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Resumo 

 O objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso é viabilizar a aplicação dos 

processos do gerenciamento de projetos em conjuntos de habitações populares. O foco da 

pesquisa se desenvolveu em três áreas específicas de conhecimento gerencial: Custo, Escopo 

e Tempo. Estas áreas foram escolhidas pois formam os pilares do gerenciamento de projetos, 

também conhecidos como Restrição Tripla. A metodologia de trabalho consistiu em uma 

análise teórica do tema, de caráter qualitativo com o apoio de bibliografia de autores 

consagrados nas áreas abordadas e também com base nos procedimentos do Guia PMBOK 

(Project Management of Knowledge). Com base nos resultados obtidos, foram constatados os 

benefícios do gerenciamento de projetos neste tipo de conjuntos habitacionais. Posteriormente 

foi proposta uma metodologia sintetizada de aplicação dos temas estudados. A conclusão final 

é de que a aplicação dos procedimentos gerenciais estudados amplifica as chances de sucesso 

deste tipo de empreendimento.   

 

 Palavras Chave: Gerenciamento de Projetos, Habitações Populares, Gerenciamento 

de Custo, Gerenciamento de Escopo e Gerenciamento de Tempo 

 

 



 

 

Abstract 

The objective of this course conclusion work is to enable the implementation of project 

management processes in social housing sets. The focus of the research was developed in 

three specific areas of knowledge management: Cost, Scope and Time. These areas were 

chosen because they form the pillars of project management, also known as Triple Constraint. 

The methodology consisted of a theoretical subject of analysis, qualitative with the authors of 

literature supporting enshrined in covered areas and also based on PMBOK Guide procedures 

(Project Management of Knowledge). Based on the results, the benefits of project 

management were found in this type of housing. Later it proposed a synthesized methodology 

for the application of subjects studied. The final conclusion is that the application of the study 

management procedures amplifies the chances of success of this type of venture. 

 

 Key Words: Projects Management, Social Housing, Cost Management, Scope 

Management and Time Management.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

 

 

 O tema do presente trabalho se propõe a reunir de forma sintética procedimentos 

acadêmicos de gerenciamento de projeto para conjuntos habitacionais populares. 

  Devido as restrições orçamentárias para este segmento de construções o planejamento 

acaba ficando em segundo plano na maioria das empresas. O desafio causado por este tipo de 

prática é como mensurar os impactos no orçamento, cronograma e escopo resultantes da 

gestão de projetos limitada ou inexistente. 

 Visando demonstrar os benefícios do gerenciamento de projeto tanto para o 

planejamento como para execução deste tipo de empreendimentos, o autor busca neste 

trabalho focar nas três restrições básicas presentes nos projeto: custos, escopo e tempo. Com 

base nestas áreas serão abordados procedimentos simplificados para otimizar a gestão dos 

conjuntos habitacionais populares. 

 Ao final a expectativa é que este trabalho contribua para uma mudança de cultura nas 

empresas que o utilizarem como apoio, profissionalizando a gestão de projetos, otimizando a 

execução de suas obras e por consequência melhorando o resultado final dos 

empreendimentos. 

  

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Geral 

 

 Analisar de que maneira as empresas podem aplicar as práticas de gerenciamento de 

projetos nas habitações populares, de modo que estas medidas tragam resultados efetivos no 

que diz respeito ao cumprimento do cronograma, efetividade do orçamento planejado e na 

execução de projetos minimizando as alterações realizadas no canteiro de obras. 
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1.2.1 Específicos 

 

• Verificar o impacto no orçamento do projeto (restrições de custo) com a utilização das 

técnicas de gerenciamento de custos. 

• Verificar o impacto nos projetos executivos (restrições de escopo) com a utilização das 

técnicas de gerenciamento de escopo. 

• Verificar o impacto no cronograma de projeto (restrições de tempo) com a utilização 

das técnicas de gerenciamento de tempo. 

• Avaliar os benefícios que uma organização pode obter através de procedimentos 

práticos baseados em conceitos de gerenciamento de projetos.  

• Diagnosticar quais os maiores desafios para implementação de sistemas de gestão de 

projetos em obras de orçamento limitado.  

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

  

 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

2.1.1 Definição de Projeto 

 

  Primeiramente é importante determinar o conceito do termo "projeto". Ao 

contrário do que possa parecer em um primeiro momento, não é o tamanho de um projeto que 

determina sua definição. De acordo com Vargas et al. (2004, prefácio), "Qualquer atividade, 

mesmo a ida a um supermercado, pode ser tratada como um Projeto". Portanto, notamos que o 

gerenciamento de projetos pode ser aplicado a empreendimentos de pequeno ou grande porte. 

 Vários autores definem projeto como sendo um esforço temporário para se atingir um 

objetivo ou resultado. Com estas definições, podemos encontrar algumas especificações que 

nos ajudam a amplificar a visão sobre o tema como exemplifica Valle A. B. et al. (2010, p. 

28) "Um projeto é formado por um esforço não permanente, ou seja, temporário, para a 

criação de um produto ou serviço. Como não é permanente, podemos afirmar que todos os 

projetos deveriam conter um início, um desenvolvimento e um fim bem definidos". 

