens da gestão de projetos 
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A gestão de projetos tem como base não apenas as habilidades 
técnicas para realizar o trabalho, mas também reúne as habilidades de 
gestão de pessoas e de relacionamento com o cliente.  

As vantagens trazidas pela gestão de projetos precisam atender a 
todos os envolvidos no processo: o gerente (responsável pelo 
planejamento, execução e supervisão do trabalho), a equipe de 
produção e o cliente, que aguarda ansiosamente para que o projeto 
seja entregue dentro do prazo, com custos previstos e todas as 
entregas realizadas.  

Sete vantagens da gestão de projetos 

1. Maior controle dos processos 

O acompanhamento de todos os processos de um projeto é uma tarefa 
complexa, então, que tal simplificar e otimizar essa gestão? 

Esse é justamente um dos benefícios da gestão de projetos. Com ela, 
você consegue centralizar todas as etapas, recursos, prazos e 
envolvidos no projeto, desde o planejamento até a conclusão e entrega 
do trabalho. 

 Torna-se mais fácil realizar o acompanhamento e o controle de 
cada um dos processos, contribuindo para o aumento da 
produtividade. Melhor ainda é quando você tem, à disposição, 
um software de gestão de projetos.  

 Essa ferramenta é extremamente eficiente no gerenciamento 
de todas as informações relacionadas. O software de gestão 
pode ser utilizado nos mais diferentes tipos de processos, 
então, certamente pode-se encontrar a ferramenta na medida 
certa para seu projeto.  

2. Cumprimento do cronograma 

Todo gerente sabe que não existe nenhuma garantia de 
cumprimento dos prazos de um projeto, já que imprevistos sempre 
podem acontecer. 

E é por isso que a gestão de projetos é tão importante, pois, com 
o acompanhamento e a verificação de todas as informações 
disponíveis, é possível prever, minimizar e, até mesmo, evitar 
atrasos. Se for o caso, é possível ainda informar o cliente com uma 
maior antecedência sobre alterações no prazo e nos custos do 
projeto. 

3. Monitoramento da lucratividade 
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Quando o gerente de projetos está ciente dos custos envolvidos em 
cada uma das etapas do trabalho, é possível ter um maior controle 
do retorno sobre os investimentos realizados. 

Esse gerenciamento de custos é útil para o controle de despesas e 
das negociações com fornecedores ou clientes e faz com que você 
fique cada vez mais ciente dos lucros obtidos. 

4. Riscos minimizados 

 Todo projeto está exposto a riscos, 
mas a boa gestão contribui para a 
redução de possíveis prejuízos, já 
que o gestor está preparado para 
identificá-los e minimizá-los.  

 Quanto maior a quantidade de 
informações sobre o projeto, mais 
fácil será antecipar as soluções 
preventivas e corretivas para que 
esses riscos não se transformem 
em problemas reais.  

Você também pode utilizar sua 
experiência de projetos anteriores, afinal, 
as lições aprendidas no passado estão 
entre as questões que não podem ser 
desconsideradas na gestão de projetos 
atuais. 

5. Agilidade na tomada de decisões 

 Tempo é dinheiro e, se for mal administrado, pode resultar em 
mais trabalho. A prática da gestão de projetos tem, entre seus 
benefícios, a possibilidade de uma maior agilidade nos 
processos decisórios. 

 Com todas as informações estruturadas e o levantamento 
daquilo que pode sair errado no projeto, é mais fácil pensar em 
ações imediatas e eficazes. 

 Outro impacto positivo da agilidade na tomada de decisões é a 
maior eficiência de gestão, o que permite que você se envolva 
em uma maior quantidade de ações, sem perder a qualidade do 
serviço apresentado. 

6. Maior engajamento do time 
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 O gerenciamento eficiente permite que você deixe claro para a 
equipe qual será o trabalho de cada membro e o prazo que eles 
têm para a entrega das atividades. 

 Quer resultados ainda melhores? Aproveite a gestão de projetos 
para melhorar sua relação com a equipe e melhorar o 
engajamento desses profissionais em cada um dos processos. 

 Nunca se esqueça de que são eles que colocam o planejamento 
em prática e é necessário que eles entendam a lógica de cada 
um dos processos. Parte de seu trabalho como gerente de 
projetos está em facilitar a execução de cada um dos 
colaboradores, inclusive no que diz respeito à gestão de 
pessoas.  

 Comunique-se abertamente com eles, compartilhe informações 
do projeto e tente explicar o motivo de cada uma das decisões 
tomadas. Aproveite a oportunidade para também otimizar as 
reuniões com a equipe. 

7. Maior satisfação do cliente 

Um projeto entregue dentro do cronograma e sem custos adicionais é 
garantia de um cliente satisfeito e feliz! 

E cliente feliz é aquele que voltará a fazer negócios e que recomendará 
o seu trabalho para outras pessoas, o que mostra que uma gestão de 
projetos eficiente também resulta em maiores lucros para o negócio. 

Para alcançar esse resultado, é preciso que você seja capaz de 
gerenciar as expectativas dos seus clientes. Converse com eles, avalie 
as sugestões e comunique-os sobre o andamento do projeto. Ofereça 
a eles o mesmo tratamento que você gostaria de receber ao procurar 
um produto ou serviço. 
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03 - Ciclo De Vida De Um Projeto 
O ciclo de vida de um projeto é a divisão da gestão do projeto em fases 
menores, desde o início até sua conclusão. 

O ciclo de vida de projeto diz respeito às fases de execução da operação 
- desde o planejamento, até a entrega final. 

Essa mensuração é de extrema importância. 

É ela a principal responsável por garantir o cumprimento das metas e 
dos prazos.  

5 fases do processo de gestão de projeto    

1. Iniciação 

É a etapa que determina a justificativa do projeto, o mapeamento de 
um excelente gestor de projetos e a verificação de custos e viabilidade 
de execução. 

 

É responsável pela autorização formal para iniciar um novo projeto ou 
uma nova fase. Aqui são definidos necessidades e objetivos, incluindo 
as razões e motivos de sua realização.  

As premissas e as restrições são determinadas e documentadas, 
fazendo com que o termo de abertura do projeto seja aprovado. 
Também é feita uma previsão de recursos para a análise de 
investimentos do negócio.  
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É válido contar com a participação dos clientes e todas as partes 
interessadas durante essa fase, a fim de aumentar a satisfação e 
aceitação na entrega. Isso garante o sucesso do projeto e faz com que 
todos se sintam engajados e importantes para a obtenção de 
resultados.  

2. Planejamento 

Envolve a estruturação de um plano consistente e realista para a 
execução do projeto. 

Também contempla a definição de etapas e habilidades que vão ser 
requisitadas na operação. 

Planeja todo o desenvolvimento do projeto. Para que isso aconteça, é 
necessário coletar informações, determinar custos, definir quem deve 
realizar cada atividade e, até mesmo, estipular o cronograma e os 
prazos de entrega a serem cumpridos.  

Na fase de planejamento desenvolve e amadurece o escopo do projeto 
e como ele deve ser realizado 

Planejamento 

Envolve os seguintes exemplos: 

 documentação e publicação da Declaração de Escopo de 
Projeto; 

 desenvolvimento da Estrutura Analítica de Projeto (EAP); 

 criação das métricas de qualidade.  

 estimativa de custos; 

 planejamento de qualidade; 

 análises qualitativa e quantitativa de riscos;  

 definição dos materiais, equipamentos e recursos; 

 desenvolvimento do Plano de Gerenciamento do Projeto. 

O que é declaração de escopo de projeto? 

A declaração de escopo é a base para um plano de projeto bem-
sucedido. Declarações de escopo são utilizadas para identificar as 
principais entregas e exclusões de um grande projeto, definindo as 
expectativas que moldam o orçamento do projeto, a linha de base do 
cronograma e as necessidades de recursos. 
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O que é estrutura analítica de projeto-EAP? 

É uma subdivisão hierárquica do trabalho do projeto em partes 
menores, mais facilmente gerenciáveis. Seu objetivo primário é 
organizar o que deve ser feito para produzir as entregas do projeto. 

 

3. Execução 

Tem a responsabilidade de executar tudo aquilo que foi planejado e 
estipulado nas etapas anteriores.  

É agora que o trabalho do projeto é colocado em prática, sendo 
necessária a mobilização da equipe de execução. Essa etapa envolve a 
coordenação dos trabalhos e dos recursos, além de exigir a integração 
das atividades descritas no escopo.  

Por mais bem preparada e capacitada que a gestão seja, imprevistos 
podem acontecer nessa etapa. Seja por riscos não esperados ou pela 
redução na taxa de produtividade, é muito importante analisar suas 
causas e readequar o planejamento.  

Lembre-se que os processos de execução representam a fase que mais 
demanda recursos financeiros, humanos e materiais.  

4. Controle e monitoramento 

Esta etapa não acontece após a anterior, mas simultaneamente. 

Durante a fase de execução, o monitoramento da saúde do projeto 
deve acontecer diariamente. 
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Deve controlar e monitorar tudo o que é desenvolvido no projeto. Seu 
foco é verificar e medir o trabalho realizado e constatar se ele condiz 
com que o foi planejado. 

Medidas corretivas ou preventivas podem ser aplicadas caso seja 
encontrado algum problema no decorrer das atividades.  

Uma de suas principais vantagens está relacionada ao controle de 
qualidade do projeto.  

5. Encerramento 

Simboliza a fase de encerramento formal do projeto, tendo ele sido 
bem-sucedido ou não. 

Seu objetivo é identificar pontos fortes e fracos, além de oportunidades 
de melhorias 

Etapa final em que tudo o que foi feito é analisado.  

A entrega final é feita ao cliente e a atualização da base de 
conhecimento e de lições aprendidas também é realizada. 

É fundamental analisar e solucionar os erros que atrapalharam a 
performance para que não voltem a acontecer no futuro. 

04 - Iniciação Do Projeto 

Iniciaçao do projeto 

Entre as fases do projeto, essa é a hora de identificar as necessidades, 
a definição dos objetivos, estudos de viabilidade, buscas de 
alternativas, identificação de riscos, premissas e restrições, bem como 
autorização e definição das gerências do projeto. 

A iniciação é, como o próprio nome diz, a fase inicial de qualquer 
projeto.  

É nesse momento que o gestor deve analisar o projeto com uma visão 
macro. Perceber quais são os objetivos que se quer alcançar, quais os 
problemas que se quer resolver, identificar as necessidades e a 
viabilidade.  

Na fase da INICIAÇÃO é preciso identificar os riscos, as restrições e a 
autorização para dar continuidade no projeto. Por isso, nessa etapa é 
que o gestor tenta convencer a diretoria que o projeto é viável e que 
ele é importante para a empresa.  
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É responsável pela autorização formal para iniciar um novo projeto ou 
uma nova fase. Aqui são definidos necessidades e objetivos, incluindo 
as razões e motivos de sua realização.  

As premissas e as restrições são determinadas e documentadas, 
fazendo com que o termo de abertura do projeto seja aprovado. 
Também é feita uma previsão de recursos para a análise de 
investimentos do negócio.  

O que é um termo de abertura do projeto? 

O termo de abertura do projeto, também muito conhecido como Project 
Charter (inglês), é o documento que autoriza formalmente o início do 
projeto. 

 

Ele concede ao gerente de projetos a autoridade para aplicar os 
recursos organizacionais nas atividades do projeto.  

O Gerente de Projetos sempre deve ser designado antes do início do 
planejamento e, de preferência, no desenvolvimento do termo de 
abertura. 

O patrocinador do projeto deve aprovar o termo de abertura do 
projeto. 

O termo de abertura do projeto deve conter informações sumarizadas, 
porém, com o nível de detalhamento necessário para a aprovação ou 
não do projeto.  

Algumas informações normalmente incluídas: 

 Gerente de projetos designado e nível de autoridade atribuída; 
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 Requisitos que satisfazem as necessidades do cliente, do 
patrocinador e de outras partes interessadas; 

 Necessidades de negócios, descrição de alto nível do projeto ou 
requisitos do produto para o qual o projeto é realizado; 

 Objetivo ou justificativa do projeto; 

 Cronograma de marcos sumarizado; 

 Influência das partes interessadas; 

 Organizações funcionais e sua participação; 

 Premissas organizacionais, ambientais e externas; 

 Restrições organizacionais, ambientais e externas; 

 Caso de negócios justificando o projeto, incluindo o retorno 
sobre o investimento; 

 Orçamento sumarizado. 

O que é um cronograma de marcos sumarizado? 

Marcos são momentos que representam importância dentro do projeto, 
funcionando como ponto de verificação que indicam o término de 
alguma etapa e as mudanças de fase do projeto.  

Os marcos podem ser utilizados para auxiliar o gerenciamento de 
projeto, de forma a definir com clareza os pontos chaves de um 
projeto, entregando com isso direcionamento e controle para as 
mudanças de fase, transições, entregas e finalização de etapas.  

Por definição cronograma é uma ferramenta de gestão de atividades, 
normalmente em forma de tabela, que também contempla o tempo em 
que as atividades irão se realizar.  

O cronograma tem uma representação gráfica do tempo investido em 
uma determinada tarefa ou projeto, segundo as tarefas que devem ser 
executadas no âmbito desse projeto. É uma ferramenta que ajuda a 
controlar e visualizar o progresso do trabalho.  

Para que serve o cronograma de marcos? 

A aplicação de marcos representa a utilização de um importante 
recurso, pois com o subsídio deste mecanismo é possível verificar 
pontos de controle com precisão, definindo um controle mais simples 
e facilitando a percepção para toda a equipe de um projeto.  



20 Gestão de Projetos V5 

Os marcos podem ser aplicados para indicar vínculos com trabalhos 
realizados fora do projeto, como compras, treinamentos, contratações 
ou relações com outros projetos.  

 

Modelo 

 É válido contar com a participação dos clientes e todas as partes 
interessadas durante essa fase, a fim de aumentar a satisfação e 
aceitação na entrega. Isso garante o sucesso do projeto e faz com que 
todos se sintam engajados e importantes para a obtenção de 
resultados.  

05 - Planejamento Do Projeto 

Planejamento 

Neste momento será criado o cronograma de projeto e a busca dos 
recursos necessários, tanto de custos quanto os humanos. É hora de 
detalhar todos os processos: escopo, tempo, custos, qualidade, 
recursos humanos, plano de gerenciamento de comunicação, riscos, 
aquisições e stakeholders (pessoas interessadas no projeto). 

É a segunda fase do projeto. Com a autorização da diretoria para dar 
continuidade ao projeto e com todas as ações da etapa de iniciação 
concluídas, é hora de planejar.  

Nessa etapa é preciso ser mais minucioso e olhar para o micro. Aliás, 
essa é a fase mais importante para a conclusão do projeto.  

O gestor deve desenvolver todo o plano de ação, o que inclui a 
definição do escopo, o cronograma, a definição e sequência de 
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atividades, a estimativa de custos, os riscos que podem ter, o 
orçamento disponível, entre outras.  

Além das ações, é preciso definir o gerenciamento de qualidade, dos 
recursos humanos, das comunicações, de risco, das aquisições e das 
partes interessadas. Além disso, é necessário fazer a análise 
quantitativa e qualitativa dos riscos 

O que são análises qualitativa e quantitativa de riscos? 

 

A análise qualitativa é uma abordagem mais subjetiva dos riscos 
envolvidos em um projeto. Ela é feita para identificar e priorizar os 
riscos e os impactos de cada um. O desenvolvimento de uma estratégia 
para tratar desses riscos com números (abordagem quantitativa) dá 
origem a um plano de ações. Ou seja, é um ajuste fino para que as 
chances de falha sejam minimizadas 

O mais comum é que ambas sejam adotadas de forma complementar.   

Primeiro, é feita uma análise qualitativa: o projeto é examinado para 
que os riscos sejam identificados, o impacto de cada risco é classificado 
e, então, as prioridades são definidas. Depois, é feita a análise 
quantitativa sobre cada risco, por meio da aplicação de ferramentas 
que transformam essas informações em números. 

Imagine, por exemplo, que um gestor precisa decidir quais produtos 
ou materiais terá em estoque. Ele cria algumas alternativas, que 
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seriam os seus projetos. Em cada projeto, ele analisa qualitativamente 
os riscos — quais produtos/materiais podem sobrar no estoque, por 
exemplo. Depois, ele verifica o impacto financeiro que isso traria. 

Entra então a análise quantitativa, na qual ele avaliará os riscos com 
base em números (custo de cada produto, probabilidade de não utilizar 
e prejuízo resultante). Com isso, ele poderá escolher o mix ideal de 
produtos/materiais ou criar um plano de ações para minimizar os 
riscos.  

Uma análise objetiva é muito mais eficiente, pois tem como base dados 
numéricos. A empresa passa a ser capaz de adotar medidas mais 
precisas e coerentes, já que é capaz de calcular exatamente o resultado 
de um possível cenário negativo. 

Como essa análise auxilia na correta tomada de decisão? 

O mercado atual é extremamente competitivo e o consumidor cada vez 
mais exigente. Quase não há mais espaço para ações que dependam 
exclusivamente do feeling do gestor de qualquer negócio — é preciso 
tomar decisões com base em dados confiáveis, reduzindo os riscos, 
aumentando as chances de sucesso e identificando novas 
oportunidades 

Análises quantitativas favorecem uma visão panorâmica (mais 
abrangente) e também mais detalhada de cada projeto. Os riscos 
envolvidos, por mais que sejam subjetivos, podem ser abordados 
um a um. Assim, você os quantifica, estabelece prioridades e 
desenvolve ações para minimizar os impactos. 

Os riscos com maior probabilidade e impacto são priorizados para 
posterior criação de um plano de respostas. 

Os riscos com menor probabilidade e impacto são mantidos nos 
registros dos riscos dentro de uma lista de observação para 
monitoramento futuro. 

Análise Qualitativa = Subjetiva : As Entradas 

As entradas deste processo são o plano de análise de riscos, o registro 
dos riscos, a linha de base do escopo e os ativos de processos 
organizacionais.  

Com o plano de gerenciamento dos riscos temos como fazer a análise 
e como priorizar os riscos, pois no plano encontraremos a matriz de 
impacto e a probabilidade.  
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A linha de base do escopo irá nos apresentar as entregas que precisam 
de maior atenção devido a “estranhezas”, como tecnologias modernas 
ou entregas que nunca foram geradas pela organização.  

 

O registro dos riscos é fundamental, pois a partir do registro poderá 
ser feita a análise e a priorização.  

Por fim temos os ativos de processos organizacionais, que irão nos dar 
os subsídios para a elaboração da análise. 

Exemplo de matriz de análise qualitativa de riscos 

Análise Qualitativa = Subjetiva : AS TÉCNICAS 

As técnicas são seis: avaliação de probabilidade e impacto dos riscos, 
matriz de probabilidade e impacto, avaliação de qualidade dos dados 
sobre os riscos, categorização dos riscos, avaliação da urgência dos 
riscos e opinião especializada 

 Quando falamos em avaliação de probabilidade, é mais 
importante apresentar a fórmula ER=P*I.  

 ER = ESCORE DE RISCO 

 P= PROBABILIDADE 

 I = IMPACTO  
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 Determinar probabilidades é algo subjetivo, mas uma vez que 
você tenha chegado ao número provável, pode ser produzido o 
Escore de Risco (ER) multiplicando a probabilidade (P) pelo 
impacto (I).  

 É na matriz de probabilidade e impacto que podemos  utilizar a 
fórmula, pois iremos definir escalas de probabilidade e escalas 
de impacto. Tendo determinado as escalas, pode calcular o 
escore facilmente e, em consequência, montar sua matriz de 
probabilidade e impacto. 

 Categorizar os riscos é aprofundar o trabalho iniciado na 
identificação dos riscos a partir da matriz de impacto e 
probabilidade para poder utilizar este trabalho como entrada 
para o planejamento de resposta aos riscos.  

 A avaliação da urgência dos riscos é a aplicação de uma escala 
pré-determinada de urgência ao escore de risco (ER) por meio 
da fórmula ER=P*I*U, sendo U a escala de urgência. 

 ER=ESCORE DE RISCO 

 P=PROBABILIDADE 

 I=IMPACTO 

 U=URGÊNCIA  

Análise Qualitativa = Subjetiva : A Saída 

A saída deste processo é a atualização do registro dos riscos. Podemos 
entender este processo e sua saída como um incremento à saída do 
processo de identificação de riscos. Iremos classificar os riscos 
identificados a partir de grupos, causas, lista de riscos urgentes, riscos 
que precisarão de análise quantitativa e ainda outros resultados 
obtidos durante a análise qualitativa dos riscos.  