"  
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 Já para outro autor é importante salientar também a busca pela qualidade na entrega 

final do projeto e o caráter não repetitivo do mesmo.  

 

"Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência 
clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um 
objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros pré-
definidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade" (VARGAS, R., 2003, 
p.8). 

 

 Também colaborando com a definição de projeto segundo Prado (2004, p.18),  "A 

denominação "único e não-repetitivo" significa que o produto/serviço possui alguma 

diferença em relação a todos produtos/serviços similares já produzidos". 

 Concluímos assim que com a evolução da definição do termo projeto, podemos aplicar 

os estudos a este tema tanto em pequenos empreendimentos como grandes, pois cada conjunto 

habitacional será único e deve ter seu começo, início e fim. 

 

 2.1.2 Histórico do Gerenciamento de Projetos 

 

 A gestão de projetos sempre foi um grande desafio para humanidade. Desde a 

construção das pirâmides do Egito até os projetos de naves espaciais recentes exigiram 

inúmeras horas de planejamento para serem executados. 

 Apesar da longevidade do tema, apenas no final da década de 1950 o gerenciamento de 

projetos começou a ser tratado através de ferramentas e técnicas normatizadas. Segundo Valle 

et al. (2010, p.18), somente após serem surpreendidos pela União Soviética o Departamento 

de Defesa dos Estados Unidos ampliou os investimentos em projetos militares. E este esforço 

foi determinante para o desenvolvimento das primeiras ferramentas de gerenciamento de 

projetos como PERT (Program Evaluation and Review Technique) e CPM (Critical Path 

Method). 

 No ano de 1996 foi lançado pelo PMI (Project of Management Institute) o Guia 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Esta ferramenta desenvolvida pelo PMI, 

consiste em um guia de conhecimentos e conjunto de práticas no gerenciamento de projetos. 

Atualmente na sua 6ª Edição o Guia PMBOK (PMI, 2016) contempla algumas das 

ferramentas mais modernas e completas disponíveis hoje no mercado, trazendo possivelmente 

os conceitos mais recentes de gerenciamento de projetos.   
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2.1.3 Definindo Gerenciamento de Projetos 

 

 O Gerenciamento de Projetos também é definido pelo PMBOK (PMI, 2016, p. 4), "a 

aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim 

de atender aos seus requisitos". De acordo com esta definição, o gerenciamento de projetos 

pode ser dividido em cinco processos principais: Iniciação, Planejamento, Execução, 

Monitoramento e Controle e ainda Encerramento. 

 Temos também uma definição que pode ser aplicada a prática da gestão de conjuntos 

habitacionais, que demonstra que o conceito de gerenciamento não se abrange apenas ao 

planejamento, mas também a execução do projeto: 

 

 "A Gerência de Projetos (ou Gerenciamento de Projetos - GP) é um ramo das 
Ciências Gerenciais que trata do planejamento e controle dos projetos. Gerenciar um 
projeto significa, resumidamente, planejar a sua execução antes de iniciá-lo e, então, 
acompanhar sua execução". (PRADO, D. S. do., 2004, p.20) 

 

 O termo de Ciclo de Vida de um Projeto, demonstrado na FIGURA 1, ajuda a elucidar 

o conceito do projeto sempre ser um esforço temporário, sendo o gerenciamento de projetos 

fundamental para o atender aos requisitos do mesmo com os recursos e tempo disponíveis. 

 

 

FIGURA 1- Ciclo de Vida de um Projeto 
Fonte: Blog  Papo de Projeto ( 2014) 
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2.1.4 Conceituando a Restrição Tripla 

 

 O conceito de Restrição Tripla era visto até a 3ª edição do PMBOK (PMI, 2004), como 

sendo uma importante definição de gerenciamento de projetos. Este conceito utilizava três 

restrições de projetos que não poderiam sofrer alterações sem impactar nas demais: escopo, 

custo e tempo. Podemos visualizar este conceito na FIGURA 2. 

 

FIGURA 2 - Triângulo da Tripla Restrição 
Fonte: Arthur Freire ( 2015) 

 

 Na 4ª edição do PMBOK (PMI, 2008), o conceito de Restrição Tripla foi removido do 

guia para tornar a concepção de gerenciamento de projetos mais abrangente. Além desta 

alteração, foram inseridos os conceitos de Recursos e Riscos, alterando também a 

nomenclatura de Custos para Orçamento e Tempo para Cronograma.  

 Entretanto, como forma de incentivar as empresas com baixa maturidade em 

gerenciamento de projetos a iniciar o gestão profissional dos conjuntos de casas populares, o 

presente trabalho irá focar nas três áreas da restrição tripla na pesquisa teórica. 

   

 

2.2 HABITAÇÕES POPULARES 

 

 

 As habitações populares tem como característica o baixo custo de projeto e execução, 

tornando recorrentes as patologias verificadas após a conclusão das mesmas, seja por falhas 

no projeto ou na execução. 
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 Possivelmente o grande desafio deste tipo de empreendimento consiste na restrita 

destinação de tempo e recursos para o gerenciamento de projetos e planejamento dos 

empreendimentos. 