Análise Quantitativa = Números 

Este é o processo de analisar numericamente os efeitos dos riscos nos 
objetivos gerais do projeto. Iremos considerar, por meio de análises, a 
exposição que o projeto tem aos riscos identificados.  

Este processo pode ser realizado com a entrada dos riscos registrados 
e priorizados pela análise qualitativa. Vale lembrar que os riscos a 
serem analisados serão aqueles que podem trazer maior prejuízo ou 
impacto significativo ao projeto.  
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Análise Quantitativa = Objetiva: As Entradas 

As entradas são próximas das entradas da análise qualitativa, a 
diferença aqui é a utilização da linha de base do escopo - que é 
substituída pelo plano de gerenciamento dos custos e do cronograma.  

Análise Quantitativa = Números: As Ferramentas 

Aqui temos técnicas mais apuradas, como a de coleta e apresentação 
de dados, técnicas de modelagem e análise quantitativa de riscos e 
opinião especializada. Por meio da análise quantitativa vamos, com 
base em dados, reavaliar e aprofundar as análises feitas de forma 
subjetiva durante a análise de riscos qualitativa .  

Análise Quantitativa = Números: A Saída 

Como na análise qualitativa, iremos atualizar o registro dos riscos com 
as análises probabilísticas do projeto, chances de o projeto atingir os 
objetivos relacionados ao custo, tempo e ainda outros, uma lista com 
os riscos quantificados priorizados e tendências encontradas 
relacionadas aos riscos.  

 

Planejamento do projeto 

O planejamento vai possibilitar que o projeto seja colocado em prática 
e concluído com sucesso. Então, é importante dedicar tempo e atenção 
a essa fase do projeto.  
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06 - Execução Do Projeto 
É quando tudo que foi planejado poderá ser executado. Nesta fase, é 
possível usar as ferramentas de gestão de projetos para controle do 
escopo, cronograma, uso de materiais, qualidade, riscos, alterações do 
projeto etc. 

É a terceira fase do projeto. Tem a responsabilidade de executar tudo 
aquilo que foi planejado e estipulado nas etapas anteriores. É agora 
que o trabalho do projeto é colocado em prática, sendo necessária a 
mobilização da equipe de execução.  

Essa etapa envolve a coordenação dos trabalhos e dos recursos, além 
de exigir a integração das atividades descritas no escopo.  

O gestor precisa reunir a sua equipe e fazer o seu gerenciamento 
enquanto ela executa as tarefas. Aliado a isso, é necessário se manter 
fiel ao planejamento.  

Execução do projeto 

Caso surja um imprevisto, que é algo comum de se acontecer, mesmo 
com o planejamento bem feito, é preciso estar pronto para lidar com 
isso. Assim, será preciso colocar novas metas ou modificar um pouco 
o cronograma, se necessário, mas sem que isso cause um grande 
impacto no prazo ou resultado final. 

O gestor também precisa saber como se comunicar com a equipe e 
sempre que houver uma mudança, todos precisam ficar sabendo. 
Assim, o grupo de colaboradores vai estar por dentro do que foi 
modificado e poder contribuir para alguma solução mais assertiva, se 
for o caso.  

A maior parte do orçamento do projeto é consumida na execução.  

O planejamento é necessário para antever as possíveis situações 
futuras e preparar as condições para que a execução seja bem 
sucedida. Apesar de o planejamento ser essencial para o sucesso do 
projeto, o plano por si só, não realiza.  

Principais Pontos A Serem Considerados Na Execução Do 
Projeto 

1) Mobilizar a Equipe do Projeto. Compor a equipe que irá realizar 
o trabalho do projeto e colocar cada profissional, com suas respectivas 
qualificações, competências e habilidades, à disposição do projeto. 
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Especial atenção para o tempo de entrada e saída de cada um da 
equipe, de acordo com as necessidades do projeto.  

2) Comunicar Objetivos, Metas e Resultados. Distribuir as 
informações necessárias para o trabalho, participação e tratamento de 
cada um dos principais stakeholders do projeto. Aqui a utilização de 
instrumentos adequados - definidos no planejamento - pode fazer toda 
a diferença.  

Afinal, quem são os stakeholders? 

Os stakeholders (partes interessadas, em português) são as pessoas e 
as organizações que podem ser afetadas por um projeto ou empresa, 
de forma direta ou indireta, positiva ou negativamente.  

 

Os stakeholders fazem parte da base da gestão de comunicação e são 
importantes para o planejamento e execução de um projeto. 

Um projeto ou uma empresa pode ter dois tipos de stakeholders: 
internos ou externos 

Stakeholders internos, são os stakeholders que estão dentro do 
ambiente da empresa.  

Alguns exemplos de stakeholders internos são: 
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 Gestores da empresa; 

 Colaboradores; 

 Acionistas. 

 Stakeholders externos 

 São os stakeholders que estão fora do ambiente da empresa, 
mas que interagem com ela de alguma forma.  

Alguns exemplos de stakeholders externos são: 

Fornecedores; 

Concorrentes; 

Clientes; 

Familiares dos clientes; 

Governo; 

ONG’s; 

Mídia; 

Sindicatos; 

Meio ambiente. 

Todos esses exemplos, além de outras empresas ou pessoas que 
estejam associados a eles, podem ser impactados pelo projeto. Depois 
que o gestor do projeto identifica os stakeholders, vale a pena 
classificá-los conforme a afetação — se será direta ou indireta. 

Como classificar os stakeholders do projeto? 

Cada stakeholder apresenta um grau diferente de influência, o que 
torna necessário reunir esforços para a classificação de cada um. Com 
isso, garante-se a devida atenção a eles conforme seu grau de 
importância. 

As partes interessadas mais importantes de um projeto são chamadas 
de stakeholders-chave. Os stakeholders-chave são aqueles que sofrem 
interferência direta do projeto ou que apresentam um alto grau de 
influência sobre ele.  

Por exemplo: uma comunidade situada às margens de um córrego 
que será canalizado (projeto de canalização), e o órgão regulador, 
responsável por conceder a licença ambiental para tal projeto, são bons 
exemplos de stakeholders-chave. 
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Todo projeto apresenta ao menos um stakeholder-chave. Saber 
identificá-lo é fundamental para que o projeto se desenvolva com a 
tranquilidade e segurança adequada. 

Principais Pontos A Serem Considerados Na Execução Do 
Projeto 

3) Estabelecer o Fluxo de Trabalho. Fazer acontecer as ações 
necessárias para realizar o trabalho definido no Plano de 
Gerenciamento do Projeto e assim atingir os objetivos do projeto.  

4) Integrar Esforços. Na maioria dos projetos, o escopo envolve o 
trabalho de diversas frentes simultâneas, com profissionais de 
especialidades diferentes, cujos esforços precisam ser sincronizados 
para que não haja dispersão e improdutividade. 

5) Garantir a Qualidade. Auditar o cumprimento dos requisitos de 
qualidade e a aplicação de práticas adequadas, para garantir que os 
resultados - intermediários e finais - alcancem os padrões definidos. 

6) Conduzir as Aquisições. Obter propostas, cotações e informações 
dos fornecedores, selecionar e contratar fornecedores para atender as 
necessidades do projeto que não serão atendidas com recursos 
internos. 

7) Executar Respostas aos Riscos. As ações de tratamento dos 
riscos devem ser disparadas, cada uma ao seu devido tempo, bem 
como as ações corretivas e as ações preventivas decorrentes do 
controle do projeto. 

8) Administrar Expectativas e Mudanças. Interagir com os 
principais stakeholders do projeto para identificar expectativas e 
atender às suas necessidades, resolver as questões que surgem e 
administrar as solicitações de mudanças. Mudanças frequentemente 
provocam conflitos, que devem aqui ser resolvidos, para manter 
saudável o ambiente do projeto.  

9) Gerar Resultados. Garantir que o trabalho produza as entregas 
previstas no planejamento e que o produto final do projeto esteja 
sendo efetivamente gerado conforme previsto. Orientar a participação 
de cada membro da equipe, acompanhando seu desempenho, 
desenvolvendo competências e provendo feedbacks para o contínuo 
aprimoramento da equipe e dos indivíduos. 

10) Atualizar o Plano de Gerenciamento do Projeto. Na execução 
das atividades planejadas são produzidas novas informações - tanto 
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dados reais quanto novas previsões - que permitem atualizar, detalhar 
e complementar o Plano de Gerenciamento do Projeto. 

Por ser na execução do projeto que os resultados são efetivamente 
produzidos, a maior parte do orçamento é consumida e onde afloram 
a maioria dos riscos, todo o empenho da equipe de gerenciamento deve 
estar voltado a realizar o planejado, sempre alerta a possíveis 
necessidades de mudança, para fazer direito da primeira vez.  

 

 

07 - Monitoramento E Controle Do Projeto 

Monitoramento e Controle do Projeto 

É neste momento que é a feita a verificação da execução para saber 
se tudo que foi planejado está sendo devidamente executado, se 
houve discrepâncias e se é preciso replanejar. 

É a quarta fase do projeto. Consiste em analisar o que está sendo 
produzido. Essa fase do projeto é importante para que o gestor possa 
acompanhar o desenvolvimento do projeto e consiga identificar 
qualquer situação que exija uma alteração de planos.  

Monitorar e controlar o trabalho do projeto é o processo de 
acompanhamento, revisão e ajuste do projeto para atender aos 
objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento 
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O gestor deverá focar em analisar cada processo da execução do 
projeto. Por exemplo, se a equipe não está seguindo de forma exata o 
planejamento, o gestor precisa intervir e saber o que está 
acontecendo. Sendo assim, isso só é possível se ele estiver 
monitorando os processos.  

É necessário controlar tudo, desde os custos até o cronograma. E não 
podemos esquecer de monitorar os riscos.  

 

Medidas corretivas ou preventivas podem ser aplicadas caso seja 
encontrado algum problema no decorrer das atividades. Isso só pode 
acontecer quando as linhas de base de escopo, custo, tempo e riscos 
operacionais são levadas em consideração.  

Uma de suas principais vantagens está relacionada ao controle de 
qualidade do projeto.  

Essa fase pode ser descrita da seguinte maneira: 

 análise da performance do projeto; 

 avaliação das variações e recorrentes ações corretivas e 
preventivas; 

 auditoria de riscos; 

 administração de contratos; 

 realização de relatórios de desempenho. 
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Importância Do Monitoramento E Controle Do Projeto 

É muito importante monitorar e controlar o trabalho do projeto, 
principalmente para: 

 Avaliar a saúde do seu projeto durante todo o projeto; 

 Identificar áreas que exigem atenção especial; 

 Recomendar ações para corrigir ou evitar os desvios; 

 Garantir a qualidade (saúde) do projeto através do 
monitoramento, checklist e contingência prevista. 

É preciso sempre coletar e medir dados com precisão para que os 
mesmos possam ser gerenciados e analisados de acordo com o objetivo 
do projeto. Um erro muito comum em projetos é a ausência de 
mecanismos de controle e a presença de controles muito frágeis e 
vagos. 

 

O primeiro passo para monitorar e controlar um projeto 

Para que o controle aconteça de maneira eficiente, é necessário que 
seja executado de forma consistente e periódica seguindo à risca o 
ciclo de vida do projeto. 

É durante esse acompanhamento que são coletados os dados a serem 
controlados. O ciclo de vida nada mais é do que a sequencia das fases 
do projeto, fases essas que devem estar muito bem definidas. 
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Ao final de cada fase são gerados um ou mais Resultados Principais, 
os quais são analisados de modo a descobrir se o projeto está dentro 
dos parâmetros esperados até o momento, essas análises são 
chamadas de “Stage Gates“.  

Os Stage Gates são a ferramenta fundamental para monitorar cada 
fase do projeto e determinar, baseando-se nos resultados, se 
medidas corretivas precisam ser tomadas. 

Monitoramento E Controle Do Projeto 

Podemos afirmar que o monitoramento e controle depende do 
planejamento e vice-versa, já que os parâmetros de escopo, prazo, 
custo, qualidade e riscos usados como referência no monitoramento 
são definidos na etapa de planejamento, e o mesmo depende do 
monitoramento e controle para garantir o sucesso do projeto. 

Parâmetros A Serem Analisados 

Existem cinco parâmetros a serem analisados e controlados durante o 
ciclo de vida do projeto, são eles: 

1) Escopo: O monitoramento e controle do escopo permite verificar 
tudo aquilo que deve ser executado, garantindo que o resultado final 
obtido atenda as expectativas do cliente, garantindo que não se faça 
nada a menos ou a mais, evitando custos desnecessários e perda maior 
de tempo. 

2) Prazo: A forma mais comum e eficiente de controle do prazo é o 
acompanhamento do cronograma, que permite identificar atrasos ou 
adiantamentos e verificar as atividades seguintes a serem realizadas, 
fazendo um ajuste no planejamento, se necessário. 

3) Custos: O controle de custos nada mais é do que garantir o 
cumprimento do orçamento do projeto. Além de determinar os gastos 
totais, ele contém todos os valores destinados para cada atividade. 
Sendo assim, sua análise em comparação com o orçamento inicial 
verifica a ocorrência de “estouros” em tarefas e identifica 
oportunidades de economia, visando atender ao custo planejado. 

4) Qualidade: O controle da qualidade depende dos critérios de 
aceitação do cliente, que envolvem seguir um manual descritivo ou 
condições contratuais específicas.Além disso, principalmente em 
empresas certificadas, é comum um sistema de garantia da qualidade 
baseado em manuais ou normas e que costuma conter a metodologia, 
os parâmetros de avaliação e os níveis aceitáveis para cumprimento 
da qualidade. 
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5) Risco: O controle de riscos envolve a avaliação das incertezas que 
podem trazer algum tipo de dano ao projeto ou ao cumprimento de 
seus objetivos. Sendo assim, normalmente estabelece-se um nível 
considerado aceitável de risco e o mesmo é utilizado para todo tipo de 
tomada de decisão que possa de alguma forma afetar os resultados 
esperados. 

 

Encontrei Um Erro No Projeto, E Agora? 

Muitas vezes, durante o monitoramento e controle do projeto, o gestor 
pode encontrar uma não conformidade no mesmo ou alguma fase que 
não obteve o resultado esperado. 

Nesse caso, o primeiro passo a ser tomado é identificar e rastrear as 
possíveis causas desse problema e buscar uma solução definitiva.  

Muitos gerentes buscam atuar apenas no erro buscando corrigi-lo ao 
invés de atuar na verdadeira causa, o que evitaria esse erro de ocorrer 
novamente, o ideal é que ambas atitudes sejam tomadas, a correção 
do erro e identificação da causa. 

Uma ferramenta muito usada e eficiente nesse tipo de situação é o 
Diagrama de Ishikawa ou Espinha de Peixe. Esse método consiste no 
desenho de uma flecha — ou espinha de peixe — que aponte para o 
problema.  

Na “cabeça” é colocado o resultado final, ou seja, o erro a ser corrigido, 
e nas “espinhas” são colocadas as possíveis causas separadas em 
grupos conhecidos como os 6M, sendo eles: Método, Material, Mão de 
Obra, Meio Ambiente, Medida e Máquina. 
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 Tendo agora as causas devidamente identificadas, basta analisar as 
possíveis ações para eliminá-las e implementar a que seria mais 
eficiente para colocar o projeto de volta nos trilhos. Essa ação deve ser 
tomada o mais rápido possível, porque enquanto a causa não for 
eliminada completamente o problema continuará aparecendo. 

Outra medida importante a ser tomada é a implementação de 
mecanismos que verifiquem a eficiência da ação tomada para garantir 
que os erros foram totalmente corrigidos, caso o erro persista, deve-
se retornar ao Diagrama de Ishikawa e realizar uma nova análise. 

Outra Ajuda Para O Monitoramento E Controle Do Projeto 

Há muitos Softwares de Gerenciamento. No cenário atual da 
tecnologia, ter um software de gerenciamento ajuda a estruturar e 
sistematizar a gestão e organização do projeto.  

Com a ajuda de um programa de gerenciamento, a função de 
monitorar e controlar se torna extremamente simples, uma vez que 
todo o ciclo de vida do projeto está inserido no aplicativo, portanto 
basta seguir as instruções do mesmo. Esse seria o cenário ideal para 
uma empresa monitorar e controlar seus projetos. Em aulas seguintes, 
conheceremos alguns exemplos como Asana, JIRA, Pipefy, Trello e 
outros.  

08 - Encerramento Do Projeto 
Esse é o momento de fazer as entregas finais do produto ou as devidas 
entregáveis, receber a aprovação do projeto e elaborar os relatórios 
que servirão como documentação do projeto. 

É a quinta e última fase do projeto. Etapa final em que tudo o que foi 
feito é analisado. Nessas horas, a equipe de trabalho verifica os 
resultados obtidos e conclui se o projeto alcançou seus objetivos.  

 A entrega final é feita ao cliente e a atualização da base de 
conhecimento e de lições aprendidas também é realizada. 

 É fundamental analisar e solucionar os erros que atrapalharam 
a performance para que não voltem a acontecer no futuro. 

É nessa etapa em que o projeto é aceito e encerrado. Sendo assim, é 
preciso que o cliente assine o termo de aceite do projeto, para 
formalizar o seu encerramento. 
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Além disso, é importante que o gestor reúna sua equipe e os diretores 
da empresa para apresentar o relatório final e as informações gerais 
sobre o trabalho da equipe e do projeto em si. 

Aqui também é válido dar e pedir um feedback da equipe de trabalho. 
Assim, você pode ajudar o outro a melhorar suas qualidades e também 
saber em que pontos você precisa melhorar. 

Visão Geral 

O processo de encerramento envolve fechar as contas do projeto, 
terminar a aceitação final das entregas do projeto, arquivar a 
documentação necessária, atribuir a equipe do projeto a novos projetos 
e definir e comunicar os responsáveis pela manutenção do sistema ou 
produto criado. 

 

Quando o projeto é concluído, o gerente de projeto deve finalizar todos 
relatórios, documentar a experiência do projeto, fornecer informação 
sobre o produto do projeto e como atendeu seus requisitos do projeto, 
e então, documentar as lições aprendidas. 

Quando a documentação do projeto for concluída, o gerente de projeto 
submeterá os relatórios finais às pessoas definidas no plano de projeto 
(seção de comunicação). Os relatórios finais incluirão informações 
sobre as variações e revisões do desempenho dos membros da equipe. 

Os registros do projeto devem ser arquivados de modo que outros 
gerentes de projeto possam usá-los para futura referência em seus 
projetos. 
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O termo de encerramento de projeto faz parte de uma etapa 
fundamental que, muitas vezes, acaba sendo colocada de lado pelos 
envolvidos. Na maioria das vezes, esse erro costuma se repetir em 
trabalhos de diversos setores porque as equipes se envolvem em novos 
projetos antes de finalizarem formalmente aquele que chegou ao fim. 

Na maior parte dos casos, os projetos costumam se encerrar por um 
dos motivos: 

 Absorção: quando eles passam a ser uma unidade de negócio 
independente; 

 Esgotamento: os recursos do projeto são cortados; 

 Integração: os recursos são retirados do projeto atual e 
devolvidos à empresa — ou alocados em outros trabalhos. 

 Extinção: o projeto é concluído e aceito. 

 

O gerente de projeto e toda a equipe envolvida precisam ter o máximo 
de cuidado ao encerrar o trabalho (ou uma fase dele). O termo 
processual tem funções específicas, que visam garantir: 

 A satisfação com os critérios de sucesso do projeto; 

 A verificação e a documentação das entregas; 

 A formalização da aceitação das entregas; 

 A audição do sucesso ou fracasso; 

 O registro das lições aprendidas e informações úteis para o uso 
futuro da organização; 



38 Gestão de Projetos V5 

 O arquivamento de toda a documentação coletada; 

 A investigação e documentação do cancelamento do projeto. 

É possível que o termo de encerramento de projeto seja um dos 
processos mais polêmicos da área. Para que os furos não se 
transformem em pendências no futuro, exige-se o máximo de atenção. 

Vamos falar mais sobre as três partes dessa etapa, discutindo o 
propósito de cada uma. Vale lembrar que nenhuma empresa é igual: 
por conta das diferenças, é preciso que você adapte os processos, bem 
como os documentos necessários, de acordo com o seu contexto. 

Como concluir o projeto? 

1) Coleta de lições aprendidas 

Faça questão de envolver todas as partes interessadas que julgar 
possível ou necessário. Você pode conduzir essa fase de modo simples: 
basta perguntar (e documentar) o que deu certo ou saiu errado. 

 Depois de coletar as informações, promova uma reunião para discutir 
as lições aprendidas com os envolvidos. Tal etapa precisa gerar um 
documento consolidado, que será mantido como referência na 
identificação de padrões positivos ou negativos e na modificação de 
processos. 
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2) Encerramento interno ou de contratos 

O encerramento interno é o momento para o repasse de todos os dados 
sobre o trabalho que foi concluído. As áreas operacionais devem ser 
comunicadas de modo que possam continuar o projeto.  