 Os conjuntos habitacionais populares possuem algumas singularidades. A primeira é 

que os projetos das unidades residenciais muitas vezes são similares ou até mesmo iguais 

entre si. Teoricamente essa condição facilitaria o planejamento dos empreendimentos e o 

gerenciamento do projeto. Mas por outro lado toda a parte de infraestrutura de cada conjunto 

habitacional possui infinitas particularidades, impossibilitando qualquer analogia a conjuntos 

similares. 

 Outras particularidades sobre habitações populares ou sociais é que este segmento 

costuma receber o incentivo através de programas de apoio a produção e financiamento por 

agentes financeiros. Um exemplo de programa de incentivo a produção de Conjuntos 

Residenciais Populares é o PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida). Podemos verificar 

este tipo de empreendimento na FIGURA 3.  

 

FIGURA 3 - Conjunto de Habitações Populares 
Fonte: Portal Brasil ( 2012) 
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 A CEF (Caixa Econômica Federal) e o BB (Banco do Brasil), são os principais agentes 

financeiros que atuam na construção de conjuntos residenciais populares, no que diz respeito 

ao financiamento e suporte financeiro através de recursos do FAR - Fundo de Arrendamento 

Residencial, FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e SFH - Sistema Financeiro de 

Habitação. 

 No entanto, as construtoras que tem interesse de participar destes programas de 

incentivo precisam atender a uma série de requisitos e certificações exemplificadas no 

APÊNDICE 2, para estarem habilitadas em atuar neste segmento de construções. 

 O gerenciamento de projetos torna-se fundamental para que a empresa faça a gestão do 

projeto desde sua concepção até a entrega da obra. A utilização de técnicas de gerenciamento 

em escopo, tempo, custo pode aumentar a produtividade das construtoras, diminuindo a 

ocorrência de alterações de escopo, não cumprimento de cronograma e fechamento do 

orçamento fora do que foi estabelecido no planejamento. 

 

 

2.3 GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

 

 

 O Gerenciamento de Custos é um desafio para a humanidade a séculos. Desde que a 

sociedade começou a registrar posse de propriedades e bens, a contabilidade dos custos 

começou a ser realizada. 

 As relações de troca na antiguidade foram sendo aprimoradas, conforme cita  Barbosa 

et al. (2014, p. 18), "com o surgimento do comércio e sua intensificação após as Cruzadas, as 

atividades de troca, venda e crédito passaram a requerer que os comerciantes acompanhassem 

com mais detalhe o seu patrimônio, cada vez maior". Outro autor também relata o caráter 

ainda primário da contabilidade financeira das empresas no período da revolução industrial:  

 

"Os bens eram quase todos produzidos por pessoas ou grupos de pessoas que poucas 
vezes constituíam entidades jurídicas. As empresas propriamente ditas vivam 
basicamente do comércio, e não da fabricação (fora, é lógico, das finanças). Dessa 
forma, eram bastante fáceis o conhecimento e a verificação do valor de compra dos 
bens existentes, bastando a simples consulta aos documentos de sua aquisição". 
(Martins, E., 2010, p. 20)  
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 Com o passar dos anos o nível de complexidade da contabilidade dos custos passou a 

exigir a criação de ferramentas para seu gerenciamento. É descrito pelo PMBOK (PMI, 2013, 

p. 193) "O gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos envolvidos em 

planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle de custos, 

de modo que o projeto possa ser terminado dentro do orçamento aprovado". Podemos 

verificar na FIGURA 4, os processos de gerenciamento de custos de acordo com o PMBOK 

(PMI, 2013). 

 

FIGURA 4 - Processos de Gerenciamento de Custos 
Fonte: Rodrigo Lopes ( 2013) 

 

 Determinar o orçamento de um projeto é um dos maiores desafios das construtoras. 

Diversos fatores podem influenciar nos custos de um empreendimento. É preciso garantir que 

o montante de recursos destinado ao projeto seja suficiente para o desenvolvimento do 

conjunto habitacional, onde qualquer alteração pode resultar no fracasso do empreendimento. 

 Para sintetizar o processo de gerenciamento do orçamento de projetos o autor irá 

descrever as quatro etapas descritas pelo PMBOK (PMI, 2013), como sendo integrantes do 

processo de gerenciamento de custos: planejar o gerenciamento de custos, estimar os custos, 

definir o orçamento e controlar os Custos. 
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 Para iniciar o roteiro de gerenciamento de custos, torna-se importante descrever alguns 

termos ilustrados na FIGURA 5 e descritos por Barbosa et al. (2014, p. 21): 

• Gasto: Consiste em um sacrifício financeiro para obtenção de um bem ou serviço 

qualquer. Podem ser exemplificados como pagamento de horas de trabalho, compra de 

matérias primas, pagamento de mão de obras ou recursos utilizados no projeto. 

• Despesa: Também é um gasto, mas relativo a bens e serviços que não estão ligados ao 

projeto em questão. Podem ser gastos administrativos, comerciais ou de vendas. 

• Investimentos: Se trata de um gasto com um bem ou até mesmo um serviço que 

depende do tempo de duração de um serviço ou equipamento e a quais benefícios são 

proporcionados futuramente. Podemos exemplificar como matéria prima em estoque, 

máquinas que vão gerar produção, móveis e imóveis. 

• Desembolso: Consiste no pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço, 

podendo ser exemplificado como toda saída de dinheiro. 

• Perda: Bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntária. Ocasiona a 

redução do patrimônio sem qualquer valor compensatório, como projetos fracassados, 

tecnologias obsoletas, perdas com incêndio 

• Custo: Gasto relativo a um bem ou serviço a serem utilizados na produção de outros 

bens ou serviços. São valores medidos em dinheiro, estimados, orçados, 

comprometidos e desembolsados. Podem ser classificados como diretos (vinculados 

diretamente a um trabalho no projeto), indiretos (sendo rateados entre mais de um 

projeto ou tarefa). Ainda ser classificado como fixos (não sendo alterado pela 

quantidade de trabalho ou atividade) e variáveis (mantendo uma variação 

proporcional a quantidade de trabalho ou atividade desempenhada). 
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FIGURA 5 - Classificação de Gastos 
Fonte: FGV ( 2016) 

 

2.3.1 Planejar de Gerenciamento de Custos 

 

 De acordo com Barbosa  et al. (2014, p. 29), "O plano de gerenciamento do projeto 

contém o plano de gerenciamento de custos, que deve determinar o formato e estabelecer os 

critérios e diretrizes para planejar, estimar, orçar, e controlar os custos do projeto".  

 Ainda de acordo com Barbosa et al. (2014, p. 29), os planos de gerenciamento de 

custos devem conter a descrição dos processos  a serem utilizados, contendo por exemplo 

formulários, relatórios, documentos de registro e responsabilidades dos integrantes do projeto. 

 É possível elencar alguns benefícios do efetivo planejamento da gestão de custos, entre 

eles podemos descrever: 

 

• auxilia na avaliação da eficiência do andamento do projeto; 

• custos planejados e não apenas controlados; 

• realização da contabilidade de custos e não apenas de gastos; 

• auxilia no controle de orçamentos; 

• ajuda a definir cortes ou ampliações no escopo do projeto; 

• ajuda a definir eventuais ampliações ou reduções de prazo (cronograma); 

• colabora na tomada de decisões; 
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2.3.2 Estimar o Gerenciamento de Custos 

 

 De acordo com Barbosa et al. (2014, p. 48) o "Processo de estimar os custos possibilita 

o cálculo de custos dos recursos necessários para executar as atividades ou pacotes de 

trabalho do projeto". Portanto, o processo de estimar os gastos necessários para um projeto 

inicia com estimativas de valores monetários com base nos conhecimentos aplicados. 

 É necessário levar em conta alternativas como compra ou locação de equipamentos, 

terceirização ou não de serviços, entre outras decisões para chegar a um orçamento otimizado 

com base nas alternativas disponíveis. 

 O guia PMBOK (PMI, 2013), costuma dividir os processos de cada etapa de qualquer 

área em "entradas, ferramentas e saídas". Neste primeiro tópico, o autor irá descrever as 

entradas para conceituação de novos termos. Nós próximos itens as entradas serão apenas 

elencadas, e descritas quando representarem novos conceitos não abordados. 

 

 São consideradas entradas ou documentos base para estimar os custos: 

 

• Plano de gerenciamento de custos. Consiste em um plano que estabelece de que 

forma os custos do projeto serão gerenciados. Neste plano estão contidas as 

metodologias utilizadas e o nível de precisão para estimar o valor destas atividades. 

• Plano de gerenciamento de recursos humanos. Estabelece um plano que fornece os 

quais os parâmetros de contratação de colaboradores, tais como prioridades para 

seleção de candidatos e prêmios, sendo necessários para estimar os custos do projeto. 

• Linha de base do escopo. A linha de base do escopo consiste na relação entre três 

elementos básicos do projeto, a EAP (Estrutura Analítica do Projeto), o Dicionário da 

EAP e as especificações de escopo do projeto. Informações complementares como 

requisitos, desempenho, segurança, licença e autorizações também constam na linha 

de base do escopo. 

• Cronograma de projeto. O cronograma do projeto é uma ferramenta detalha a 

duração, sequência e dependência das atividades descritas na EAP. Neste arquivo é 

possível visualizar os recursos e o tempo destinados ao projeto.  
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• Registro de Riscos: No gerenciamento de riscos classificamos como riscos tanto 

ameaças como oportunidades. O Registro dos riscos é importante para a estimativa de 

custos pois podem impactar diretamente no cronograma e nos custos do projeto. 

• Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos: O plano de gerenciamento de 

recursos humanos descreve os procedimentos para contratação e atributos de 

recrutamento para o projeto. Índices de pessoal e reconhecimento e prêmios para 

auxiliar na estimativa dos custos.  