Para que o suporte seja eficiente, é preciso que o gerente informe: 

 A documentação técnica do projeto: todos os documentos 
relacionados, incluindo contratos, fluxogramas, planilha de 
custos, informações financeiras, proposta técnica e códigos dos 
ativos no sistema de patrimônio; 

Para que o suporte seja eficiente, é preciso que o gerente informe: 

 Os equipamentos, serviços disponibilizados e materiais: 
identificação de todas as entregas enviadas à operação; 

 A garantia e o contrato de manutenção: reunião dos contratos 
de manutenção e da garantia de cumprimento; 

 Os serviços mensais de operação: detalhes sobre as trabalhos 
a serem concluídos todo mês — inclusive a identificação dos 
responsáveis, dos setores, da duração e da pessoa que aprovou 
o repasse. 

3) Encerramento externo ou administrativo 

Por fim, o encerramento externo é o 
termo em que o cliente dá o aceite 
final do projeto. Isso significa que o 
documento é um registro de que todas 
as pendências estão encerradas e o 
projeto pode ser dado como concluído. 

Fique atento, pois se trata da etapa 
mais importante do encerramento. 
Sem o termo, o gerente de projetos 
estará sempre responsável pelo 
trabalho, portanto é necessário que 
essa desvinculação ocorra de modo 
documental. 

Vale ressaltar que, para chegar até esse passo, é conveniente dar 
atenção à coleta de lições aprendidas, sem ignorar o encerramento 
interno. Assim, o cliente terá mais chances de se sentir seguro quanto 
ao suporte que receberá ao contratar novos serviços. 
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09 - Metodologias De Gestão De Projetos: Prince 2 
e Pmbok 

Prince 2 e Pmbok 

O Prince2 é a abreviação de Projects in Controlled 
Enviroments(Projetos em ambientes controlados) e  é um método 
adaptável a qualquer tipo ou tamanho de projeto, que cobre seu 
ge¬renciamento, controle e organização. Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK)  é um conjunto de práticas na gestão de projetos 
organizado pelo instituto PMI. 

Metodologias de Gestão de Projetos 

A gestão de projetos é uma atividade que exige a aplicação de 
conhecimentos provenientes de diferentes áreas. Felizmente, para 
contornar esse desafio e atingir os objetivos propostos, é possível 
contar com o auxílio das metodologias de gestão de projetos, que 
tornam esse processo mais prático, organizado e eficiente. 

 

A metodologia de gestão de projetos se caracteriza como um padrão 
que está relacionado à implantação, desenvolvimento e uso dos 
projetos para atingir as metas de uma organização. 

Esse conceito se baseia em três pilares: 

 Os processos, que são os passos da tarefa a ser efetuada; 

 As ferramentas de suporte, como os softwares; 

 Os padrões que são compostos por relatórios, formulários e 
controles. 

 Há dois tipos de metodologias: as tradicionais e as ágeis.  
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 As metodologias ágeis surgiram a partir da necessidade de 
suprir as carências das tradicionais. 

 Sobre as metodologias tradicionais, a maior parte do 
planejamento de projetos é feita com muita antecedência, bem 
como todas as etapas são preconcebidas.  

Enquanto as metodologias ágeis planejam-se de maneira interativa e 
incremental, de acordo com as descobertas que são feitas ao longo do 
caminho, tendo como finalidade solucionar um problema com prazo e 
orçamento fixos. 

Metodologia tradicional - PRINCE 2 

O PRINCE 2 (Project in Controlled Enviroment) — Projeto em Ambiente 
Controlado, em português — foi lançado no ano de 1996, concebido 
por meio de estudos feitos com o gerenciador de projetos PROMPTS II. 

Alguns dos seus princípios básicos são: 

 Justificativa para desenvolver o projeto; 

 Aprendizado com acertos e erros passados; 

 Distribuição bem definida de papéis; 

 Divisão do projeto em etapas; 

 Compreensão com adversidades; 

 Foco no alcance dos resultados; 

 Grau de flexibilidade, de modo a adaptar o método ao projeto. 
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Pode-se dizer que o PRINCE 2 possibilita o acompanhamento integral 
do projeto, planejando desde o início — quando é feita a idealização e 
busca da sua viabilidade—, até o encerramento, além de passar pelas 
etapas de controle, revisão e monitoramento. 

Os projetos muitas vezes envolvem trabalho em conjunto de diversas 
organizações (parceiras ou contratadas) para alcançar os objetivos. 
Dessa forma, o Prince2 possibilita uma linguagem comum para as 
empresas e fornecedores. 

 A Metodologia Prince2 é estruturada pela existência de TEMAS, 
PRINCÍPIOS e PROCESSOS.  

 Os temas e o princípios permeiam os processos. Cada processo 
contém algumas atividades com papéis e responsabilidades já 
definidos.   

 Também, durante as atividades, documentos devem ser 
gerados ou atualizados. Esses documentos já são fornecidos 
pela metodologia Prince2. 

Benefícios da Metodologia Prince2 

Benefício 1 

A Metodologia Prince2 vem sendo utilizado há mais de 20 anos em 
milhares de projetos e o próprio método continua aprendendo a partir 
deles. Todo o feedback obtido por meio das sugestões e aprendizado 
da combinação com outras técnicas e debates ajudou o Prince2 a se 
tornar uma melhor prática. 

Benefício 2 

A Metodologia Prince2 pode ser aplicado a qualquer tipo de projeto, o 
que significa que ele pode ser aplicado a projetos pequenos como 
preparar uma reunião, ou em projetos enormes como a execução de 
uma eleição, a organização de uma conferência, a construção de uma 
ponte ou de um projeto de tecnologia da informação. 

Benefício 3 

A Metodologia Prince2 oferece uma estrutura de papeis e prestação de 
contas (também referida como PAPÉIS E RESPONSABILIDADES). 
Todas as pessoas da Equipe do Projeto devem saber o que se espera 
delas. Isto é ainda mais importante para o Gerente de Projeto, pois ele 
tem o dever de verificar que as tarefas sejam concluídas conforme 
acordadas. 
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Benefício 4 

A Metodologia Prince2 é focado em produtos, o que significa que o 
produto é bem definido no início do projeto e dado a conhecer a todos 
os interessados. Como resultado, todos tem a mesma ideia em cima 
do que estão trabalhando e do produto final esperado. 

Benefício 5 

A Metodologia Prince2 continua a avaliar a viabilidade do projeto e isso 
acontece em todo o ciclo de vida do projeto. Se, por exemplo, o retorno 
sobre o investimento esperado (ROI) não é mais possível de se obter 
em qualquer ponto do projeto, este então deverá ser interrompido. 

Um projeto Prince2 possui seis aspectos de desempenho, podendo se 
dizer que estas são as metas de desempenho do projeto a serem 
monitoradas e gerenciadas durante a sua execução (BCE PQR): 

 Benefícios 

 Custo 

 Escopo 

 Prazo 

 Qualidade 

 Risco 

PMBOK  

O PMBOK (Project Management Body 
of Knowledge), é considerado um guia 
com as melhores práticas em gestão 
de projetos, elaborado pelo PMI  - 
(Project Management Institute). 

 

As padronizações foram baseadas em 
estudos e ajudam as corporações e 
seus gestores a organizarem melhor 
seus projetos. O documento é dividido 
em 10 áreas de conhecimento, 
permitindo aos gestores planejar, 
executar e controlar todos os pontos 
relativos a um empreendimento.  
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É válido dizer que o PMBOK é uma das metodologias de gerenciamento 
de projetos mais utilizada em todo o mundo, principalmente pelo fato 
de as melhores práticas serem genéricas, ou seja, se adaptarem a 
qualquer tipo de projeto. 

Esse guia descreve o ciclo de vida de um projeto de forma completa. 
Além disso, utiliza-se de normas, processos, técnicas e métodos 
consolidados em inúmeras áreas, garantindo uma gestão eficaz, 
estratégica e de resultados. 

As 10 áreas de conhecimento do PMBOK são: 

 Gerenciamento de integração. 

 Gerenciamento do escopo. 

 Gerenciamento do tempo. 

 Gerenciamento de custos. 

 Gerenciamento da qualidade. 

 Gerenciamento de recursos humanos. 

 Gerenciamento de comunicações. 

 Gerenciamento de riscos. 

 Gerenciamento das aquisições. 

 Stakeholders. 

 

10 - Metodologias Da Gestão De Projetos: SCRUM, 
FDD E XP 
No Scrum, os projetos são dividos em ciclos (tipicamente mensais) 
chamados de Sprints. Feature-driven development (FDD), ou 
Desenvolvimento Dirigido por Funcionalidades, é um método leve e 
interativo para desenvolvimento de software. Combina gestão de 
projetos com boas práticas de engenharia de software. A ideia de XP é 
a de que mudanças devem ser sempre bem-vindas 
independentemente do estágio de evolução do projeto. 

Metodologias ágeis - SCRUM 

Ele é um exemplo da metodologia ágil que engloba um conjunto de 
práticas focadas na rapidez e na eficiência das ações de uma equipe, 
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no uso de softwares, na participação do cliente e na capacidade de 
reagir de forma madura às principais mudanças. 

O Scrum, apesar do nome estranho, traz uma abordagem à gestão de 
projetos e foi desenvolvida por Jeff Sutherland. 

Como piloto da aeronáutica, para 
ele, era possível comparar o 
processo de gestão e finalização 
de um projeto com a delicada 
missão de pousar um avião.  

De acordo com ele e sua 
experiência enquanto piloto, o 
grande desafio de pousar um avião 
consiste no fato de que não existe 
uma fórmula fixa para fazer isso. 
Então, a todo segundo, o piloto 
precisa fazer ajustes para adequar 

a aeronave à rota de pouso. O mesmo vale para um grande projeto, 
que envolve várias pessoas e uma enorme complexidade de atividades. 

Assim como no caso do avião, essa metodologia propõe que o projeto 
seja acompanhado sempre bem de perto e passe por mudanças de 
planejamento o tempo todo, de forma livre e pouco engessada. 

A metodologia SCRUM é iniciada a 
partir da criação de um ‘’backlog’’ — 
uma lista com tudo que o projeto tem 
que desenvolver, ou seja, o que o 
produto precisa conter para ficar 
pronto para a entrega. 

A lista é enxergada como prioridade e 
dividida em ciclos que, por sua vez, 
são chamados de sprints, cuja 
validade é de duas a quatro semanas.  

Em cada sprint há um conjunto de 
tarefas determinado que deve ser 
colocado em prática e entregue ao 
usuário final. Com isso, o cliente não 
vai esperar a conclusão do projeto 
para testar o produto. 
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Na imagem fica fácil de entender esse funcionamento e na sequência 
seguirá a explicação de cada um dos termos da figura. 

Product Backlog: é o nome dado para o conjunto de objetivos de um 
projeto. No caso de um projeto de desenvolvimento de software (para 
o qual o Scrum foi pensado inicialmente), é o nome dado ao pacote de 
funcionalidades a serem desenvolvidas em um projeto. 

 Sprint Backlog: é como se chamam as tarefas específicas que 
serão realizadas e desenvolvidas em cada ciclo, ou sprint. 

 Sprints: é o nome dado para os ciclos de cada projeto. Em geral 
são ciclos mensais e são determinados para que as tarefas 
sejam realizadas. 

 Working increment of the software quer dizer:  incremento 
de trabalho do software ou que o produto/funcionalidade foi 
concluído.  

 Sprint Planning Meeting: são reuniões periódicas que 
acontecem no início de cada sprint, ou ciclo, para planejar e 
priorizar os itens do Product Backlog que serão desenvolvidos 
naquele período. 

 Daily Scrum: essa é uma reunião diária para acompanhamento 
do projeto. A ideia é que toda a equipe se reúna diariamente 
para discutir as atividades desenvolvidas, disseminar 
conhecimento, identificar impedimentos e priorizar o trabalho 
daquele dia.  

 Um ponto interessante é que o Scrum propõe que estas 
reuniões sejam realizadas com os participantes em pé, 
exatamente para serem rápidas e objetivas. 
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 Sprint Review Meeting: essa é a reunião que acontece ao 
final de cada sprint para que a equipe apresente o que foi 
realizado e os resultados do trabalho daquele ciclo. A ideia é 
que depois dessa etapa, todos sigam para o próximo ciclo. 

Metodologia FDD 

Feature-driven development (FDD), ou Desenvolvimento Dirigido por 
Funcionalidades, é um método leve e iterativo para desenvolvimento 
de software. Criado por Jeff de Luca e Peter Coad, combina gestão de 
projetos com boas práticas de engenharia de software. 

Desenvolvido em Cingapura no final da década de 90, o Feature Driven 
Development (FDD) foca em funcionalidade, possibilitando que a 
equipe faça um planejamento por etapas.  

Antes de qualquer coisa, obtém-se um panorama do negócio, uma vez 
que a programação do FDD atribui maior relevância ao total do projeto 
do que às etapas visualizadas separadamente. 

Assim, o FDD passa pelo detalhamento do produto, que é subdividido 
por áreas a serem modeladas, resultando na descrição minuciosa de 
cada uma das suas funcionalidades.  

 

As práticas dessa metodologia são as seguintes: 

 É desenvolvido por funcionalidade; 

 Tem apenas um programador responsável pela criação de cada 
funcionalidade; 

 Faz o controle de qualidade em todas as etapas do projeto; 
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 Gerencia as configurações; 

 Integra as funcionalidades continuamente; 

 Utiliza planejamento incremental; 

 Testa o software. 

Essa metodologia é mais apropriada para projetos trabalhados em 
ambientes de muita incerteza, e que já se sabe que as alterações serão 
inevitáveis. 

 Metodologia XP 

O eXtreme Programming (XP) é uma 
metodologia ágil criada em meados da 
década de 1990, focada no 
desenvolvimento de softwares e se 
sustenta em três pontos primordiais: 
agilidade para desenvolver a solução, 
promoção da economia de recursos e 
o aumento da qualidade do produto 
final. 

Para atingir as metas com nível de 
excelência, a equipe se orienta a partir 
de valores, ou seja, um conjunto de 
comportamentos e atitudes que facilitam o sucesso das tarefas. Desse 
modo, os colaboradores sabem exatamente o que cumprir em cada 
atividade, assegurando a integração e a sinergia necessárias para o 
seu bom andamento. 

Seus pilares são: 

 Simplicidade; 

 Comunicação; 

 Feedback; 

 Respeito; 

 Coragem. 

Além dessas premissas, o método XP também considera as melhores 
práticas de trabalho, que objetiva garantir a eficiência das ações da 
equipe, buscando a satisfação do cliente do início ao fim do 
desenvolvimento do projeto.  
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Práticas adotadas no XP: 

 Uso de metáforas; 

 Cliente sempre à disposição; 

 Planning game (reuniões de planejamento); 

 Stand up meeting (reuniões diárias, com duração de 15 
minutos, visando alinhar os processos); 

 Integração contínua de cada módulo desenvolvido; 

 Alterações incrementais; 

 Design funcional e simples; 

 Testes de aceitação; 

 Melhoria contínua. 

11 - Metodologias Da Gestão De Projetos: 
Caminho Crítico E Project Model Canvas 
O Caminho crítico consiste na sequência de atividades que representa 
o caminho mais longo de um projeto. Project Model Canvas é uma 
metodologia de gestão de projetos que consiste em agrupar e 
relacionar as diversas áreas de um projeto de forma visual, utilizando 
um quadro e post-its. 
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 O projeto é um conjunto de subprojetos, com inúmeras tarefas 
a eles relacionadas e é preciso compreender qual a relação 
entre as atividades e como melhorar a interação entre elas. 

 As atividades devem ser sequenciadas da melhor maneira para 
que os trabalhos fluam sem obstrução e possam ser concluídos 
em prazos mais arrojados. 

 E é justamente para isso que serve o caminho crítico do projeto. 

 Caminho Crítico 

Todas as tarefas são importantes, mas somente algumas são críticas. 
O caminho crítico é uma cadeia de tarefas vinculadas que afeta 
diretamente a data de conclusão do projeto. Se alguma tarefa no 
caminho crítico estiver atrasada, todo o projeto estará atrasado. 

O caminho crítico é uma série de tarefas (ou algumas vezes uma única 
tarefa) que controla a data de início ou de término calculada do projeto. 

As tarefas que compõem o caminho crítico são geralmente inter-
relacionadas por dependências entre tarefas. Provavelmente há muitas 
dessas redes de tarefas em todo o seu projeto plano. Quando a última 
tarefa no caminho crítico estiver concluída, o projeto também será 
concluído. 

Conceito De Caminho Crítico 

É preciso esclarecer o conceito de Caminho Crítico do projeto. 

Segundo o Project Managment Institute — PMBOK® — o caminho 
crítico consiste na sequência de atividades que representa o caminho 
mais longo de um projeto 

É a menor duração possível para o que projeto seja finalizado 
completando todas as suas atividades, ou seja, o caminho crítico do 
projeto é o caminho no diagrama de rede do projeto que determina a 
sua duração total. 

Outra forma de definir é dizer que é o caminho que possui folga total 
igual a zero. 

Em um projeto, a maior parte das atividades possui relação de 
dependência umas com as outras, isto é, quando a “atividade A” for 
concluída, a “atividade B” se inicia e, posteriormente, a “atividade C”, 
e assim por diante. 

Em muitos projetos, vários são os caminhos possíveis (sequência de 
atividades) até que o projeto seja executado em sua totalidade. E o 
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caminho crítico é aquele dito mais longo, ou seja, aquele cujas 
durações das atividades somadas equivalem ao prazo total do projeto. 

Dessa forma, se alguma atividade do caminho crítico sofrer atraso, o 
projeto inteiro sofrerá consequências. 

Contudo, caso uma atividade de um caminho não-crítico atrasar, não 
há problema, pois entre elas há uma folga que pode absorver esse 
atraso. 

 O Caminho Crítico E As Folgas 

Para que se possa obter o caminho crítico do projeto, é preciso somar 
as durações de todas as atividades em cada um dos sequenciamentos 
existentes. 

Ao fazer isso e identificar a maior duração, tem-se o caminho crítico do 
projeto. 

Em relação às folgas, correspondem aos períodos (geralmente dados 
em dias) que as atividades de um caminho não-crítico têm a 
possibilidade de atrasar sem que o cronograma seja afetado. 

É bom ressaltar que apenas as atividades que não participam do 
caminho crítico possuem folga. 

Um Exemplo Prático 

Pense em um projeto bem simples, com uma rede que apresenta dois 
caminhos — 2 conjuntos de tarefas que podem acontecer em paralelo 
- para que o projeto seja concluído. 

 Se o gestor somar as durações do caminho A, deve encontrar, por 
exemplo, uma duração total de 20 dias. 

De igual forma, somando as durações de cada atividade do caminho B, 
nesse projeto fictício, encontrará 15 dias. 

Com esses números, pense nas seguintes perguntas: 

PERGUNTA 1. Qual é a duração total do projeto? 

Sabendo que os caminhos podem ser executados em paralelo, e o de 
maior duração é 20, a duração total do projeto é igual a 20 dias. 

PERGUNTA 2. Qual o caminho crítico do projeto? 

Corresponde ao caminho mais longo que deve ser seguido para que 
todas as atividades sejam concluídas. 

No exemplo citado, o caminho critico é o A. 
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PERGUNTA 3. Quanto corresponde à folga total que o outro caminho 
possui? 

 

A folga total que o outro caminho apresenta é de 5 dias. Ou seja, a 
tarefa B pode atrasar até 5 dias sem prejudicar o cronograma. 

Em projeto maior, dimensionar o caminho crítico se torna um tanto 
mais complexo. 

É extremamente importante saber aplicar o Método do Caminho Crítico 
a uma rede de atividades e definir o caminho crítico, subcrítico e todas 
as folgas totais e livres da rede e determinar o cronograma do projeto. 

Atualmente, todos os aplicativos e sistemas de gerenciamento de 
projetos calculam automaticamente o caminho crítico do projeto, 
facilitando o trabalho de planejamento. 

Project Model Canvas 

A variedade de detalhes e especificações de um projeto pode tornar 
seu gerenciamento muito complexo. Nesse cenário, surgem cada vez 
mais métodos que facilitam a gestão de forma visual e dinâmica, como 
o Project Model Canvas. 

A utilização do PM Canvas ajuda a entender e controlar a relação entre 
as diversas áreas do projeto, de modo a evitar desorganização e erros. 
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O Que É Project Model Canvas? 