• Fatores Ambientais: São fatores internos ou externos a empresa que podem 

influenciar no resultado de projetos mesmo não estando no escopo do projeto. Um 

exemplo se refere as condições de mercado que influenciam nos preços de produtos, 

serviços e resultados, influenciando drasticamente os custos dos requisitos. Já as 

informações comerciais publicadas informam taxa de custos de recursos 

disponibilizadas em bancos de dados comerciais, fornecendo custos padrão para 

material e equipamento. A tabela SINAPI (Sistema   Nacional   de  Pesquisa   de   

Custos  e   Índices  da Construção Civil) usada como parâmetro em construções do 

PMCMV é um exemplo deste segundo caso. 

• Ativos de Processos Organizacionais: Podem ser descritos como documentos 

diretamente ligados aos processos de estimativa de custos, tais como modelos, 

relatórios de lições aprendidas e a política desejada pela empresa para controlar seus 

orçamentos. 

• DE (Declaração de Escopo): É um documento que descreve o que estará presente no 

conteúdo do projeto. Também segundo Sotille et al. (2014, p. 85), "a declaração do 

escopo corresponde a um anteprojeto do trabalho a ser realizado." 

• EAP (Estrutura Analítica do Projeto): É um documento formal que contém todas as 

entregas de projeto, organizada em uma raiz de prioridades, dividindo o projetos em 

partes menores para facilitar o seu gerenciamento. O Dicionário da EAP é um 

documento que detalha as entregas contidas neste arquivo. 

 

 O guia PMBOK (PMI, 2013) e Barbosa et al. (2014) descrevem algumas ferramentas 

para estimar os recursos necessários em um projeto. Esses métodos podem ser combinados 

dependendo da habilidade das pessoas que elaboram as estimativas e da disponibilidade de 

dados técnicos e históricos. 
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• Opinião especializada: Se trata de uma estimativa baseada na opinião de 

especialistas. Este tipo de análise normalmente não utiliza dados técnicos detalhados, 

mas fornece subsídio para determinar quais combinações de outros métodos realizar 

para chegar a resultados mais precisos. Informações históricas tendem a fornecer um 

melhor resultado. 

• Estimativa análoga ou "top-down": Esta estimativa utiliza parâmetros de um projeto 

similar ao em análise para quantificar o uso de recursos. Valores como escopo, custo, 

tempo e duração das atividades são utilizados com base em projetos anteriores 

contidos nos dados históricos.  

• Estimativa paramétrica: São estimativas que utilizam uma relação estatística entre 

dados históricos relevantes e outras variáveis importantes para cálculo como (área, 

peso, volume, etc.) a fim de fazer uma projeção de custos necessários para realização 

do projeto. Utilizando esta ferramenta podemos atingir um alto índice de precisão 

dependendo da qualidade dos dados utilizados. 

• Estimativa "bottom-up" ou detalhada: Esta estimativa é um método para estimar 

um componente do trabalho. Inicia-se pelo nível mais baixo da EAP (pacotes de 

trabalho ou atividades), sendo o custo detalhado resumido nos níveis mais altos da 

EAP. Este método requer conhecimento detalhado do projeto.   

• Estimativa de três pontos: São estimativas baseadas no modelo PERT - Program 

Evaluation and Review Technique. Neste modelo são considerados três tipos de 

estimativas; uma pessimista "P" (onde é considerado o pior cenário para realização das 

atividades), uma otimista "O" (onde é considerado o melhor cenário para realização 

das atividades) e a mais provável "MP" (onde é considerado o cenário mais provável 

para realização das atividades). Com base nestes valores é feita uma média ponderada 

dos resultados através da equação (PERT = (O+4xMP+P)/6). As estimativas de custos 

baseadas nesta equação podem fornecer valores mais precisos.  

• Análise de Reservas: As estimativas de custos podem incluir as chamadas reservas de 

contingência, que levam em conta previsões para mudanças não planejadas mas 

potencialmente necessárias. A reserva para contingência pode ser um valor fixo, um 

percentual de custo estimado ou desenvolvida através de métodos de análise 
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quantitativa. A medida que informações mais precisas do projeto são fornecidas, a 

reserva de contingência poderá ser usada, reduzida ou eliminada. 

• Custo da qualidade (CDQ): As premissas sobre custos da qualidade podem ser 

usadas para preparar a estimativa de custos da qualidade.  

• Software de gerenciamento de projetos: Consistem em programas voltados ao  

gerenciamento de projetos, como por exemplo, planilhas computadorizadas e 

ferramentas de simulação estatística. A utilização destas ferramentas agiliza o 

processo de determinação das alternativas que melhor se encaixam nas necessidades e 

limitações de recursos do projeto.  

• Análise de proposta de fornecedor: Os métodos de estimativas de custos incluem a 

análise de quanto o projeto custaria base nas respostas de cotações dos fornecedores 

qualificados. Pode ainda ser feito um trabalho adicional, estimando os custos com base 

nos preços das entregas individuais, derivando um custo que suporte o orçamento final 

do projeto.  

• Técnicas de tomada de decisão em grupo: São procedimentos tais como 

Brainstorming, técnica Delphi e técnicas de tomada de decisão em grupo são úteis 

para maior engajamento dos membros da equipe com relação as estimativas 

calculadas. Ao obter maior envolvimento do corpo técnico da equipe de projeto a 

tendência é de obtenção de resultados mais precisos nas estimativas. 

 

 De acordo com o PMBOK (PMI, 2013) termos as seguintes saídas desta fase. 

 

• Estimativas de custos das atividades:  São estimativas de custos baseadas em 

avaliações dos possíveis custos calculados para executar o projeto. Estes custos podem 

ser apresentados de forma resumida ou detalhada, desde que contemplem todos os 

recursos afetos a realização de toda a atividade. Isso inclui mão de obra direta, 

materiais, serviços, equipamentos e instalações entre outros fatores. Custos indiretos, 

caso estimados devem estar locados em níveis mais altos da EAP. 

• Bases das Estimativas:  A base de estimativas consistem nos documentos que 

fornecem suporte e detalham os procedimentos de como a estimativa de custos foi 

elaborada. Podemos detalhar a documentação de bases para estimativa, das premissas 

adotadas ou restrições conhecidas, indicando o nível de confiança da estimativa final. 
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• Atualizações nos documentos do projeto: O principal documento a ser atualizado 

nesta etapa é o gerenciamento de riscos, que agora possuirá maiores detalhes com 

relação aos custos envolvidos em oportunidades e ameaças.  

 

2.3.3 Determinar o Orçamento 

 

 Para chegarmos a determinação de um orçamento é necessário realizar o processo de 

agregação de custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para 

estabelecer uma linha de base de custos autorizada.  

 As entradas deste processo são: Declaração do escopo; EAP, Registro de riscos, 

Cronograma de projeto, plano de gerenciamento de custos, Linha de base do escopo, 

Estimativas de custos das atividades, Base das estimativas, Ativos de processos 

organizacionais, Calendário de recursos (documentos que fornecem informações sobre que 

recursos são designados para o projeto e para quando são alocados) e Acordos (informações 

contratuais aplicáveis e custos relacionados a produtos serviços ou resultados). 

 

 As seguintes Ferramentas e técnicas para definir o orçamento são indicadas 

 

• Agregação de custos: Podemos agregar as estimativas de custos de acordo com os 

pacotes de trabalho relacionados na EAP. O processo consiste em juntar cada 

estimativa de cada entrega até chegar aos níveis mais altos da EAP. 

• Análise de reservas: A análise de reservas de orçamento pode estabelecer tantos 

reservas de contingência como reservas gerenciais para o projeto. As reservas de 

contingência se tratam de provisões para mudanças imprevistas identificadas através 

da análise de riscos. Já as reservas gerenciais são orçamentos reservados para riscos 

não identificados no escopo. 

• Opinião especializada: Através da opinião de especialistas com experiência em 

determinada área ou projeto, podemos otimizar o processo e a utilização de 

ferramentas em estimar os custos dos projetos.  

• Relações históricas: A consulta a relatórios históricos facilita a comparação das 

estimativas com o projeto orçado, como a utilização de modelos matemáticos para 

prever o custo total de um projeto. Cada tipo de projeto pode ter diferentes 
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particularidades que através de experiências anteriores relatadas podem facilitar a 

estimativa dos custos. 

• Reconciliação do limite de recursos financeiros: Os fundos utilizados para execução 

do projeto devem ser conciliados aos limites de recursos reservados para o mesmo. 

Em caso de não atendimento a esta regra  poderá ser necessário o reagendamento de 

entregas com o objetivo de manter o orçamento de projeto. 

 

 Com base nestas ferramentas temos as seguintes saídas: 

 

• Linha de base do desempenho de custos: Nada mais é do que a versão final do 

orçamento do projeto, sem levar em conta as reservas de gerenciamento. Para alterar 

estes custos somente será possível através dos procedimentos formais de mudança. O 

orçamento final resulta da soma de todos orçamentos das etapas individualmente. 

• Requisitos de recursos financeiros do projeto: Oriundos da linha de base de custos, 

estes requisitos incluem tanto os gastos afetos ao projeto como as responsabilidades. 

Nesta etapa já são incluídas as reservas gerenciais, caso sejam existentes 

• Atualizações nos documentos do projeto: Os documentos a serem atualizados nesta 

etapas são as estimativas de custos das atividades, os registros de riscos e cronograma 

do projeto.  

 

2.3.4 Controlar os Custos 

 

 A última etapa do gerenciamento de custos consiste no acompanhamento do 

andamento do projeto para garantir as atualizações no orçamento e no plano de mudanças 

efetivados na linha de base de custos, de acordo como PMBOK (PMI, 2013). 

 Trabalhando já com gastos reais, o gerente de projeto tem a tarefa de atualizar o 

orçamento com as mudanças autorizadas no Controle Integrado de Mudanças. O controle 

deve ser acompanhado assegurando que as mudanças sejam feitas de maneira oportuna, 

gerenciando as mudanças reais quando e conforme ocorrem. 

 Monitorar o desempenho de custos e do trabalho em relação ao planejado para 

entender as variações também é uma tarefa importante desta etapa. Agir para manter os 

excessos de custos não previstos dentro dos limites aceitáveis também é faz parte desta etapa. 
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 O processo de controle de tem como entradas os seguintes documentos: Linha de base 

do desempenho de custos, Requisitos de recursos financeiros do projeto, Plano de 

gerenciamento de custos, Dados do desempenho de trabalho e os Ativos de processos 

organizacionais. 