É uma metodologia de gestão de projetos que consiste em agrupar e 
relacionar as diversas áreas de um projeto de forma visual, utilizando 
um quadro e post-its. 

Exemplo de PM CANVAS  

Como ele funciona? 

O PM canvas consiste em um conjunto de 13 blocos para definir o 
projeto. Cada bloco do Canvas representa uma área do projeto, e esses 
blocos estão diretamente relacionados aos blocos vizinhos. Veja no 
exemplo. 

Com essa relação entre os blocos, fica mais fácil encontrar 
inconsistências no projeto e identificar os impactos que as alterações 
em uma área causam nas áreas relacionadas. 

Por exemplo: Equipe está ao lado de grupos de entregas, porque é a 
equipe quem fará essas entregas. Sendo assim, alterações no time 
podem comprometer o que foi estabelecido no bloco vizinho. 

Utilizando o Project Model Canvas, o planejamento do projeto pode 
ocorrer com maior participação dos envolvidos. Basta que todos 
discutam as ideias e coloquem aquilo que foi estabelecido em post-its 
que serão colados no quadro, das justificativas aos custos. 

Além da relação dos blocos com os 
vizinhos, olhando a imagem é possível 
identificar cinco colunas nas quais eles 
estão agrupados que respondem a 
questões básicas sobre o projeto: “Por 
quê?”, “O que?”, “Quem?”, “Como?” e a 
última coluna: “Quando e Quanto?” 

Utilizar o Canvas ajuda a criar tarefas mais objetivas, pois o modelo de 
quadro com post its favorece isso. Os post-its são pequenos e exigem 
objetividade na hora de descrever as especificações. Eles podem ser 
facilmente movidos de uma coluna para outra ou removidos no caso 
de alterações no projeto, permitindo fácil atualização do quadro 
conforme o projeto evolui. 
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12 - Metodologias Da Gestão De Projetos: Gestão 
Da Qualidade E Six Sigma 
A gestão da qualidade é o conjunto de processos para planejar, 
gerenciar e controlar os requisitos de qualidade do projeto. Já o Six 
Sigma trabalha com estatística baseada em dados e tem como 
objetivos a redução de custos, otimização de processos e o aumento 
da satisfação do cliente. 

Gestão Da Qualidade 

No universo dos projetos, a gestão da qualidade é uma área de 
extrema importância. Isso porque se encarrega de garantir que todos 
os requisitos serão devidamente cumpridos e que o cliente final ficará 
satisfeito.  

Por meio da gestão da qualidade em projetos é possível monitorar não 
só as ações desenvolvidas pela equipe, como também o nível de 
excelência com que são realizadas. 

A aplicação das melhores práticas de gestão da qualidade em projetos 
possibilita a entrega de um produto com alto valor agregado. 

Então, vamos ver alguns benefícios da gestão da qualidade em 
projetos.  

1 - Garantia de processos mais eficazes 

 

Mesmo adotando metodologias ágeis de projetos, é preciso contar com 
processos bem estruturados para que a equipe consiga trabalhar de 
forma integrada, realmente focada nos resultados que deve produzir.  
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Ao adotar a gestão da qualidade como base para criar tais processos 
internos, tem-se processos padronizados e uma metodologia única de 
trabalho, facilitando assim o monitoramento dos indicadores de 
desempenho.  

Além da padronização, ganha-se também com a otimização dos 
processos, o que impacta diretamente na produtividade da equipe, já 
que processos ágeis tornam o dia a dia menos penoso, facilitam o 
trabalho e liberam tempo para que o time atue de maneira estratégica. 

Quando as pessoas seguem um roteiro, a cada vez que uma atividade 
é repetida, automaticamente ganham destreza e qualidade. Isso quer 
dizer que, se uma equipe está envolvida com a gestão da qualidade do 
projeto, melhorará continuamente sua atuação, conquistando 
resultados cada vez mais surpreendentes. 

2 - Ajuda na redução de riscos 

Os riscos inerentes ao projeto podem ser reduzidos se você tiver um 
bom controle da qualidade, tanto no desenvolvimento do projeto 
quanto do produto que está sendo construído. Isso porque ela ajuda a 
identificar falhas de processos, não-conformidades e outras situações 
que poderiam comprometer o sucesso da sua iniciativa. 

Ela também auxilia a prevenir problemas, pois coloca sua equipe para 
atuar proativamente em relação a tudo o que ocorre dentro do projeto. 
Se uma situação se apresenta como possível, é fácil identificar as raízes 
do problema e encontrar a solução mais adequada antes que haja um 
impacto negativo no projeto. 

3 - Compreensão mais completa sobre o projeto 

Quando as melhores práticas de gestão da qualidade em projetos são 
aplicadas, desenvolve-se o entendimento a respeito das necessidades 
do cliente, a ponto de se conseguir transformá-las em requisitos a 
serem atendidos ao longo do processo. É como se as necessidades 
fossem traduzidas em funcionalidades, em soluções que agregarão 
valor e melhorarão a experiência dos usuários. 

4 - Economia de recursos 

Na prática, os orçamentos de projetos estão cada vez menores, ao 
mesmo tempo em que as exigências subiram às alturas. Nesse quesito, 
a gestão da qualidade pode oferecer alternativas para a melhoria dos 
processos. Com isso, passa a ser viável diminuir o uso de recursos, 
favorecendo a gestão financeira do projeto.  
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A redução de custos é fundamental para a satisfação do cliente, que 
terá acesso a uma solução de alto nível com um investimento mais 
atrativo, aumentando assim o retorno sobre o investimento. 

 

5 - Progresso em relação à eficiência 

Quando falamos em gestão da qualidade, falamos em melhorias que 
otimizam tempo e recursos. 

Quanto mais eficiente o time se torna, melhor é o aproveitamento do 
cronograma, dos recursos e das oportunidades que surgem ao longo 
do projeto.  

A produtividade que decorre do aumento da eficiência ainda deixa os 
colaboradores motivados, prontos para enfrentar quaisquer 
adversidades, fortalecendo os laços e o engajamento com a empresa. 

 

6 - Segurança na efetividade dos resultados 

A melhor forma de garantir que os resultados superarão as 
expectativas, contando com o máximo de assertividade no 
desenvolvimento dos projetos, é prezar pela qualidade dos processos 
e do produto final. Ao empregar as melhores práticas de gestão da 
qualidade, consegue-se assegurar que todos trabalhem sob as mesmas 
perspectivas. 

7 - Satisfação do cliente 

O projeto deve atender a todas as necessidades do cliente, inclusive 
em relação a prazo e custos, é possível perceber  que a gestão da 
qualidade surge como uma ferramenta para auxiliar no alcance desses 
objetivos. Afinal, não só oferece um produto de valor, mas supera as 
expectativas do cliente, trazendo a satisfação deles. 
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Plano de Gerenciamento da Qualidade 

Para realizar o plano de gerenciamento da qualidade do projeto, é 
preciso identificar padrões e requisitos de projetos e produtos, além de 
documentar como o projeto vai estar em conformidade como esses 
itens. 

Os materiais de qualidade que deverão ser utilizados no projeto vão 
fornecer modelos, programas e padrões confiáveis para garantir a 
qualidade do projeto. 

A gerência da qualidade vai assumir todas as responsabilidades 
atribuídas no plano de gerenciamento de qualidade, que vai descrever 
como gerenciar e controlar os documentos necessários do projeto. 

O plano deverá conter: 

 Escopo dos requisitos necessários para implementação do 
projeto; 

 Objetivos da qualidade do projeto; 

 Papéis e responsabilidade da qualidade; 

 Requisitos de treinamento; 

 Controle de desenvolvimento; 

 Riscos; 

 Auditorias; 

 Entregas e processos que poderão passar por revisões; 

 Gerenciamento de “defeitos”. 

Garantia Da Qualidade 

Aqui entra o conceito de gerenciamento de forma efetiva, com 
execução de tudo o que está determinado. 

O plano será convertido a tarefas executáveis que vão realizar a 
garantia da qualidade, com procedimento para certificação de sistemas 
de gerenciamento da qualidade. 

Nesta etapa serão mensurados os processos de gerenciamento de 
projetos e o nível de qualidade de entregas. 

No gerenciamento da qualidade dos serviços serão realizadas coleta de 
dados para relatórios, fluxogramas, entre outras ferramentas. 
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É um trabalho de fiscalização que verifica se a qualidade esperada para 
o produto final ou serviço está sendo cumprida. 

Nos métodos gerenciais de gestão da qualidade, esse controle pode 
ocorrer por meio de revisões, testes e inspeções. 

Six Sigma 

O Six Sigma refere-se ao objetivo de reduzir o número de defeitos de 
fabricação para menos de 3,4 por 1 milhão de unidades. 

Ao longo dos anos, a utilidade do Seis Sigma expandiu-se muito além 
do mundo da manufatura para ajudar uma variedade diversificada de 
empresas como Amazon, Xerox e Starwood Hotels a economizar 
dinheiro melhorando a eficiência. 

Como A Metodologia Seis Sigma É Aplicada Em Uma 
Empresa? 

Quando sua empresa implementa uma abordagem Seis Sigma para um 
projeto, os funcionários são organizados da seguinte forma: 

Master Black Belt: A autoridade interna e coach para Six Sigma, 
treinada e certificada. 

Black Belt: Funcionários que auxiliam e reportam ao Master Black 
Belt, geralmente treinados e certificados. 

Green Belt: Empregados que incorporam o Seis Sigma em suas 
responsabilidades diárias de trabalho, às vezes treinados. 

Como gerente de projetos, você tem a opção de decidir se esse tipo de 
reestruturação faria sentido dentro de sua organização e para os 
objetivos de seu projeto. 
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13 - Metodologias da Gestão de Projetos: EAP e 
KANBAN 
Elaborar uma boa EAP (Estrutura Analítica do Projeto) é fundamental 
para vencer o desafio de garantir que todo o trabalho do projeto seja 
mapeado e controlado. O Sistema Kanban é uma metodologia visual 
de Gestão de Tarefas, Processos e Projetos muito usado para o registro 
e acompanhamento de ações. 

EAP - Estrutura Analítica do Projeto 

 Você sabia que mudanças de escopo constantes são um dos 
maiores problemas na Gestão de projetos? Por isso, elaborar 
uma boa EAP (Estrutura Analítica do Projeto) é fundamental 
para vencer o desafio de garantir que todo o trabalho do projeto 
seja mapeado e controlado.  

O que é EAP (Estrutura Analítica do Projeto)? 

 A EAP (Estrutura Analítica do Projeto) é uma subdivisão 
hierárquica do trabalho do projeto em partes menores, mais 
facilmente gerenciáveis. Seu objetivo primário é organizar o 
que deve ser feito para produzir as entregas do projeto. 

 A EAP garante ao gerente de projetos a visibilidade das 
principais entregas, facilitando o controle de tempo e de custo. 
Ela faz parte do processo de gerenciamento de escopo do 
projeto, descrito no Guia PMBOK®, uma das principais 
referências em gestão de projetos do mundo. 

De forma geral, a estrutura analítica do projeto ajuda a: 

• Definir o trabalho necessário para o projeto; 

• Promover uma visão comum do trabalho do projeto; 

• Entregar a linha de base do escopo; 

• Controlar o andamento do projeto; 

• Atualizar documentos anteriores; 

• Apoiar outros processos do projeto, como estimar custos, 
planejar recursos e identificar riscos. 
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Diferença entre EAP e cronograma 

 A EAP diz COMO FAZER, enquanto o cronograma mostra O QUE 
FAZER. 

 Por isso, é interessante que você siga essa ordem na hora de 
montar o escopo do seu projeto: 

 Faça um canvas do projeto; 

 Faça a estrutura analítica do projeto - EAP; 

 Faça o cronograma do projeto, a partir da EAP. 

Como fazer uma EAP (Estrutura Analítica do Projeto) 

 Os padrões do PMI, seja o Guia PMBOK ou outro, refletem 
sempre as boas práticas utilizadas pelo mercado. 

 Dessa forma, cabe ao gerente de projetos escolher a maneira 
de desdobrar a estrutura analítica do projeto junto com a 
equipe.  

 A EAP pode ser mais orientada a produtos ou ao ciclo de vida 
do projeto, mas precisa ser útil tanto no planejamento quanto 
no monitoramento posterior. 
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Como Montar A Eap 

Existem, basicamente, quatro estratégias para montar a EAP: 

 Por fases: considera as fases do ciclo de vida do projeto. 

 Por entregas: considera os produtos do projeto. 

 Por subprojeto: considera os “miniprojetos” que compõem o 
projeto; 

 Híbrida (por fases, entregas e/ou subprojetos): considera 
diversos aspectos do projeto ao mesmo tempo. 

Exemplo de EAP (Estrutura Analítica do Projeto) 

 Vamos imaginar que nosso projeto é construir uma casa e que 
optamos por uma estratégia de decomposição híbrida, com 
fases e entregas. Utilizando os três níveis e o sistema de 
codificação numérico temos a seguinte estrutura analítica de 
projeto: 

 EAP (Estrutura Analítica do Projeto) 

 O último nível da EAP chama-se pacote de trabalho e demonstra 
trabalho. Precisa demonstrar isso para sabermos que chegamos 
no último nível. 

 

Então é preciso tomar cuidado para não detalhar demais, o que é 
chamado de microgerenciamento, algo ruim. No nosso exemplo da 
casa, detalhar demais poderia ser demonstrado por itens como: 

 Comprar tijolos; 

 Comprar cimento; 
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 Comprar argamassa; 

 Comprar impermeabilizante. 

Antes da estrutura analítica de projeto devemos fazer um bom trabalho 
de identificação dos requisitos. Ou seja, entender as características do 
que iremos entregar. 

No exemplo da casa: 

 De quantos cômodos precisamos? 

 Será uma única cor para todas as paredes ou teremos 
variações? 

 Será utilizado piso cerâmico ou laminado? 

 Terão quantas tomadas? 

Enfim, não podemos descrever a EAP sem antes entender o que será 
entregue e cuidar para não transformar a EAP (escopo do trabalho) na 
definição de requisitos (escopo do produto). 

Kanban 

O método Kanban — palavra japonesa que significa quadro, placa ou 
registro — foi criado especificamente para controlar os fluxos de 
processos na indústria japonesa, visando dar o máximo de agilidade à 
produção. 

O modelo deu tão certo que hoje é um dos mais usados em 
gerenciamento de projetos ágeis, permitindo que a equipe desmembre 
as funcionalidades a serem desenvolvidas em partes menores, que 
passam a ser geridas a partir de um controle bastante simples e 
intuitivo. 

 A configuração original do Kanban leva em conta três fases:  

 to do (a fazer),  

 doing (fazendo)  

 done (feito).  

Separando essas fases em um quadro, têm-se aí as atividades 
circulando entre as divisões. Assim, quando um cartão chega ao item 
done, significa que a tarefa foi concluída, podendo-se iniciar uma 
próxima. 

 A distribuição de cartões no quadro de planejamento também pode 
ajudar a definir quais são as ações mais prioritárias. Assim, dá para 



Gestão de Projetos V5 63 

conhecer quais são os PRAZOS mais urgentes ou quais tarefas devem 
ser feitas primeiro, de acordo com a posição mais alta ou mais baixa 
dos cartões. 

 

Além de sinalizar a finalização da tarefa, seu time pode inserir outros 
dados, como: Tempo de execução, orçamento consumido, dificuldades 
enfrentadas ao longo da atividade — entre diversos outros detalhes 
que possam impactar as próximas fases do projeto, ou ainda servir de 
insumo para futuros trabalhos. 

Quais as funcionalidades do Kanban? 

Garantir um acompanhamento em tempo real das tarefas. Tão logo 
uma tarefa seja concluída, é possível ver o seu status mudar, com a 
mudança para a coluna correspondente. 

E ele também serve para amplificar a visualização de dados. Assim, é 
possível entender completamente qual é o status de cada tarefa, qual 
estado tem mais tarefas acumuladas e qual é o seu desempenho, de 
uma maneira geral. 

Imagine, por exemplo, que um projeto tem 10 etapas para serem 
realizadas em 3 meses. Ao final do primeiro mês, vê que apenas 2 
tarefas estão na coluna das realizadas, indicando uma taxa de 
conclusão de 20%. 
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Seguindo esse ritmo, então, o tempo precisará ser elevado em 40% 
para que o projeto seja concluído. Isso dispara ações do gerente de 
projeto, de modo que ele possa avaliar melhor as suas condições e 
identificar, afinal, quais motivos estão atrasando o projeto de certa 
maneira. 

Trata-se de um método que serve para acompanhar e também para 
apoiar ou motivar decisões que melhorem ou alinhem a performance 
do projeto. Assim, é possível afirmar que essa metodologia pode ser 
aplicada no gerenciamento de projetos, desde que tudo seja feito de 
maneira estruturada e de acordo com os resultados esperados. 

Por que usá-lo no gerenciamento de projetos? 

Trata-se de um método que serve para acompanhar e também para 
apoiar ou motivar decisões que melhorem ou alinhem a performance 
do projeto. Essa metodologia pode ser aplicada no gerenciamento de 
projetos, desde que tudo seja feito de maneira estruturada e de acordo 
com os resultados esperados. 

 

14 - Metodologias Da Gestão De Projetos: Curva 
Em “S”  Pomodoro 
A curva em S apresenta todo o ciclo de vida do projeto, o histórico e a 
saúde do projeto podem ser monitorados, permitindo que sejam 
traçadas tendências. A metodologia Pomodoro aumenta a eficiência no 
gerenciamento do tempo dos projetos. 

Curva em “S” 

A curva em S, ou curva S, como também é conhecida, é uma maneira 
muito eficiente de apresentar informações gerenciais para o 
acompanhamento de projetos. A sua representação gráfica permite o 
claro contraste entre os desvios daquilo que foi planejado em 
comparação com o realizado, de forma simultânea. 

Já que a curva em S apresenta todo o ciclo de vida do projeto, o 
histórico e a saúde do projeto podem ser monitorados, permitindo que 
sejam traçadas tendências. Essa análise permite que o gestor 
intervenha em casos de comprometimento dos custos ou em casos de 
atrasos que poderão comprometer o projeto. 
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É natural que exista um mínimo de desembolso e avanço físico no início 
do projeto, e a medida em que as partes do escopo vão sendo 
entregues há uma ascendência nos gastos e avanço nas atividades.  

Posteriormente, quando o projeto chega nas etapas finais, há uma 
estabilização física e financeira. Por isso o nome “curva em S”, já que 
o desembolso financeiro (custos) e realização física (trabalho), por 
padrão, apresentam essa regularidade, e ao final, a curva do gráfico 
assemelha-se muito a letra “S”. 

Curva em “S” - Planejado 

O primeiro passo na construção de um gráfico de curva em S é 
estabelecer a baseline (linha de base) do projeto, que é o planejamento 
propriamente dito e deve ser guardada sob sete chaves.  

 

Nessa etapa, o gestor deverá esquematizar a quantidade de tempo de 
trabalho e dinheiro que o projeto precisará. Caso a linha de base seja 
construída de maneira equivocada, ocorre a inviabilização completa da 
comparação daquilo que foi planejado inicialmente, com aquilo que foi 
executado ao longo do tempo. 

Para que o uso da curva em S seja justificado, é necessário que o 
gestor esteja empenhado em comparar o que foi planejado com aquilo 
que realmente ocorreu. 

Na etapa de planejamento, as informações devem estar muito bem 
organizadas e estruturadas. Além disso, as atualizações periódicas 
também devem estar registradas para permitir essa comparação. 
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Curva em “S” - Realizado 

O Realizado se trata das informações do desembolso financeiro e do 
trabalho efetivamente realizado no projeto.  

Normalmente, a organização dessas informações é realizada mês a 
mês, mas nada impede que os dados estejam dispostos 
acumuladamente por trimestre, semestre ou por ano.  

Tendo como premissa que a baseline do projeto está preservada, basta 
que os dados que representam aquilo que realmente ocorreu do ponto 
de vista físico (trabalho) e financeiro (custos) sejam organizados. 

Essas informações são muito fáceis de organizar, pois ficam sempre 
registradas em algum documento oficial do projeto. 

Agora que o planejamento - baseline de custos e de trabalho - está 
preservado e que o desembolso financeiro e a realização física são 
conhecidos, basta que essas informações sejam organizadas para a 
plotagem do gráfico da curva em S. 

Conforme mencionado anteriormente, normalmente a comparação é 
feita mês a mês. O previsto no planejamento em cada mês e o 
resultado obtido no respectivo mês deve ser inserido no gráfico de 
forma a demonstrar os desvios que podem ser positivos ou negativos 
para o projeto. 

Com base nessa organização, é possível extrair a curva em S 
contrastando o planejamento elaborado com a realização.  
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A análise dessa representação gráfica permite facilmente que o gestor 
avalie o status do projeto e também oferece subsídios para uma 
tomada de decisão mais assertiva, tendo em vista a tendência que 
pode ser observada. 

Exemplo De Gráfico - Curva Em S 

Relação entre despesas planejadas em função do tempo do projeto. 

Analisando O Gráfico... 

A linha tracejada representa as despesas que vão sendo registradas ao 
longo do projeto, que podem ser comparadas com a linha de base. As 
variações (pontos em que as linhas estão desencontradas) possibilitam 
que o administrador do projeto perceba as instabilidades e tome 
decisões mais assertivas, com base em dados reais. 

Para monitorar um projeto, o gestor pode sentir que apenas uma curva 
em S não é suficiente. Dependendo da extensão e do porte desse 
plano, mais de uma curva em S podem fazer com que o 
acompanhamento do projeto seja muito mais eficiente: por exemplo, 
pode-se ter uma curva S para a análise geral, uma para cada fase 
específica, uma para o Caminho crítico, etc. 
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Técnica Pomodoro 

Ao trabalhar com gestão de projetos, estamos expostos a um número 
muito grande de variáveis, como pessoas, recursos, relatórios, 
números, controle de prazo, qualidade e escopo, e tudo precisa andar 
junto. 

Isso faz com que acabemos trabalhando em todas essas frentes ao 
mesmo tempo, e aí fica mais difícil conseguir encerrar algumas tarefas 
devidamente. Sempre tem algo no meio do caminho que pede atenção 
imediata, e acabamos pulando de uma coisa para a outra. 

Como vamos ver, a técnica Pomodoro é a ideal para nosso meio de 
trabalho. Ela consegue aliar dedicação objetiva a algumas tarefas, mas 
sem nos deixar muito tempo presos a um único foco. 

Molho pomodoro, como você deve saber, é um molho de tomate. Pode 
ser meio estranho, mas pomodoro, em português, é realmente tomate. 

A ideia do nome veio daqueles relógios de cozinha, um timer comum 
em formato de tomate. Ele serve basicamente para marcar o tempo de 
modo que uma receita não desande, um bolo não murche, um prato 
não queime. 

O funcionamento da técnica é basicamente este: marcar um tempo 
curto para que se possa concentrar em alguma coisa. Sendo assim, 
nada mais fácil do que utilizar um despertador para que possamos 
“acordar” de cada tarefa. 

Técnica Pomodoro- Fatiando o tempo 

Vamos organizar nosso dia em 
períodos de tempo.  

Esses períodos não podem ser muito 
longos ao ponto de nos absorver 
demais e evitar que tenhamos 
condições de concentrar em outras 
questões que podem exigir nossa 
atenção durante o decorrer do dia, 
algo muito comum na gestão de 
projetos. 
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Os períodos também não podem ser curtos demais, de forma a não 
permitir um bom nível de aprofundamento e concentração. 

Sendo assim, o valor utilizado pela técnica Pomodoro é de 25 minutos. 
Essa é a marcação que deve ser feita em seu pomodoro, timer, celular 
ou qualquer tipo de utensílio que vá utilizar para te avisar que o tempo 
dessa tarefa foi encerrado. 

Técnica Pomodoro-A organização do tempo 

Precisamos montar uma rotina que funcionará da seguinte maneira: 

 Trabalho concentrado em uma única atividade por 25 minutos. 

 Descanso de 5 minutos até a próxima tarefa. 

 Depois do descanso de 5 minutos, mais uma sessão de 25 
minutos de pura imersão. 

 A cada 4 rodadas de tarefas, um descanso de 30 minutos, em 
vez de 5. 

Dessa maneira, você consegue manter um excelente nível de 
concentração, sem se preocupar em perder a hora e utilizar o tempo 
de outra atividade, porque alguma coisa acabou te sugando por um 
pouco mais de tempo. 

Também vai garantir que não vai perder o ritmo pela fadiga de ficar 
focado em uma só coisa por horas seguidas. 
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15 - Como Escolher A Melhor Ferramenta De 
Gestão De Projetos  
Cada uma das ferramentas de gestão de projetos possui funções 
diferentes e cabe à empresa ver aquela que mais se encaixa com as 
suas necessidades.  

A gestão de projetos é um dos maiores desafios dos gestores de uma 
empresa.  

Conseguir controlar tarefas, prazos e outras especificidades pode ser 
crucial no crescimento do negócio.  

Hoje em dia, existem muitas opções de ferramentas de gestão de 
projetos que podem facilitar o dia a dia das equipes de uma companhia, 
entretanto, a maioria não consegue evoluir à medida que o negócio se 
desenvolve. 

Os gaps de gerenciamento de projetos devem ser 
eliminados 

Se por um lado alguns recursos de gerenciamento de projetos são 
muito rasos, outros acabam sendo extremamente complexos para 
pessoas que não receberam capacitação específica para utilizá-los. 
Quando isso acontece, surgem os gaps, que são divergências de 
informações entre a empresa e o cliente. 
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1. Divergência entre a expectativa do cliente e o que a empresa 
achou que ele queria; 

2. Divergência entre o que a empresa entendeu e as 
especificações que ela elabora para atender às necessidades do 
cliente; 

3. Divergência entre as especificações elaboradas e o serviço 
prestado; 

4. Divergência entre o trabalho final e a comunicação ao cliente; 

5. Divergência entre serviço esperado e serviço fornecido. 

Para sanar esses problemas, é preciso que o gestor avalie as reais 
necessidades da empresa para adotar um software personalizado e que 
vai contribuir realmente com o andamento dos trabalhos. 

A ferramenta ideal deve fornecer dados assertivos 

Comunicação online 

Uma ferramenta de gestão de projetos online torna a comunicação 
entre os profissionais de uma equipe muito mais ágil. É possível 
atualizar um briefing de onde quer que você esteja e fazer com que as 
atualizações cheguem a quem precisa saber delas. 

Para o gestor, isso é muito benéfico. É possível gerenciar as tarefas 
das equipes, controlar os prazos e verificar pendências de qualquer 
lugar. 
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Uma viagem de negócios, por exemplo, não vai mais prejudicar o 
andamento de um trabalho na sede da empresa. Outra vantagem é a 
de que a probabilidade de você perder dados e informações em um 
sistema online diminui consideravelmente. 

Por isso, antes de adotar uma ferramenta de gerenciamento de 
projetos, esteja certo de que ela é capaz de funcionar 100% online. 

Para que uma ferramenta de gerenciamento de projetos seja realmente 
completa, é preciso que ela seja capaz de fornecer uma visão ampla 
do tempo das tarefas.  

Gestão de tempo 

Alguns softwares captam dados concretos do tempo gasto para a 
finalização de uma etapa e ajudam o gestor a identificar gargalos e 
atrasos na entrega de um trabalho. 

 Quando um gestor tem os indicadores certos, ele consegue 
administrar o tempo da equipe e solucionar problemas de fluxo de 
trabalho. O resultado disso é agilidade, pontualidade e bom 
aproveitamento do tempo. 

Personalização da área de trabalho 

 

Se você quer uma ferramenta que realmente funcione para o que a sua 
equipe precisa, é preciso que a área de trabalho do seu recurso 
possibilite a personalização. 
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Quando um software oferece recursos que possibilitam ao gestor usar 
os dados que são relevantes para seu projeto, as informações ficam 
mais claras e os indicadores se tornam mais fáceis de analisar. 

Um recurso de gerenciamento de projetos deve facilitar a vida do 
gestor e permitir que ele adicione ou remova funcionalidades de acordo 
com o que o projeto exige. 

Indicador de demanda x capacidade da equipe 

Já imaginou que sonho para um gestor ter nas mãos o índice de 
demanda e capacidade real de sua equipe de profissionais? 

Algumas ferramentas de gerenciamento de projetos são capazes de 
identificar os trabalhos que precisam ser realizados e de que forma as 
funções devem ser divididas de acordo com o efetivo da empresa. 

Essa funcionalidade é a ideal para empresas que precisam trabalhar 
com muitos projetos ao mesmo tempo, já que auxiliam a organização 
e ajudam o gestor a cumprir e prometer prazos possíveis. 

Timesheet 

A funcionalidade do timesheet em um software de gerenciamento de 
projetos permite que os gestores enxerguem as horas trabalhadas em 
um projeto e como esse tempo foi dividido. 

O apontamento de horas ajuda o gestor na avaliação do tempo e na 
solução de problemas, como excesso de procrastinação e tempo 
perdido em intervalos e atividades que não contribuem com a 
produtividade. 
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Um timesheet ideal deve emitir alertas de atrasos e prazos iminentes. 

Cronograma online 

Um gerenciador de projetos deve fornecer ao gestor uma visualização 
geral do desenvolvimento do cronograma. 

Opte por recursos com interface visual, que possibilitem uma análise 
rápida de quanto foi e quanto ainda precisa ser finalizado para que o 
serviço chegue ao cliente. 

É importante, também, que haja recursos que ajudem na identificação 
dos responsáveis por uma tarefa e que estime o tempo para cada 
etapa. 

Ferramenta com App 

Se você optar por uma ferramenta que disponibilize um app para 
tablets e smartphones, o controle das atividades da sua equipe se torna 
muito mais fácil. Ainda que os recursos sejam online, poder gerenciar 
os projetos pelo celular pode economizar muito tempo e ainda ajuda 
na comunicação com os funcionários. 

Portfolio de projetos 

Uma ferramenta de gerenciamento 
de projetos completa ajuda o gestor 
a selecionar trabalhos finalizados, 
criando uma carteira de clientes 
personalizada e pensada na captação 
de novos parceiros. 

Embora um gerenciamento de 
projetos eficiente demande muito 
tempo do gestor, é possível utilizar 
ferramentas e recursos da tecnologia 
que facilitam o dia a dia desse 
profissional. A organização do tempo 
e uma visão ampla do andamento de 
um projeto ajudam na entrega de 
prazos e no uso inteligente do 
tempo. 
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16 - Ferramentas Da Gestão De Projetos: Artia e 
Slack 

Ártia 

O Artia possui como funções: controle financeiro (comparando o custo 
estimado com o real), sistema de apontamento de horas de 
colaboradores, relatórios de desempenho, kanban, e muito mais. O 
Slack promete centralizar toda a comunicação da sua empresa através 
de um software de chat e compartilhamento de arquivos. 

Foi-se o tempo em que gerenciamento de projetos era sinônimo de 
acúmulo de papéis, falta de comunicação e fragmentação do controle. 
Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, há um amplo mercado de 
ferramentas de gestão de projetos para auxiliar gerentes e equipes na 
hora de planejar, executar e documentar o projeto. 

O Artia é uma das ferramentas de gestão de projetos mais completas. 

Suas funções incluem: controle financeiro (comparando o custo 
estimado com o real), sistema de apontamento de horas de 
colaboradores, relatórios de desempenho, kanban, e muito mais. Tudo 
isso em uma interface intuitiva, facilitando o trabalho de todos os 
envolvidos. 
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O grande diferencial do Artia é possuir a técnica Pomodoro: 
metodologia de tempo de trabalho que permite dividir o esforço em 
tempos de 25 minutos e intervalos de 5, aumentando a produtividade. 

A versão gratuita possui um modesto limite de participantes e espaço 
de armazenamento, mas o software possui versões pagas para atender 
as necessidades de empresas de variados tamanhos. 

Versátil e completo, o Artia pode atender tanto equipes menores, em 
sua versão Slim, quanto grandes empresas que necessitam de cálculos 
financeiros e relatórios completos de apontamento de horas. 

Com ele você: 

Tem a visão de prazo, esforço e rentabilidade de todos os projetos da 
sua empresa a qualquer momento. 

Não perde prazos importantes, atribui tarefas para seu time de forma 
simples e consegue acompanhar o que todos estão fazendo em tempo 
real. Tem a visão da capacidade do time e do desempenho de cada 
colaborador. 

 

Uma plataforma, todas as ferramentas para seus projetos 

Um dos diferenciais do Artia é justamente trabalhar em única 
plataforma para gerir os diversos aspectos de um projeto. Com Artia 
você tem: 

 Cronograma 

 Modelos de projetos 
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 Portfólios de projetos 

 Kanban 

 Apontamento de horas 

 Comunicação 

 Personalização de relatórios 

Pontos fortes do Artia 

 Suporte Local 

 Simples e Fácil de Usar 

Quem usa o Artia? 

O Artia é perfeito para empresas que trabalham com projetos, 
marketing, desenvolvimento web, publicidade, consultoria, 
desenvolvimento de software, TI e processos. Freelancers podem 
perfeitamente usá-lo também. 

Recursos Do Artia 

 Controle de horas e despesas 

 Controle de marcos 

 Ferramentas de colaboração 

 Gestão de carteira 

 Gestão de orçamento 

 Gestão de recursos 

 Gráficos de Gantt 

 Metodologias ágeis (Agile) 

 Modelos personalizáveis 

 Métodos tradicionais 

 Quadro kanban 

 Seguimento do custo até a conclusão 

Artia mostra ser uma opção interessante para a gestão de projetos. A 
sua interface possui um design moderno e atraente, tendo cores claras 
que dão uma aparência suave ao serviço. Você pode passar horas 
trabalhando nele sem forçar demais os olhos. 
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Mais do que beleza 

Além de bela, a sua interface não deixou de lado a praticidade. Ela é 
bem organizada, apresentando menus e botões bem localizados e 
organizados por segmentos de funcionalidade. Com isso, a sua 
interação acontece de forma descomplicada e intuitiva. 

O suporte para o português é mais um ponto positivo, pois proporciona 
um melhor entendimento dos recursos oferecidos para aqueles que não 
dominam outro idioma. Em suma, a experiência de utilização do Artia 
é extremamente agradável. 

As ferramentas disponibilizadas pelo aplicativo permitem que os 
projetos sejam monitorados de maneira muito eficaz, tendo suas 
tarefas, tempos de realização, colaboradores, marcos e riscos 
mapeados com clareza e simplicidade - facilitando o entendimento de 
todos os envolvidos. 

 

Conheça O Artia 

O consumo de recursos, tanto do navegador quanto dos componentes 
de hardware, é relativamente baixo. Em outras palavras, o uso do Artia 
não vai pesar no seu desempenho de navegação ou tornar a sua 
máquina lenta. Sem dúvida, se você está procurando um gerenciador 
de projetos eficaz e barato, vale a pena ao menos experimentar o que 
o Artia tem a oferecer. 
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Slack 

O Slack promete centralizar toda a comunicação da sua empresa 
através de um software de chat e compartilhamento de arquivos. Ele 
é muito escolhido para gerenciamento de projetos porque permite 
organizar conversas através de canais, assim você pode manter chats 
com os stakeholders de cada projeto. 

O Slack permite a integração com outras ferramentas como o Google 
Drive e o Dropbox. Assim como o Artia, o Slack possui uma versão 
gratuita e versões pagas para empresas que precisam de 
funcionalidades mais sofisticadas. 

 

Se você precisa melhorar a colaboração e comunicação entre a equipe, 
o Slack é a ferramenta ideal. Gratuito e online, ele é um canal que 
permite que todos os integrantes da equipe mantenham contato de 
forma organizada e com foco nas atividades. 

Sua interface é muito simples e ele permite enviar arquivos e ler 
mensagens. Há ainda a possibilidade de criar grupos privados dentro 
do canal. 

Se você estiver se perguntando porque não deveria usar o WhatsApp 
ao invés do Slack, fique sabendo que você pode montar vários grupos 
de trabalho dentro de um mesmo projeto, o que seria inviável no 
WHATSAPP. 
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Além disso, você não precisa de um cartão SIM para entrar e o 
aplicativo é mais voltado para negócios. 

Conheça O Slack 

Definindo o que é Slack em poucas palavras: uma plataforma de 
comunicação interna para sua empresa, abrangente e com 
funcionalidades que lembram um chat que também faz chamadas em 
vídeo, só que com muito mais capacidade de customização e interação 
entre os participantes, além de comandos ágeis e facilidade para 
compartilhar os mais diversos tipos de arquivos. 

Crie times 

Para começar a usar o Slack você precisa criar um time, que 
normalmente será por onde você gerenciará a comunicação interna de 
sua empresa ou startup. É possível criar mais de um time dentro do 
Slack, caso sua empresa seja dividida em unidades de negócios, por 
exemplo. 

Crie canais 

 

Para cada time você cria canais com seus assuntos de interesse. Por 
exemplo: criação, atendimento ao cliente, produção, desenvolvimento, 
suporte etc. 
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Esses canais podem ser públicos, com acesso de todos os participantes 
da empresa, ou fechados, o que pode ser útil quando se está 
desenvolvendo um projeto específico, por exemplo. 

Mensagens diretas 

Quer falar diretamente com alguém? Você pode trocar mensagens 
diretamente com uma pessoa ou grupo sem que o canal inteiro 
participe e não precisa recorrer ao WhatsApp ou Skype para isso, faz 
diretamente no Slack. 

Comandos 

O Slack tem uma série de comandos para facilitar sua vida. Por 
exemplo, se quer citar uma pessoa, use @nomedapessoa, ou se quer 
notificar um canal, use #nomedocanal, quando estiver digitando sua 
mensagem. 

 

Compartilhamento de arquivos 

Além de poder simplesmente arrastar e soltar imagens para suas 
mensagens, o Slack permite o compartilhamento de arquivos dos mais 
diversos tipos e ainda te ajuda a entender do que se trata, pois ele cria 
um ícone explicativo de qual é o formato do arquivo, seu tamanho, 
nome e outros dados. 
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17 - Ferramentas Da Gestão De Projetos: Podio E 
Asana 
Através do Podio todos os envolvidos no projeto conseguem visualizar 
o que está sendo planejado, em progresso e completo. O Asana reúne 
várias funcionalidades para a gestão de projetos como o kanban, 
atribuição de tarefas a participantes e exibição das estatísticas do 
progresso do projeto.  

PODIO  

Ferramenta completa para gerenciar o trabalho de empresas, o Podio 
também é uma das melhores ferramentas de gestão de projetos.  

Ele organiza prazos de entrega, tarefas e arquivos em um só lugar.  

Outra função bem interessante do Podio é a de armazenar o histórico 
dos antigos projetos para que possam ser usados como referência do 
que deu certo (ou errado).  

Essa ferramenta de gestão de projetos possui uma versão grátis para 
até cinco funcionários e versões pagas para empresas maiores. 

Nada diminui mais a produtividade de um projeto do que relatórios e 
reuniões de status intermináveis.  

Para manter a equipe produtiva, o Podio organiza todos os prazos de 
entrega, arquivos e conversas do projeto em um único lugar. Você 
obtém a visão geral necessária sem complicações, enquanto sua 
equipe se mantém concentrada no trabalho.  

Faça com que todos estejam em sintonia. 

A época de listas de tarefas em planilhas e intermináveis conversas por 
e-mail se acabou. Ao realizar um projeto no Podio é fácil manter cada 
tarefa, arquivo e discussão coordenados em um mesmo lugar. 

É muito mais fácil visualizar todas as partes dos seus projetos no Podio. 
Escolha a visão geral ideal para você e crie relatórios que te 
mantenham informado do progresso.  

Cada projeto e cada equipe são diferentes e você não deve mudar sua 
forma de trabalhar para se adaptar a um software. Com o Podio, você 
escolhe os recursos que necessitar e coloca um nome em tudo para 
ajustar a sua forma de trabalhar.  

Se você está finalizando um projeto de design ou fechando uma 
oportunidade de vendas, reunir tudo relacionado ao projeto em apenas 
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uma página facilita a colaboração com seus colegas e clientes. Anexe 
arquivos, visualize o status e adicione comentários. Tudo é atualizado 
em tempo real.  

Os seus projetos não se perdem no meio do caminho. Desde tabelas 
simples até cartões dinâmicos, escolha a exibição que melhor ilustra o 
seu trabalho e crie relatórios para mantê-lo atualizado sobre o seu 
progresso.  

O Podio funciona perfeitamente com muitos dos serviços de 
compartilhamento de arquivos mais populares, produtos de suporte ao 
cliente e ferramentas de marketing. Ele é a plataforma que une todo o 
trabalho da sua equipe.  

Recursos do podio 

Por que escolher o podio? 

Podio foi desenvolvido pela editora de software Citrix, este aplicativo é 
uma ferramenta que não simplesmente gerencia o relacionamento com 
os clientes, mas os integra numa perspectiva mais global para 
proporcionar a experiência mais completa possível.  

É uma ferramenta que é sempre acessível, assim como ágil, para que 
possa realmente se adaptar a qualquer negócio.  