 

 Para controle de custos temos as seguintes ferramentas e técnicas: 

 

• Gerenciamento do valor agregado: O gerenciamento do valor agregado é um método 

que utiliza três unidade de medição de desempenho: valor planejado, valor agregado 

e custo real. Com base nestes três indicadores o GVA combina escopo, cronograma e 

medições de recursos para avaliar ao desempenho do projeto. É um método 

comumente utilizado para medição do desempenho dos projeto. Ele integra a linha de 

base do escopo à linha de base dos custos e à linha de base do cronograma, para 

formar a linha de base da medição do desempenho, que ajuda a equipe de 

gerenciamento do projeto a medir o desempenho do projeto. 

• Previsão: Conforme o projeto avança, a equipe de projeto pode elaborar uma 

estimativa no término (ENT) que pode divergir do orçamento no termino do projeto 

(ONT) baseado no desempenho do projeto. Com o uso da ENT feita manualmente 

pelo gerente de projeto, por exemplo, podem ser verificadas variações comparadas a 

uma variedade de ENTs com diversos cenários de riscos envolvidos. 

• Índice de desempenho para término: Denominado de  índice de desempenho para o 

término (IDPT), consiste em um parâmetro de controle de custos que deve ser 

alcançado com os recursos restantes, a fim de cumprir os gastos estabelecidos no 

plano de gerenciamento. Este índice demonstra uma relação entre o custo para 

terminar o trabalho do projeto comparado ao orçamento inicial. 

• Análise do desempenho: Fazem a comparação dos custos custos reais de projeto, 

indicados no orçamento e cronograma que estejam abaixo ou acima do planejado para 

terminar o trabalho em execução. 

• Análise da variação: assim como no Gerenciamento de Valor Agregado, consiste na 

explicação para variações de custos, como nas formulas: (VC = VA - CR), ou através 

dos prazos (VPR = VA - VP), e também a variação no término (VNT = ONT - ENT).  
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• Software de gerenciamento de projetos: Os softwares de gerenciamento de projetos 

otimizam a obtenção de estimativas mais precisas do GVA, mostrando as tendências 

de resultados finais possíveis. 

 

 E a partir do controle de custos temos as seguintes entregas ou saídas. 

 

• Informações sobre desempenho: São calculados  índices como: VPR do IDC, VC e 

IDPT para os ítens da EAP. Estas informações são  repassadas às partes interessadas. 

• Previsões de custos: São calculadas estimativas ENT ou através da técnica "bottom-

up" e posteriormente reportado aos stakeholders. 

• Solicitações de mudanças: Sempre que os indicativos do projeto demonstrarem a 

necessidade de alterações no projeto, serão necessárias solicitações de mudança na 

linha de base ou nos componentes do plano de gerenciamento de projeto. Nestas 

solicitações de mudança são definidas as ações tantos para evitar como para corrigir 

eventuais problemas decorrentes destas ações. 

• Atualizações no PGP: As atualizações do plano de gerenciamento do projeto que 

podem ocorrer na linha de base dos custos e no plano de gerenciamento dos custos. 

Essas mudanças devem ser aprovadas no escopo e informadas no feedback com as 

partes interessadas no projeto. 

• Atualizações nos documentos do projeto: Devem ser atualizados tanto a estimativa 

de custos assim como a bases das estimativas de custos. 

• Atualizações nos ativos de processos organizacionais: Devem ser atualizados os 

seguintes documentos desta etapa: ação corretivas, causas e variações, bancos de 

dados financeiros e lições aprendidas através do controle de custos do projeto. 

  

 Em apoio aos procedimentos informados neste capítulo é disponibilizado no 

APÊNDICE 3 um resumo com as entradas e saídas de todos os processos do gerenciamento 

dos custos. É apresentado também no APÊNDICE 1 um modelo simplificado de orçamento 

de conjunto residencial de habitações populares, utilizado no PMCMV. 
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2.4 GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

 

  

2.4.1 Definindo Gerenciamento de Escopo 

  

 Em projetos de uma forma geral, independentemente de sua complexidade faz-se 

necessário a correta descrição e organização do conteúdo do projeto, contendo informações de 

todos do que deverá ser entregue e da mesma forma o que não faz parte deste escopo.  

 De acordo com Xavier (2009, p. 42) "A gerência de escopo do projeto abrange os 

processos exigidos para garantir que somente ele inclua todo o trabalho necessário, para ser 

terminado com sucesso". A definição insuficiente do escopo do projeto é descrita como um 

grave problema de acordo com Sotille et al. (2014, p. 22) "A falha em definir exatamente o 

que será feito provavelmente irá impactar o custo (e talvez o lucro), ou pior, resultar em um 

projeto que produz entregas que o cliente se recuse a aceitar". 