Dependendo de suas necessidades, este sistema de CRM está 
disponível em diferentes versões: Podio só fornece o que você precisa 
sem sobrecarregá-lo com recursos desnecessários.  
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Também é adequado para pequenas empresas, para as quais oferece 
até mesmo uma versão gratuita. 

Como funciona o Podio? 

O software possui uma estrutura modular, o que significa que você só 
pode utilizar as funções destinadas principalmente a uma ferramenta 
de CRM ou integrá-las com funções mais colaborativas ou de 
gerenciamento de processos e tarefas.  

A incrível mobilidade desta solução também é sublinhada pela 
aplicação móvel, que permite a qualquer pessoa trabalhar em qualquer 
lugar e se comunicar com os funcionários de acordo com o conceito de 
trabalho inteligente. 

É um software que se integra facilmente com todas as principais 
aplicações do mercado, como Dropbox, Google, Office ou SugarSync. 

 Desenvolvedor: Citrix Systems 

O Asana reúne várias funcionalidades para a gestão de projetos como 
o kanban, atribuição de tarefas a participantes e exibição das 
estatísticas do progresso do projeto.  

Seu grande diferencial é na visualização da linha do tempo do 
cronograma: ele possui uma interface que mostra o andamento de 
cada atividade em função do tempo, permitindo navegar através dos 
dias e ver o que cada participante é responsável por fazer. 

Através desse cronograma os participantes têm clareza de quais 
tarefas precisam ser feitas para desencadear outras. O software é free 
para empresas pequenas e oferece pacotes pagos para empresas 
maiores. 

Asana é a maneira mais fácil das equipes monitorarem os trabalhos e 
obterem resultados. Com tarefas, projetos, conversas e notificações, 
Asana ajuda as equipes a levarem o trabalho adiante do começo ao 
fim. É simples de começar a usar e poderosa o suficiente para 
monitorar todo o seu negócio. 

Principais recursos: 

 Adicione ou atualize o seu trabalho rapidamente e de qualquer 
lugar 

 Crie tarefas, listas de pendências, lembretes e solicitações de 
qualquer lugar no aplicativo (ou na sua tela inicial com o widget) 
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 Crie projetos para organizar as suas tarefas em listas ou 
quadros 

 Acrescente datas de conclusão, responsáveis, seguidores, 
arquivos e detalhes às suas tarefas 

 Escreva comentários nas tarefas de qualquer lugar.  

Acompanhe e monitore todo o seu trabalho 

 Veja e organize a sua lista de tarefas sempre que abrir o 
aplicativo Asana 

 Acesse os seus Favoritos e a lista completa de equipes e 
projetos 

 Adicione tarefas a projetos para esquematizar o seu trabalho 
em um layout de lista ou de quadro 

 Deslize para marcar rapidamente as tarefas como concluídas e 
avisar a sua equipe que o trabalho já está pronto 

 Faça buscas em todos os trabalhos para encontrar rapidamente 
as informações que você precisa 

 Adicione a lista de "Minhas tarefas" ou do projeto à tela inicial 
através do widget Asana 

Comunique Através Da Asana 

 Use as conversas para compartilhar avisos com a sua equipe, 
fazer uma pergunta em um projeto ou comentar em uma tarefa 

 Receba notificações na "Caixa de entrada" sobre os projetos, 
tarefas e conversas que você segue 

 Envie uma resposta rápida a um colega de equipe com um 
'Curtir', ou escreva diretamente na sua "Caixa de entrada" 

Uso gratuito e ilimitado 

 Adicione tarefas, projetos, comentários, conversas e arquivos 
gratuitamente para equipes de até 15 pessoas. 

 Acompanhe o seu trabalho pelo Android, mesmo quando estiver 
off-line. 
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18 - Ferramentas Da Gestão De Projetos: Bitrix24  
E Gantt Project 
O principal diferencial do Bitrix24 é permitir atribuir a carga horária 
prevista de cada participante no projeto, auxiliando na comparação 
previsto x realizado e a função checklist, que permite marcar em uma 
lista o que já foi concluído e ter um controle sobre o que ainda precisa 
ser feito. O Gantt Project é um software livre, ou seja, o usuário pode 
adaptar algumas funções de acordo com a sua necessidade.  

Bitrix24 

O Bitrix24 é uma plataforma de colaboração coletiva para empresas. 
Ele possui 35 ferramentas dentro do software, como: CRM, telefonia, 
gerenciamento de RH, bate-papo, chamada de vídeo e, é claro, gestão 
de projetos. 

 

Para a gestão de projetos ele apresenta um kanban completo que inclui 
uma coluna “em aprovação”, para tarefas que precisam de moderação 
e gera relatórios de cada atividade para que o gerente possa visualizar 
quanto tempo cada colaborador passou em cada etapa do projeto. 

O principal diferencial do Bitrix24 é permitir atribuir a carga horária 
prevista de cada participante no projeto, auxiliando na comparação 
previsto x realizado e a função checklist, que permite marcar em uma 
lista o que já foi concluído e ter um controle sobre o que ainda precisa 
ser feito. 

Assim como as outras ferramentas de gestão de projetos, o Bitrix24 
também possui uma versão gratuita (para empresas de até 12 
funcionários com limite de armazenamento) e pacotes pagos para 
empresas maiores. 
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O Bitrix24 melhora a comunicação interna dentro das organizações, 
combinando as ferramentas de colaboração mais populares em um só 
lugar.  

Ferramentas de comunicação e colaboração 

Pronto para colaboração unificada? Intranet, chat, videoconferência, 
calendários, espaços de trabalho, documentos, tarefas e ferramentas 
de comunicação interna em um só lugar! 

Sistema de gestão de RH 

Completo sistema de gestão de recursos humanos com gerenciamento 
de presença, relatórios de trabalho, automação de fluxo de trabalho e 
diretório de funcionários. 

Gerenciamento seguro de documentos 

Armazenamento ilimitado em nuvem e sistema avançado de 
gerenciamento de documentos para toda a sua organização. 

Grupos de trabalho e projetos 

Plataforma profissional de gestão de projetos com tarefas, projetos, 
grupos de trabalho, quadros Kanban, gráficos de Gantt e 
gerenciamento de carga de trabalho. 

Base de Conhecimento 

 

Crie várias bases de conhecimento dentro da sua conta Bitrix24 para 
toda a empresa ou para grupos de trabalho e projetos específicos. O 
editor visual permite que você crie belos artigos que suportam 
multimídia e podem ser acessados de qualquer dispositivo, celular ou 
desktop. 
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Gantt Project  

O Gantt Project é um software livre, ou seja, o usuário pode adaptar 
algumas funções de acordo com a sua necessidade.  

Ele serve, basicamente, para gerenciar o cronograma de um projeto. 
Sua funcionalidade é baseada no gráfico de Gantt, técnica que serve 
para ilustrar as tarefas de um projeto, prevendo intervalos de tempo e 
dependência entre as atividades. 

Essa ferramenta permite converter resultados em PDF e HTML. Não é 
um software na nuvem, mas é compatível com os principais sistemas 
operacionais em circulação: Linux, Windows e iOS. 

Este programa permite-lhe distribuir as atividades por pessoa, ou 
"recursos", e ele também pode ser utilizado para gerir um grupo de 
projetos. 

Esta é uma ferramenta tão completa que ela até permite que defina 
quando um trabalhador tem dias de folga, assim como dias livres em 
geral. 

Com o Gantt Project você pode testar o desenvolvimento das tarefas e 
guardar uma cópia do seu estado em relação ao momento em que elas 
foram executadas, para que mais tarde as possa comparar, assim que 
elas estiverem terminadas. 

Com o GanttProject é possível dividir um projeto em uma árvore de 
tarefas a serem designadas para diferentes pessoas. É possível definir 
dependências entre estas atividades, como por exemplo uma 
determinada ação só poderá ser tomada quando uma prioritária seja 
concluída.  

Você também poderá gerar um gráfico PERT, que contém o nome da 
tarefa, data de início e fim e o tempo total de duração desta em dias. 

Para cadastrar pessoas, você deve acessar o menu “Pessoa” e a seguir 
“Nova Pessoa”. O programa exibirá uma janela com alguns campos 
para que você forneça informações de contato das pessoas 
cadastradas, como telefone, e-mail e cargo. É possível, também, 
excluir uma pessoa cadastrada, dentro deste mesmo menu, utilizando 
“Excluir Pessoa”. 

Para adicionar uma nova tarefa, você poderá utilizar o menu do 
programa, selecionando “Tarefa” e a seguir “Nova Tarefa”, pode clicar 
com o botão direito do mouse sobre a janela “Gantt” do programa ou 
ainda utilizar o atalho de teclado “Ctrl + T”.  
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Após cadastrada, você poderá adicionar detalhes clicando com o botão 
direito do mouse sobre esta e selecionando “Propriedades da Tarefa” 
(ou utilizando o botão de menu com o mesmo nome). 

 À medida que você adiciona subtarefas na principal, elas serão 
exibidas no gráfico conforme suas datas e elas serão exibidas no 
gráfico como barras coloridas. É possível configurar pessoas que 
participam da tarefa bem como a cor utilizada pelas barras no menu 
de propriedades da tarefa.  

 

Para qualquer dúvida durante a utilização, o GanttProject conta com 
um manual dentro do próprio programa em seu menu de ajuda no 
entanto este está inteiramente no idioma inglês. 

Em Resumo... O GanttProject é um programa criado para ilustrar em 
forma de um Diagrama de Gantt  agendamentos de tarefas 
relacionadas a um projeto com o intuito de facilitar seu gerenciamento 
demonstrando um fracionamento de tarefas criado no qual subtarefas 
podem ser ou foram delegadas para diferentes pessoas bem como uma 
previsão de tempo para a conclusão de um determinado projeto e esta 
função é cumprida por ele. 

A instalação do GanttProject não requer muitos passos, sendo simples. 
O programa está no idioma português porém seu manual está apenas 
no idioma inglês. 
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19 - Ferramentas Da Gestão De Projetos: Microsoft 
Project E Monday 
O Microsoft Project é o software de gestão de projetos da gigante de 
tecnologia Microsoft. Ele é uma das ferramentas de gestão de projetos 
mais antigas do mercado. O Monday é uma solução de gerenciamento 
de projetos para pequenas e médias empresas de diversos ramos da 
indústria. 

Microsoft Project  

O Microsoft Project é o software de gestão de projetos da gigante de 
tecnologia Microsoft. Ele é uma das ferramentas de gestão de projetos 
mais antigas do mercado: sua primeira versão foi lançada em 1985!  

A interface desse software se assemelha com o Microsoft Excel, por 
isso ele pode ser bem familiar para quem já usa as famosas planilhas 
da Microsoft.  

Ele também utiliza o gráfico de Gantt como forma de organizar o 
cronograma do projeto e permite atribuir tarefas para participantes. 

O Microsoft Project oferece apenas planos pagos que variam de acordo 
com a necessidade de cada empresa. 

O gerenciamento de projetos envolve inúmeras atividades que pode 
consumir muito do tempo e da memória do profissional da área. Para 
aliviar essa sobrecarga, softwares como o MS Project podem contribuir 
para uma melhor organização e gestão de tempo.  

Essa é uma ferramenta de alto padrão na qual o gerente de projetos 
vai poder aplicar seus conhecimentos, de acordo com as melhores 
práticas do PMBOK®.  

Para quem vive essa realidade do gerenciamento de projetos, o MS 
Project pode surgir como uma verdadeira tábua de salvação porque é 
um software de gestão de projetos com uma quantidade enorme de 
funcionalidades. Suas ferramentas e recursos permitem, sem dúvida, 
a melhoria dos negócios. 

Com o Project, a Microsoft desenvolveu recursos para designar tarefas, 
auxiliar gerentes no desenvolvimento de planos, fazer 
acompanhamento de progressos, gerenciar orçamentos e analisar 
fluxo de trabalho. A gama de funcionalidades transformou esse 
software em um dos mais populares no gerenciamento de projetos no 
mundo inteiro.   
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Entenda como usar o Project na gestão de projetos 

O MS Project tem várias funcionalidades, que vão permitir: 

 Melhor planejamento; 

 Mais colaboração entre as equipes; 

 Trabalho em projetos diferentes simultaneamente; 

 Visualização da linha do tempo do projeto; 

 Gerenciamento de recursos; 

 Emissão de relatórios. 

Além disso, permite a criação de cronogramas, gráficos, 
demonstrativos, controle de processos e gestão de equipes. Possibilita 
também a utilização e gestão por vários usuários dentro de um mesmo 
projeto em empresas de todos os portes.  

Com o MS Project, é  possível obter controle de seus recursos e 
finanças, simplificar a atribuição de recursos, para tarefas, prazos e 
orçamentos. 

Melhor planejamento 

O planejamento é uma das etapas mais importantes no ciclo de vida 
de um projeto. Nessa fase, toda a estrutura de um projeto é 
desenhada. 

O planejamento vai possibilitar também uma melhor programação do 
momento que cada tarefa será iniciada e terminada, além de permitir 
que os gerentes façam uma melhor atribuição de atividades e com 
calendário compartilhado, para que todos conheçam o status do 
projeto. 

Mais colaboração entre as equipes 

Com a conexão de várias pessoas a partir das funcionalidades MS 
Project online, é possível compartilhar as informações de modo mais 
fácil e incentivar a colaboração: 

Compartilhamento de arquivos relevantes com o mínimo de 
interrupção;  

Painel de equipe possibilita a visão geral das informações, o que ajuda 
a inclusão de gráficos, tabelas e apresentações, além da alocação de 
equipes. 
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Compartilhamento de dados com clientes, o que permite mais precisão 
de segurança nas informações necessárias ao projeto. 

Trabalho em projetos diferentes 

As funcionalidades do MS Project vão permitir que os gerentes de 
projeto atuem em vários projetos dentro da mesma plataforma e pode 
combinar todos em um projeto mestre, à medida que cada um 
progride.  

Essa funcionalidade é muito interessante porque pode ser bastante útil 
durante apresentações, inclusive com relatórios facilitados em vários 
painéis. 

Visualização da linha do tempo do projeto 

Um gerente de projetos precisa reunir todas as informações em um só 
lugar, assim como ter todos os cronogramas sincronizados. 

Esse recurso é possível no software, o que vai permitir uma fácil 
visualização de todo o processo, que vai facilitar até mesmo a 
apresentação da linha do tempo para outros gerentes, parceiros e 
stakeholders. 

Gerenciamento de recursos 

Recursos financeiros, físicos e humanos são mais facilmente 
gerenciáveis com o uso do Microsoft Project Online, o que envolve 
alocação de orçamento, membros da equipe e até disponibilização de 
salas de reuniões e matérias-primas para a realização do projeto. 
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As ferramentas do MS Project vão ajudar a rastrear e monitorar todos 
esses recursos disponíveis, além da atribuição de custos a  recursos 
individuais, para análises posteriores. 

Emissão de relatórios 

São mais de 15 tipos de relatórios personalizados que ajudam a 
monitorar o progresso do projeto, o quanto já foi realizado e o quanto 
resta para concluir. 

O MS possibilita criação de relatórios de acordo com as suas 
necessidades e com menos esforço. 

Em outras palavras, a gestão de projetos fica muito mais eficiente com 
o MS Project — que ajuda a monitorar o progresso e fazer alterações 
que garantam um resultado de sucesso. E ele vai além: pode ser usado 
como ferramenta de comunicação entre a empresa e seus clientes e 
fornecedores, para uma abordagem padronizada 

Monday 

A Monday oferece capacidades flexíveis de gerenciamento de projetos 
e portfólio. A plataforma tem a capacidade e a versatilidade 
necessárias para agilizar práticas e metodologias diversas de 
gerenciamento de projetos. 

Defina todos os objetivos do seu projeto. Convide as principais partes 
interessadas ao seu quadro de trabalho e escolha entre mais de 50 
tipos de colunas para identificar prioridades, prazos, custos e muito 
mais.  

Atua com base em dados em tempo real, não em achismos.  

A Monday oferece uma visão geral de alto nível para que você veja em 
um instante como andam as coisas, para saber se sua equipe está indo 
na direção certa. 

Gerencie eficazmente a carga de trabalho da sua equipe 

Veja em tempo real quem tem e quem não tem condições de receber 
mais trabalhos. Faça ajustes para evitar prazos atrasados e exaustão. 

Componentes essenciais úteis do Monday 

Monday.com em movimento 

Alterne facilmente entre seu desktop e dispositivo móvel com o 
aplicativo da monday.com.  
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20 - Ferramentas Da Gestão De Projetos: 
Runrun.It, Hibox E Basecamp 
O Runrun.it é um software de gestão de projetos e tarefas, com foco 
em gestão de pessoas. O Hibox possui várias funcionalidades para 
auxiliar equipes que precisam trocar várias informações.  O Basecampé 
uma ferramenta que permite que as equipes de gerenciamento de 
projetos organizem o fluxo de trabalho, podendo emitir relatórios e 
cronometrar atividades. 

Runrun 

O Runrun.it é um software de gestão de projetos e tarefas, com foco 
em gestão de pessoas. Ele possui as tradicionais funcionalidades da 
gestão de projetos: previsão de custos, gráfico de Gantt, 
gerenciamento de tarefas, mas com o objetivo de controlar o trabalho 
das pessoas envolvidas.  

Ele calcula as horas registradas e alocadas de participantes, atribuindo 
funções para todos os envolvidos e gerando indicadores de 
desempenho. O Runrun.it não possui versão gratuita e há poucas 
opções entre os pacotes pagos. 

O que é o Runrun.it? 

 

O Runrun.it é uma plataforma completa de gestão do trabalho para 
equipes que precisam controlar tarefas, projetos e processos. Na 
prática, ele é uma ferramenta onde você pode analisar a produtividade, 
a eficiência, até mesmo para a precificação de serviços.  
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Ele tem uma interface rica e fácil de ser usada. Nele, você pode criar 
equipes e gerencia-las. Há como ver e analisar o desempenho por 
funcionário.  

Você cria nele todas as demandas e também todo o grupo de 
clientes/tarefas e assim consegue entender o tempo de trabalho cada 
tarefa gasta.  

Como utilizar? 

O site é super fácil de usar. Com isso, cada funcionário tem sua área 
onde dispõe suas tarefas organizadas da maneira que for mais 
interessante. Há como organizar as tarefas por dia de entrega 
desejado, data de entrega estimada, data de criação e muito mais. São 
muitas configurações possíveis.  

 

Assim, todo funcionário tem em sua tela, quais são as tarefas que 
devem ser feitas assim como conseguem acompanhar quais ainda 
virão. Para o gestor, esse sistema é muito interessante. Nele é possível 
ver o status de cada tarefa e também se houveram atrasos ou se 
houveram entregas antecipados.  Desse jeito, o trabalho consegue fluir 
de uma maneira muito eficiente. 

Features de comunicação 

Algumas ferramentas ajudam muito no dia a dia de trabalho e na 
gestão de demandas internas. Uma delas é a sessão de comentários: 
nela é possível comentar tarefas e opinar sobre processos e também 
otimizar a comunicação. Outra feature interessante para a 
comunicação é o mural. Onde todos os funcionários podem comentar 
e se falar. 



96 Gestão de Projetos V5 

Backlog  

No Runrun.It você tem a opção de criação de tarefas, sendo elas 
criadas, pelo responsável, pelo gestor, ou por qualquer outro usuário. 
E além de poderem ser criadas diretamente para alguém, é possível 
criar tarefas que vão para o ‘Backlog” que é a área onde há tarefas 
ainda não alocadas. 

Isso é interessante se você precisa criar demandas para o time, mas 
ainda não sabe quem realizará a tarefa. Desse modo, todo o time pode 
ter acesso às tarefas disponíveis e pode se alocar e fazê-la. 

Hibox 

Uma das ferramentas de gestão de projetos mais focadas na 
comunicação, o Hibox possui várias funcionalidades para auxiliar 
equipes que precisam trocar várias informações: chat em grupo e 
individual, compartilhamento de arquivos e chamadas de vídeo.  

Quando uma tarefa é atribuída a uma pessoa ela é automaticamente 
alertada sobre isso, evitando falhas de comunicação. Um dos 
diferenciais do Hibox é ter um chat de suporte sempre disponível para 
auxiliar o usuário com qualquer dificuldade que possa aparecer. 

 

Hibox é um bate-papo construído para empresas que integra o 
gerenciamento de tarefas e videoconferência no mesmo aplicativo, 
tornando mais fácil para que você colabore com sua equipe e conseguir 
melhores resultados. 
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O gerenciamento de projetos adequado começa com um gerenciador 
de tarefas organizado e eficiente. Use o Hibox para criar tarefas e 
atribuí-las aos usuários, defina datas de vencimento e até acompanhe 
o tempo que leva para concluir. Muito fácil de usar e intuitivo, aumenta 
a produtividade dos projetos da sua equipe instantaneamente. 

Simplifique a Gestão de Projetos 

Crie grupos para cada área ou equipe da sua empresa e convide apenas 
os membros relevantes da equipe. Discuta seu projeto, compartilhe 
arquivos e crie tarefas em cada grupo. Economize o tempo valioso para 
que sua equipe possa avançar em assuntos mais importantes. 

Resumo visual de todos os seus projetos 

Se você preferir uma lista de tarefas ou calendário do projeto, você 
tem ambas opções no Hibox. Acesse tarefas e ordene por prioridade, 
filtre por usuários responsáveis e muito mais. Obtenha um resumo 
visual instantâneo dos prazos da sua equipe no calendário de tarefas 
para que tudo seja feito na hora. 

Pesquise e compartilhe arquivos facilmente 

As integrações com o Google Drive, Box e Dropbox permitem 
compartilhar documentos e arquivos importantes com muita facilidade. 
A função de pesquisa da Hibox encontra qualquer arquivo 
compartilhado instantaneamente. Não há mais tempo desperdiçado em 
várias plataformas: tudo é instantaneamente acessível em um só 
lugar. 

Videoconferência integrada 

Você precisa de um brainstorming de cara a cara com os membros da 
sua equipe? Ou você precisa atualizar um cliente sobre o estado de um 
projeto? Simples: basta iniciar uma videoconferência no Hibox com 
apenas um clique. Não é necessário mudar plataformas ou adicionar 
mais usuários. É rápido, eficaz e totalmente intuitivo. 

Gestão de projetos em qualquer lugar 

Com a possibilidade de usar o Hibox em computadores, tablets e 
dispositivos móveis, você nunca perderá uma mensagem ou notificação 
importante. Disponível em PC e aplicativo celular para Android e iOS. 
Hibox é colaboração completa, não importa qual plataforma você 
prefira. 
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Basecamp 

Com o objetivo de diminuir a enorme quantidade de reuniões e otimizar 
o desenvolvimento dos trabalhos, o Basecamp é um software com 
plataforma Web, que gerencia os projetos que podem ser de diversas 
áreas.  

Com layout limpo e simples de usar, o software possui muitas 
funcionalidades, pois sua missão é produzir um sistema de fácil 
utilização e que demande pouco tempo para resolver os problemas.  

Pode-se destacar as seguintes usabilidades: 

Compartilhamento de arquivos, com capacidade para armazenar e 
compilar todos os documentos e pastas em um lugar, onde as 
informações sobre o andamento do projeto também são visualizadas 
por todos os usuários cadastrados.  

A Lista de Tarefas é uma planilha com as pautas do dia, que podem ser 
indicadas e delegadas a os responsáveis, com a opção de trocar 
informações; a Lista pode ser criada como qualquer título e no decorrer 
do projeto, é possível incluir imagem, textos e anexos.  

Existe ainda a seleção de Milestones, para inclusão de Deadlines 
(traduzido para o português Prazo) e também os Deliverables 
(trabalhos a serem entregues).  

O Writeboards funciona como o Word, nele é possível incluir e editar 
textos e compartilhar com os usuários selecionados, os quais podem 
sugerir e alterar o conteúdo. E por fim, o Basecamp dispõe da função 
Mensagens, como forma de uma comunicação instantânea e rápida 
entre os integrantes do projeto. 

 

21 - Ferramentas Da Gestão De Projetos: Wrike, 
Operand E Teamwork 
O Wrike é um software de gestão de projetos focado em equipes de 
criação e desenvolvimento. O Operand possui todas as funcionalidades 
necessárias para auxiliar equipes de criação, como: vínculo com outras 
mídias, cotação de materiais para produção e outros. Já o Teamwork 
combina recursos de alto desempenho que criam fluxos de trabalho 
mais inteligentes e fecham as lacunas de comunicação. 
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Wrike 

Software de gestão de projetos on-line para definir prioridades e 
alinhar sua equipe para um trabalho mais rápido e inteligente em toda 
a sua organização.  

O que é o Wrike? 

O Wrike é um software de gerenciamento de projetos baseado na 
nuvem que eleva a produtividade e a colaboração.  

O Wrike ajuda as equipes a priorizarem, gerenciarem e criarem 
relatórios de projetos, realizando uma quantidade maior de trabalho 
em menos tempo. 

Quais são os pontos fortes do Wrike? 

 Fácil de usar, modificar e adotar 

 Mais de 400 integrações com outros aplicativos 

 Atualizações automáticas em tempo real 

 Compartilhável com equipes internas e externas 

 Relatórios, revisão e gerenciamento de recursos integrados 

O Wrike oferece soluções personalizadas para diversos setores, 
incluindo profissionais de marketing e serviços profissionais, além de 
diversos complementos para revisão, integrações, análise e 
gerenciamento de recursos.  

O Wrike possui três planos de preços com base em custos por usuário 
por mês. 

Como é usar o Wrike? 

O Wrike permite que os gerentes de projetos façam rapidamente o 
planejamento dos projetos usando modelos e atribuam uma equipe 
para colaborar neles, além de definir tarefas, subtarefas, prazos e 
marcos.  

Depois, eles podem sincronizá-los com equipes e calendários 
específicos.  

O gerenciamento de projetos do Wrike também contém um processo 
de revisão e aprovações em que os usuários podem rotular imagens, 
documentos e vídeos para postar feedback, além de marcar a pessoa 
certa para fazer alterações.  
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Depois, as equipes podem compartilhar ou agendar relatórios 
interativos com partes interessada 

Total transparência da carga de trabalho 

Todas as comunicações e arquivos estão em um só lugar, de forma que 
as informações e o progresso podem ser verificados. As equipes têm 
total visibilidade das tarefas, para que os projetos possam ser 
compartilhados de forma justa, reduzindo a exaustão. 

Acompanhamento detalhado de projetos 

A ferramenta simples de acompanhamento de projetos do Wrike 
oferece relatórios detalhados de controle de tempo para indivíduos, 
equipes, clientes, tarefas e projetos. Mantenha o controle da sua 
agenda em tempo real e concentre-se no trabalho faturável. 

Visualização de prazo 

Tenha uma ideia melhor das suas metas usando gráficos de Gantt e 
calendários incorporados, permitindo que você acompanhe de forma 
instantânea o progresso dos projetos, tome decisões rápidas e evite 
atrasos antes que aconteçam. 

Alterações mínimas ao fluxo de trabalho 

O software da Wrike minimiza a alteração dos fluxos de trabalho diários 
dos funcionários, porque ele se integra perfeitamente com as 
ferramentas existentes, conectando-se a aplicativos como Salesforce, 
G Suite, Hubspot, DropBox e muitos outros. 

Como o Wrike se compara aos concorrentes? 

O gerenciamento de projetos fácil de usar do Wrike acompanha os 
projetos com gráficos de Gantt dinâmicos, quadros Kanban, 
agendamentos fáceis de ajustar e atualizações em tempo real.  

Ele também eleva a produtividade com painéis personalizáveis e 
formulários de solicitação dinâmicos, que reduzem e-mails e tarefas 
que consomem o tempo dos administradores. 

Operand 

O Operand é um software de gerenciamento de projetos capaz de 
integrar pessoas aos processos da empresa de forma colaborativa. Sua 
equipe organizada e você por dentro de tudo que acontece.  
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Criando um projeto no Operand  

Aqui que as coisas começarão a acontecer e de forma organizada! Para 
criar um projeto no Operand é muito fácil. O melhor caminho é acessar 
o módulo de PROJETOS > Adicionar > nomear o projeto, selecionar o 
cliente e inserir o briefing (que pode até ser pré-cadastrado) > e 
finalizar clicando em Salvar, Salvar e editar ou Salvar e adicionar novo. 

É nesse mesmo projeto que você irá lançar, como um job, cada uma 
das etapas do escopo. Você precisará dar atenção a cada uma delas 
em momentos específicos e distribuir as responsabilidades para 
diferentes colaboradores na agência. 

Por exemplo, o atendimento pode começar o pré-briefing e a equipe 
de criação já pode ir fazendo uma pesquisa de referências visuais em 
paralelo. Assim o projeto anda mais rápido. Tudo vai depender das 
datas que você estipular. 

Agora que você já tem o projeto geral criado, é a hora de criar cada 
job dentro dele, representando cada uma das etapas:  

 Job 1 - Pré-briefing 

 Job 2 -  Briefing 

 Job 3 -  Conteúdo 

 Job 4 -  Design 

 Job 5 -  Desenvolvimento 

 Job 6 -  Publicação e Acompanhamento 
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Você deverá criar um job para cada uma delas.  

Para exemplificar, iremos criar para a primeira etapa: pré-briefing. É 
bem simples, é só clicar em Adicionar > Job e colocar o título e outras 
informações do job. Ao criar o job, você já pode ir adicionando as 
tarefas dentro dele. 

É claro que essa é apenas uma sugestão, pode ser que você identifique 
a necessidade e criar algum outro tipo de job dentro do mesmo projeto, 
ou até mesmo separar os jobs de desenvolvimento devido à dinâmica 
de funcionamento na sua agência. 

Com as informações em mãos, você estará pronto para fazer uma 
proposta ao cliente. Já saberá certinho quais recursos poderá precisar 
e estimar o tempo de desenvolvimento 

Teamwork - Trabalho Em Equipe 

 

Algo que sempre precisamos ao gerenciar projetos com colaboradores 
e clientes online é administrar o tempo de resposta às tarefas, neste 
quesito o TeamWork permite que as tarefas e solicitações sejam 
respondidas diretamente pelo e-mail, incluindo o envio de documentos 
em anexo, isso representa uma enorme redução no tempo de resposta 
e consequente economia de recursos alocados ao projeto. 
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Resumo dos Projetos e Tarefas 

Outro ponto fundamental no gerenciamento de projetos online é  que 
o mesmo deve permitir uma visão clara do andamento do projeto           
(marcos e tarefas) a todos os participantes, no TeamWork , assim que 
você loga em sua conta, é apresentado ao resumo de todos os  seus 
projetos em andamento, tal visão permite um planejamento de longo 
prazo para entrega das tarefas. 

Integração Mobile  

O Teamwork conta com uma versão Mobile para IOS e Android, de 
onde você pode atribuir tarefas, fazer upload de fotos e colaborar, 
enquanto alterna facilmente entre projetos e Clientes. 

 

22 - Ferramentas Da Gestão De Projetos: Jira, 
Trello E Pipefy 
O Jira gera relatórios ágeis, em tempo real, do desempenho da equipe 
e da porcentagem de conclusão para entrega. O Trello utiliza um 
esquema de listas, cartões e quadros para organizar atividades dentro 
de um projeto. O Pipefy foi projetado para garantir agilidade e 
qualidade durante a execução dos projetos. 

Jira 

O Jira Software é um gerenciamento de projeto ágil criado para equipes 
de todo o tipo e tamanho.  

Os projetos do Jira Software são espaços de trabalho flexíveis que 
permitem agrupar itens semelhantes por equipe, unidade corporativa, 
produto ou fluxo de trabalho.  

Os projetos não precisam ser vinculados à mesma data de entrega.  

Por exemplo, se você agrupar seus itens por equipe, é possível ter um 
projeto de marketing, um projeto de desenvolvimento e um projeto 
jurídico, todos rastreando o trabalho em progresso dessas equipes em 
particular.  

Cada item seria representado por uma chave de item (específica a um 
projeto) e um número de item, por exemplo, MKT-13, DEV-4, LEG-1.  

O Jira Software tem conjuntos de recursos importantes projetados em 
especial para a metodologia ágil, como Scrum ou Kanban.  
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É importante notar que, como a agilidade é uma filosofia e uma cultura 
de trabalho, só utilizar o Jira Software não vai tornar sua equipe 
completamente ágil. Portanto, é uma ferramenta criada para ajudar 
sua equipe a chegar lá. 

O Jira Software foi desenvolvido pela Atlassian com o objetivo de 
permitir o monitoramento de tarefas e acompanhamento de projetos 
garantindo o gerenciamento de todas as suas atividades em único 
lugar. 

A família Jira é composta por diversas soluções, o Jira Service Desk 
para times de centrais de atendimento, o Jira Core para times de 
negócios e o Jira Software para times que desejam incorporar um 
framework ágil. 

O porquê do Jira Software 

Times possuem a necessidade diária de conduzir coisas do planejado 
ao feito, seja ele de qualquer segmento: tecnologia, jurídico, 
marketing, vendas, e etc. Todo e qualquer time possui a necessidade 
de gerenciar suas entregas, conduzindo-as do planejado ao feito. É 
aqui que o Jira Software entra, ele permite que todo o time esteja 
alinhado quanto ao planejamento das ações a serem executadas 
através de um quadro de tarefas.  

Benefícios:  

 A flexibilidade na configuração do processo (colunas), 

 Organização do fluxo de trabalho, 

 Os relatórios gerados de acordo com o framework (kanban ou 
scrum).  

Jira Software e a flexibilidade de configuração de 
processos 

Pessoas, processos e tecnologia. Essa é a tríade essencial para que 
qualquer time funcione. Em mundo perfeito, todas as pessoas estão 
engajadas e envolvidas com o projeto, conhecem o processo e sabem 
o que fazer em cada etapa e dominam a tecnologia com maestria. Mas 
se você já fez parte de um time ou o gerenciou, sabe que nem sempre 
as coisas acontecem com tanta perfeição.  

É justamente aqui que o Jira Software entra. Ele permite que você 
defina as regras do seu processo, e garanta que elas serão respeitadas. 
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Imagine que seu time deseja que não haja mais que três atividades In 
progress, e você quer realmente garantir que isso não acontecerá, o 
Jira Software te dá suporte a isso impedindo que um quarto cartão seja 
movido para a coluna.  

 

Melhor organização do fluxo de trabalho 

Dentro do Jira Software, os processos são chamados de workflows, que 
é a capacidade de organização do fluxo de trabalho por meio de um 
sistema automatizado. O recurso permite que as tarefas das equipes 
sejam dividas em grupos para melhor execução das atividades, 
visualização e cumprimento dos prazos. 

Por meio dessa ferramenta, é possível acompanhar todas as tarefas a 
serem desempenhadas pelas equipes, compreendendo de forma 
específica aquelas que estão pendentes, as que estão em execução e 
as que foram finalizadas.  

A aplicação desse sistema é eficiente para otimizar o tempo das 
atividades e tornar os serviços mais produtivos em cada setor com 
respostas e resultados positivos para os seus clientes e usuários. 

Relatórios e dashboards  

Tudo aquilo que não é medido, não pode ser gerenciado ou melhorado. 
Os números são importantes e ajudam a diminuir a subjetividade de 
uma gestão de equipe.  
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Conceitos iniciais: 

Relatórios: você pode entendê-lo como um retrato da situação, uma 
“imagem”, congelando o que aconteceu. 

Dashboards: olhe para eles como o painel do carro que indica a 
velocidade e outras informações em tempo real. 

Trello 

O Trello é um site bastante conhecido por fornecer um sistema simples 
para organizar e monitorar projetos em listas altamente 
personalizáveis e versáteis.  

Por ser online, não necessita de nenhuma instalação, e pode ser 
acessado tanto pelo desktop quanto por smartphones (atualmente  
também disponível em aplicativo).  

O usuário do Trello pode utilizá-lo para organizar suas tarefas de 
trabalho, rotina, atividades, por exemplo. 

O fato de ser uma ferramenta gratuita, simples e intuitiva, o tornam 
um destaque entre demais ferramentas de gerenciamento. Afinal, para 
uma gestão de projetos eficaz, você precisa de visibilidade total sobre 
todas as tarefas relevantes, além de flexibilidade para organizá-las à 
medida que suas prioridades mudam. 

Quais seus usos e objetivos? 
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O objetivo central do Trello é a facilitação na organização e visualização 
de tarefas. Sua alta  adaptabilidade às necessidades e objetivos de 
cada usuário, o permite ser usado por um só indivíduo como para 
melhor coordenar equipes.  

Com um quadro Trello, portanto, você pode criar e recriar ordem no 
seu trabalho, organizando-o em listas de cartões e, quando necessário, 
então, você pode adaptá-lo rapidamente a qualquer nova 
circunstância.  

Além disso, o Trello é uma ótima ferramenta para substituir o uso de 
e mail e bate-papo da sua equipe por comunicação baseada em tarefas. 
Dessa forma você pode identificar tudo de que precisa para realizar um 
trabalho a partir de um cartão de tarefas, ainda mais com todas as 
discussões sobre o assunto se realizando ali mesmo. 

Você pode usar o Trello para seguir seu fluxo de trabalho de produção. 
Para tanto: 

 Gerencie seu cronograma de desenvolvimento; 

 Fique de olho em uma campanha de marketing de conteúdo; 

 Organize os próximos projetos; 

Acompanhe o processo de contratação e integração na sua empresa. 

Como o Trello é também adequado para métodos ágeis, ele se torna 
um ótimo lugar para manter seu quadro SCRUM.  

Além disso, você pode aplicar a metodologia KANBAN e executar o 
fluxo de trabalho Kanban com o Trello. Assim, o seu quadro mostrará 
tudo o que precisa ser feito, o status de todas as tarefas, além de onde 
estão os possíveis gargalos. 

Cards  

A menor unidade de trabalho no Trello é o cartão. São eles que 
permitem que você inclua descrições, anexos, subtarefas ou listas de 
verificação, datas e horários, responsáveis e rótulos.  

Um cartão normalmente representa uma única tarefa em seu fluxo de 
trabalho e com um simples clique e arraste, os cartões podem ser 
movidos de uma lista para outra. 
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Pipefy 

O Pipefy é uma plataforma de gestão 
de processos intuitiva e fácil de usar. 
Entendemos que todos os negócios 
são únicos e é a singularidade de seus 
processos que impulsiona sua 
vantagem competitiva. 

Por isso, o Pipefy oferece uma 
plataforma personalizável com mais 
visibilidade e controle para uma 
execução automática e impecável. 

Seu principal diferencial é a estrutura 
100% flexível e customizável que 
permite criar e automatizar processos 
de acordo com suas necessidades 
específicas (sem conhecimentos 
técnicos e/ou suporte da área de TI). 

A grande vantagem da ferramenta é que integra todas as áreas, sem 
a necessidade de realizar integrações. Com o painel aberto, todos os 
Pipes são vistos e acessados de forma muito rápida. 

 

23 - Indicadores De Projetos 
Os indicadores de projetos no cenário de planejamento de projetos são 
ferramentas essenciais, com a finalidade de avaliar e monitorar o 
andamento de um ou mais processos.  

A cada reunião de acompanhamento, os gerentes de projetos precisam 
atualizar a situação das iniciativas que estão sob sua responsabilidade. 
Mas como avaliar de forma rápida e confiável a saúde de cada uma 
delas?  

Os indicadores de projetos (KPIs) funcionam como termômetros que 
indicam se um projeto está performando bem ou mal. Por isso, é 
preciso cuidado redobrado na hora de decidir quais KPIs acompanhar.   

Qual a importância de utilizar indicadores de projetos? 

Indicadores de projetos ajudam a tomar decisões mais assertivas.  
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Imagine que há três projetos rodando simultaneamente sob seu 
comando e, por um corte inesperado de verba, você precisará rever o 
uso dos recursos humanos e financeiros.  

De que forma você decide como otimizar o uso dos recursos ou até se 
deve ou não suspender alguma das iniciativas? Com indicadores de 
projetos você consegue ter informações rápidas, que proporcionam o 
embasamento necessário para justificar a sua escolha.  

 

Indicadores de projetos garantem o melhor uso dos 
recursos.  

Monitorar constantemente a saúde do projeto é primordial para 
identificar de forma rápida os desvios e executar as melhores ações 
para contorná-los.  

Indicadores de projetos otimizam as reuniões de 
acompanhamento.  

Sabe aquelas conversas com as partes interessadas no projeto que 
costumam durar horas? Trazer apenas os indicadores certos para as 
reuniões é o primeiro passo para otimizar o tempo, pois traz 
visibilidade para as questões realmente importantes que precisam ser 
discutidas em grupo.  
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Indicadores de projetos trazem insights para iniciativas 
futuras.  

Mesmo que determinado projeto tenha sido um fracasso total, o fato 
de você saber exatamente o que deu errado (e o que deu certo) já é o 
primeiro passo para melhorar as falhas e potencializar os acertos. O 
que você não pode é continuar falhando sem saber o motivo, não é 
mesmo?  

 

Os indicadores de projetos podem ser divididos em quatro categorias:  

 indicadores operacionais,  

 indicadores de desempenho,  

 indicadores de efetividade 

 indicadores de impacto.  

1. Indicadores operacionais 

Os indicadores operacionais são aqueles utilizados no dia a dia da 
gestão do projeto. Ou seja, são os KPIs que o gerente de projetos 
precisa olhar todos os dias para garantir que a iniciativa está andando 
conforme o esperado. Em outras palavras, esse tipo de indicador está 
mais associado ao orçamento e ao cronograma do projeto 

Os principais indicadores operacionais são: 

 Desvio de prazo;  

 Desvio de custo;  

 Desvio de esforço;  

 Índice de produtividade 
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2. Indicadores de desempenho 

Os indicadores de desempenho são aqueles que mostram o balanço 
final entre o que foi planejado e o que foi de fato realizado em um 
determinado período, indicando se as restrições estipuladas no 
planejamento do projeto estão sendo cumpridas ou não. 

Os principais indicadores de desempenho são: 

 ROI (Retorno sobre Investimento);  

 IDP (Índice de Desempenho de Prazo);  

 IDC (índice de Desempenho de Custo).  

3. Indicadores de efetividade 

Os indicadores de efetividade são aqueles que medem se as metas 
específicas do projeto foram atingidas ou não. Portanto, esse tipo de 
indicador aponta os efeitos sentidos pelos clientes do projeto a médio 
prazo.   

Por exemplo, vamos supor que um dos objetivos de um projeto seja 
reduzir o tempo de espera dos clientes de uma pizzaria em 30%. Os 
indicadores de efetividade mostrarão, em torno de algumas semanas 
ou meses, dependendo do projeto, se isso foi realmente obtido.  

Os indicadores de efetividade podem variar de projeto para projeto, 
uma vez que correspondem às metas específicas de cada iniciativa. Se 
o seu objetivo for conquistar 20% de novos clientes em 2 meses, a 
porcentagem de novos clientes poderia ser um dos seus indicadores de 
efetividade. 

4. Indicadores de impacto 

Os indicadores de impacto são aqueles que medem os resultados 
obtidos a longo prazo com o projeto e mostram se a iniciativa atingiu 
o seu objetivo final.  

Por exemplo, se você realiza um projeto para reduzir custos, você só 
conseguirá confirmar se o projeto de fato contribuiu para isso depois 
de um tempo, não imediatamente 

Os indicadores de impacto podem ser qualitativos e quantitativos.  

Os qualitativos podem avaliar, por exemplo, o nível de satisfação do 
cliente.  

Já os quantitativos podem avaliar, por exemplo, a quantidade de novos 
clientes que uma mercearia recebeu. 
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Conclusão 

Ter um histórico de indicadores facilita muito na hora de planejar 
projetos futuros. Além disso, lembre-se de sempre analisar os 
indicadores juntos.   

Um indicador sozinho pode não dizer muita coisa ou então pode 
esconder problemas que só serão percebidos a longo prazo. A 
quantidade de indicadores que você irá gerenciar no seu projeto 
dependerá muito da complexidade dele.  

 

  

24 - O Papel Do Gerente De Projetos 
O gerente de projetos é um profissional que planeja e coordena a 
execução dos projetos de uma ou mais entidades, que podem ser 
empresas, associações filantrópicas, órgãos governamentais etc. 

O Gerente de projetos é o principal responsável pelo sucesso de um 
projeto. No entanto, isso não quer dizer que realiza todo o trabalho 
físico, visto que o seu foco é assegurar o cumprimento da tarefa e atuar 
na resolução de eventuais problemas. 

Este profissional, durante a execução de um projeto, define papéis, 
atribui tarefas, acompanha e documenta o andamento da sua equipe 
através de ferramentas e técnicas apuradas, administra investimentos 
e integra as pessoas para trabalharem juntas por um só objetivo.  

Também é função dele monitorar possíveis riscos e estar sempre 
preparado para mudar de estratégia rapidamente, se necessário 
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O perfil de um Gerente de Projetos 

Um gerente de projetos deve ter organização, agilidade na tomada de 
decisões e visão para calcular riscos.  

Deve ser inspirador para sua equipe, saber planejar minuciosamente 
cada passo, ser flexível para mudar de estratégia e rápido para 
reorganizá-la.   

Bons gerentes são capazes de inspirar e motivar sua equipe além do 
esperado. Eles sabem como gerenciar pessoas e incentivá-las a usar o 
que têm de melhor em nome do projeto.  

Conforme o PMI (Project Management Institute), entidade 
internacional que é referência em gestão de projetos, os gerentes de 
projetos são agentes de mudanças e precisam inspirar um sentimento 
de propósito nas pessoas. 

 

Características Do Gerente De Projetos 

 O gerente de projetos é, acima de tudo, um líder. 

 Se comunicar muito bem. 

 Mantém-se em constante aprendizagem 

 É um bom negociador  

 Abraça as mudanças como algo natural 
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 É um excelente gestor de processos 

 Sabe avaliar riscos 

 Mantem o foco nos resultados 

Como se tornar um Gerente de Projetos? 

Para ser um gerente de projetos é preciso ter as características citadas, 
um diploma de graduação e ir atrás de uma oportunidade no mercado. 
As empresas valorizam muito quem tem uma certificação do Project 
Management Institute (PMI). 

O PMI é uma associação internacional, sem fins lucrativos, criada para 
unir os profissionais e empresas da área. Ela oferece 6 certificações 
para gerência de projetos, cada uma de acordo com seu nível de 
especialização e tempo de experiência no mercado. 

Certificações Do Pmi Para Gerência: 

Certificação PMP - Profissional de Gerenciamento de Projetos 

Certificação CAPM - Técnico Certificado em Gerenciamento de Projetos 

Certificação PgMP - Profissional de Gerenciamento de Programas 

Certificação PMI-SP - Profissional em Gerenciamento de Cronograma 
do PMI®  

Certificação PMI-RMP - Profissional em Gerenciamento de Riscos do 
PMI®  

Certificação PMI-ACP - Profissional Certificado em Métodos Ágeis do 
PMI®  

Principais funções de um Gerente de Projetos 

1. Gerir o cronograma geral 

Gerir o cronograma como um todo é essencial para garantir que o 
trabalho será atribuído aos recursos apropriados e finalizado dentro do 
prazo e do orçamento estipulados. Isso exige uma boa visão dos 
resultados que se pretende alcançar e o que tem que ser feito para tal. 

Fazer a GESTÃO DO CRONOGRAMA também exige que o profissional 
organize as propostas, elaborando planejamentos bem claros, e 
consiga habilitar as demais pessoas que estão envolvidas no projeto e 
que são fundamentais para que ele dê certo. 
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2. Identificar, gerir e resolver os principais problemas 

Ocupar a posição de líder significa acompanhar de perto todo o trabalho 
que é desenvolvido pela sua equipe — fator crucial para identificar, 
gerir e resolver os principais problemas que surgirem durante a 
execução do projeto. 

 

Dessa forma, o profissional pode solucionar os erros em tempo hábil, 
evitando que ele perdure até a entrega da tarefa e acabe prejudicando 
o resultado final, causando insatisfação para o cliente. 

3. Definir e obter métricas apropriadas 

Para verificar se um projeto está andando conforme o planejado, é 
necessário ter parâmetros claros que ajudem a alcançar essa resposta. 
Por isso, também é função do gestor fazer a definição e obtenção das 
métricas apropriadas para certificar-se corretamente a respeito do 
progresso e da qualidade dos entregáveis produzidos. 

4. Divulgar as informações para as partes interessadas 

A comunicação é considerada o ponto fraco da maioria dos projetos. 
Sendo assim, é preciso contar com um processo de comunicação que 
seja aberto e o mais transparente possível. Com base nisso, o gestor 
tem que divulgar as informações da iniciativa para todas as partes 
interessadas.  
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Ao fazer com que as informações cheguem aos participantes da sua 
equipe de forma clara e eficiente, ele evita falhas na comunicação que 
possam comprometer uma ou todas as etapas da atividade. 

As empresas estão procurando cada vez mais a gerência de projetos, 
pois já perceberam a importância do profissional para a otimização de 
recursos financeiros e humanos.  

Um gerente de projeto sempre vai ter uma oportunidade no mercado, 
afinal sempre haverá a necessidade de evolução dentro dos negócios. 

De forma geral, o gerente de projetos possui um papel estratégico, 
pois aumenta o valor agregado de uma iniciativa, já que possui uma 
visão integrada dos trabalhos.  

Justamente por ser conhecedor de todos os elos do projeto, o gerente 
de projetos é a melhor pessoa para avaliar o melhor caminho a ser 
seguido e apoiar as tomadas de decisões.  

É quem consegue amarrar eventuais pontas soltas. É comum que os 
gerentes de projetos conduzam iniciativas de diferentes naturezas, às 
vezes até mais de uma ao mesmo tempo, dependendo do tamanho e 
da complexidade.  

Esse profissional pode ser comparado a um grande maestro, 
responsável por coordenar todos os recursos e elementos do projeto, 
a fim de manter a harmonia da orquestra que, no caso, representa os 
demais envolvidos. 

Assim como um maestro, não é esperado que o gerente de projetos 
faça tudo sozinho ou domine todas as áreas do projeto com 
profundidade. No entanto, ele precisa ter a expertise necessária para 
se antecipar aos riscos e perceber quando algo não vai bem, buscando 
saídas para manter a orquestra no ritmo. 

 

25 - A Evolução Da Tecnologia E Seu Impacto Na 
Gestão De Projetos 
Os recursos tecnológicos influenciam muito o gerenciamento de 
projetos e obras. É necessário perceber que esse setor está em 
constante construção.  

Talvez você nem perceba, mas a tecnologia na gestão de projetos já é 
bastante comum.  
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Além dos softwares de gerenciamento, os próprios dispositivos móveis 
— como tablets e smartphones — contribuem com a mobilidade e o 
fluxo de informações. Porém, outros impactos importantes podem ser 
sentidos devido a essa revolução digital. 

Há melhorias em relação à sustentabilidade, à agilidade das obras e ao 
controle de prazos. Da mesma forma, existe um impacto significativo 
na confiabilidade das informações, que ajudam a subsidiar decisões 
acertadas, e trazem eficiência e produtividade. 

Até algum tempo atrás, os fluxos de trabalho eram manuais e as 
empresas de construção civil e engenharia empregavam um esforço 
maior para controlar a execução do projeto. Atualmente, o cenário é 
bastante diferente e vai muito além de programas como o CAD. 

 

Se anteriormente o profissional podia fazer apenas o desenho do 
projeto, agora é possível visualizar os detalhes em três dimensões para 
evitar imprevistos. 

Por meio de softwares CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer 
Aided Manufacturing), o profissional é capaz de realizar cálculos 
estruturais e simular vibrações, carregamentos, deformações e efeitos 
de calor. 

Da mesma maneira, a renderização favorece as visualizações 
simuladas externas e internas, assim como os fluxos de objetos, 
pessoas e materiais, e, por fim, a decoração e o acabamento 
virtualizados. Tudo isso contribui para que o cliente escolha o que 
deseja e fique mais satisfeito ao final do projeto. 
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Assim, no cenário econômico nacional, a tecnologia empregada em 
projetos e obras é um diferencial na busca por eficiência e 
produtividade. Por essa razão, as empresas de hoje estão mais 
competitivas, dinâmicas e globais. 

É importante mencionar que tudo isso passa pela revisão tecnológica 
— apesar de a indústria da construção ainda oferecer pouco espaço 
para as tecnologias. De toda forma, é possível empregá-la em vários 
segmentos, por exemplo: metodologias, materiais, maquinários, 
sustentabilidade e sistemas de comunicação.  

Em outras palavras, as inovações tecnológicas são indispensáveis para 
que as companhias continuem atuando no mercado. Portanto, é preciso 
conhecer as novidades e fazer uso das ferramentas disponíveis. 

O impacto que a tecnologia trouxe 

 

Os recursos tecnológicos influenciam muito o gerenciamento de 
projetos. Além do mais, é necessário perceber que esse setor está em 
constante construção — e, por esse motivo, sempre existem novos 
processos e materiais que facilitam o alcance de maior produtividade 
com menor custo. 

Desse modo, os benefícios de usar a tecnologia na construção civil são 
bastante variados. Ainda assim, se separarmos a execução de um 
projeto em três principais etapas, a influência pode ser visualizada em 
alguns aspectos.  
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Gestão de projetos 

Os softwares mais modernos permitem desenhar e visualizar 
simulações externas e internas das construções — inclusive com 
detalhes, como destacamos.  

O resultado é uma observação mais ampla do cliente a respeito do 
projeto. Assim, ele poderá dizer se está satisfeito ou se algo a mais 
precisa ser feito para alcançar a sua expectativa. 

Gestão financeira e de tempo 

O uso das tecnologias modernas favorece a ordenação do fluxo de 
fornecimento de insumos e de material. Ao mesmo tempo, contribui 
para a alocação do tipo e da quantidade adequada de mão de obra para 
cada etapa. Assim, há mais condições de fazer uso otimizado da força 
de trabalho, do espaço do canteiro e dos materiais. O resultado é a 
redução dos desperdícios e perdas.  

Para entender como isso funciona, basta observar a tecnologia de 
armazenamento de dados em nuvem. O cloud computing permite aos 
envolvidos manter seus documentos, arquivos de imagens, notas 
fiscais, orçamentos, relatórios etc. de forma segura. Também é 
possível acessá-los a qualquer momento e de qualquer dispositivo com 
internet.  

A consequência é uma boa organização e gestão de documentos. Você 
também tem menos chances de perder informações, especialmente as 
que são relevantes para o negócio. 

Gestão da execução de obras 

A execução de projetos e obras está cada vez mais automatizada e 
mecanizada, medida que traz precisão e centralização dos dados. Com 
isso, as tecnologias auxiliam na realização de trabalhos com mais 
rapidez e eficiência — desde que haja um profissional capacitado para 
manuseá-las.  

Por isso, é necessário aperfeiçoar e qualificar a mão de obra, a fim de 
garantir que todos os trabalhos sejam bem executados. Ainda assim, 
esse é um conceito diferenciado, já que os procedimentos são 
realizados em plataformas online e offline, garantindo uma atualização 
constante e frequente.  

Lembre-se, ainda, de que há uma forte colaboração digital que permite 
compartilhar informações em diferentes atividades, como gestão de 
design, de contrato, de performance e de documentos.  
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Do mesmo modo, os softwares permitem integrar o back office, por 
exemplo: contabilidade, recursos humanos e financeiro. Com isso, o 
máximo de dados administrativos é repassado aos diferentes 
colaboradores, medida que facilita uma tomada de decisão mais 
acertada. 

As inovações e as tendências 

 

A introdução de tecnologias na gestão de projetos será sempre 
contínua, e caminha de acordo com o desenvolvimento da 
humanidade. Além do mais, ela pode ser inovadora ou uma reciclagem 
dos processos já conhecidos.  

De qualquer maneira, a tendência é a evolução em prol da 
sustentabilidade, do meio ambiente e da produtividade — pois é assim 
que serão evitados os desperdícios e considerado o reaproveitamento 
de recursos e insumos.  

Dentro dessa visão, é possível citar os softwares de projetos que 
simulam e criam hipóteses para prevenir gastos com possíveis erros e 
retrabalhos. Outra possibilidade é a racionalização de recursos 
renováveis, como água e energia elétrica, que diminuem os custos do 
projeto e contribuem com o meio ambiente. 

O BIM (Building Information Modeling, ou Modelagem da Informação 
da Construção) também é uma revolução na gestão do 
empreendimento, já que simula diferentes informações e permite 
identificar problemas de compatibilização entre os projetos, acelerar o 
processo de orçamento, compreender o efeito da iluminação e etc. 
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Modelagem precisa 

O BIM oferece uma ideia mais real da construção que será feita, e é 
apenas o começo de uma mudança geral. A expectativa é que essa 
visualização seja mais efetiva com o passar do tempo, situação que 
tornará o trabalho mecânico do engenheiro ainda mais automatizado. 

Com isso, esse profissional terá mais tempo para se dedicar à gestão 
do projeto. Ainda, essa tecnologia poderá utilizar a inteligência artificial 
e a Internet das Coisas (IoT) para fazer uma leitura de modelagem 
mais precisa. 

Plataformas de gestão de obras 

Essa ferramenta simplifica a coleta, a organização, o compartilhamento 
e a visualização de informações geradas para facilitar a tomada de 
decisão. O objetivo é diminuir o prazo de execução do projeto e usar 
menos recursos.  

Plataformas de gestão de obras 

Assim, você consegue controlar a entrada de materiais, o uso deles, o 
rendimento da mão de obra e etc. Além disso, todas as informações 
ficam centralizadas em apenas um local — isso permite que o gestor 
verifique o status de cada situação rapidamente e possa chegar a 
insights válidos.  

Como você pode perceber, a tecnologia na gestão de projetos é 
bastante válida e tende a oferecer mais facilidade na execução das 
atividades. Por meio dela, seu negócio ainda conquistará vantagens 
competitivas e estará preparado para o futuro. 
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Exercícios Teóricos 
Esses exercícios visam aprimorar seu conhecimento na matéria 
abordada, faça com calma e, se precisar, consulte o vídeo da lição ou 
o conteúdo na apostila. 

Exercícios referentes às lições de 01 a 05 

1) Qual é a diferença entre projeto e operação? 

 

 

 

 

 

 

2) O que é Gestão de Projetos? 

 

 

 

 

3) Qual é o objetivo da gestão de projetos? 
 

 

 
 

 

4) Cite duas vantagens da gestão de projetos. 
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5) O que é o ciclo de vida de um projeto? 

 

 

 

6) Quais são as cinco fases do processo de gestão de projetos? 

 

 

 

 

7) O que é feito na fase do Planejamento? 

 

 

 

 

 

 

8) O que é feito na fase da iniciação? 
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9) O que é o termo de abertura do projeto? 

 

 

 

 

10) O que são os marcos em um projeto? 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

 

Exercícios referentes às lições de 06 a 10 

1) Fale sobre a fase da execução do projeto. 

 

 

 

 

 

 

2) Quem são os stakeholders? 
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3) Fale sobre a fase do monitoramento e controle do projeto? 

 

 

 

 

4) Fale sobre a fase do encerramento do projeto. 

 

 

 

 

 

5) O que é o termo de encerramento de projeto? 

 

 

 

 

6) Quais são motivos para o encerramento do projeto? 

 

 

 

7) O que é o encerramento externo ou administrativo do projeto? 

 

 

 



126 Gestão de Projetos V5 

 

8) Cite dois princípios da metodologia PRINCE 2. 

 

 

 

 

 

 

9) O que é PMBOK? 

 

 

 

 

 

 

10) O que são os SPRINTS na metodologia SCRUM? 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 11 a 15 

1) O que é o caminho crítico do projeto? 

 

 

 

 

 

 

2) O que é PROJECT MODEL CANVAS? 

 

 

 

 

 

 

3) O que o Plano de Gerenciamento da Qualidade deve conter? 

 

 

 

 

 

 

4) Fale sobre O Six Sigma. 
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5) O que é a EAP? 

 

 

 

 

 

6) Em que a EAP auxilia? 

 

 

 

 

 

 

7) Quais são as quatro estratégias para montar a EAP? 
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8) Por que a curva em s recebe esse nome? 

 

 

 

 

 

 

9) Como é a técnica pomodoro? 

 

 

 

 

 

10) O que são os GAPS? 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 16 a 20 

1) Fale sobre o Ártia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Fale sobre o Slack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Fale sobre o PODIO. 
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4) Fale sobre ASANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) O que é o BITRIX24? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Fale sobre o GANTTPROJECT. 
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7) Fale sobre o MICROSOFT PROJECT. 

 

 

 

 

 

 

8) Fale sobre a MONDAY. 

 

 

 

 

 

 

 

9) Fale sobre o RUNRUN. 
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10) O que é o HIBOX? 

 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 21 a 25 

1) Fale sobre o Wrike. 

 

 

 

 

 

 

2) Fale sobre o JIRA. 

 

 

 

 

 

 

3) Quais são alguns benefícios do JIRA? 

 

 

 

 

4) Quais são os usos e objetivos do TRELLO? 
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5) O que é o PIPEFY? 

 

 

 

 

6) Os indicadores de projetos podem ser divididos em quatro 
categorias. Quais são? 

 

 

 

7) Quais são os principais indicadores operacionais? 

 

 

 

 

8) Quais são os principais indicadores de desempenho de projetos? 

 

 

 

 

 

 

9) Fale sobre os indicadores de impacto de projetos. 
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10) Fale sobre o perfil do gerente de projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIM DA APOSTILA 

Método CGD ® - Todos os direitos reservados. 
Protegidos pela Lei 5988 de 14/12/1973. 

Nenhuma parte desta apostila poderá ser copiada sem prévia 
autorização. 