 Aplicando estes conceitos a conjuntos residenciais populares, percebe-se que muitas 

construtoras que atuam neste ramo negligenciam um efetivo planejamento e definição do 

escopo do projeto. É preciso definir com muita clareza quais as características necessárias 

para cada conjunto habitacional, pois temos muitas partes envolvidas nestes projetos 

(stakeholders) tais como: CEF, BB, prefeituras, órgãos ambientais, companhias de 

abastecimento de água e energia elétrica, cartórios, entidades sociais entre outras e 

principalmente os futuros residentes deste conjuntos. Em apoio aos procedimentos informados 

neste capítulo é disponibilizado no APÊNDICE 4 um resumo com as entradas e saídas de 

todos os processos do gerenciamento do escopo. 

 O PMBOK (PMI, 2013), divide em seis processos o gerenciamento de escopo de 

projetos, sendo eles representados na FIGURA 6: 

 

• Planejar o gerenciamento do escopo 

• Coletar os requisitos 

• Definir o escopo 

• Criar a Estrutura Analítica de Projeto 

• Validar o escopo 

• Controlar o escopo 



31 

 

 
FIGURA 6 - Processos de Gerenciamento de Escopo 

Fonte: Diego Macedo ( 2014) 

 

2.4.2 Planejar o Gerenciamento de Escopo 

 

 Segundo o PMBOK(PMI, 2013) o planejamento do escopo é consiste em estabelecer 

um plano de gerenciamento do escopo do projeto onde será documentado como tal escopo 

será definido e posteriormente validado e controlado. É no planejamento que serão definidos 

os métodos de execução das demais etapas. De acordo com Sotille et al. (2014, p. 41) "Os 

benefícios de produzir e manter o plano de gerenciamento de escopo devem superar seus 

custos".  

 Nesta etapa as entradas básicas do projeto; o TAP (Termo de Abertura do Projeto) que 

é um documento que autoriza o início do projeto, o Plano do Projeto, os Ativos do Processo e 

Fatores Ambientais serão analisado por especialistas e discutidos em reuniões. Tais 

procedimentos vão resultar na elaboração dos seguintes documentos:  

 

• Plano de Gerenciamento do Escopo. Consiste em parte integrante do plano de 

gerenciamento do projeto. Neste plano deverá ser descrito como o escopo será 

desenvolvido, monitorado e controlado e por final verificado. O plano de 

gerenciamento do escopo é um processo fundamental para a elaboração do plano de 

gerenciamento do projeto.  

• Plano de Gerenciamento de Requisitos. É um plano integrante do gerenciamento do 

projeto que estabelece como os requisitos serão analisados, documentados e 

gerenciados. 
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2.4.3 Coletar Requisitos 

 

 Sotille et al. (2014, p. 55), define Requisitos como sendo "condições ou características 

que atendem as necessidades e expectativas das partes interessadas e que, portanto, precisam 

estar presentes nas entregas de projeto e de produto". 

 É nesta etapa que identificamos as partes interessadas no projeto, os stakeholders. 

Podemos criar um documento para registro dessas parte interessadas, conforme mostra o 

ANEXO 1. 

 Para identificar os requisitos Xavier (2009, p. 74) indica a utilização das seguintes 

ferramentas de coleta de requisitos: 

 

• Entrevistas. Consistem numa abordagem formal ou informal com perguntas para 

coletar informações das partes interessadas e dos especialistas no tópico do projeto.  

• Grupos de foco. Tem como objetivo juntar os principais stakeholders e os 

especialistas do projeto, com o intuito de melhor entendimento por todos com relação 

aos resultados gerados após a conclusão do projeto. 

• Workshops. São oficinas de discussão que unem diferentes partes envolvidas no 

projeto, sua utilidade é importante porque reúne partes com diferentes funções e 

experiências e objetivos, colaborando para um melhor comprometimento de todos. 

• Técnicas criativas de grupo. Consistem em técnicas que podem ser usadas para 

auxiliar na definição das especificações, funcionalidades e objetivos do projeto. São 

elas o Brainstorming, a Técnica Delphi, o Mapa Mental e a Classificação. 

• Técnicas de tomada de decisão em grupo. Tem por característica avaliar em grupo 

alternativas capazes de atingir o objetivo realizado. A tomada de decisão pode ser feita 

por unanimidade, majoritária, consenso, pluralidade (todas com decisões em grupos) e 

até de forma ditatorial, quando apenas uma pessoa toma a decisão por todos. 

• Técnicas de questionamento e pesquisa. São perguntas objetivas com a finalidade de 

acumular informações relevantes de forma rápida e abrangendo um grande número de 

participantes 
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• Técnicas de Observação. É um meio de analisar diretamente no ambiente de trabalho 

o desempenho das pessoas que executam uma tarefa, normalmente utilizada quando o 

procedimento a ser analisado tem uma grande complexidade de detalhes. 

• Protótipos. É um método usado para ter uma resposta mais rápida referente aos 

resultados do projeto. É um modelo físico do produto final 

 

 Após coletarmos os requisitos geramos os seguintes documentos ou saídas, conforme 

cita o  PMBOK (PMI, 2013): 

 

• Documentação dos requisitos. São documentos que descrevem como os requisitos 

analisados individualmente influenciam no projeto. Estes requisitos podem ter 

diferentes níveis de detalhamento e complexidade, mas obrigatoriamente devem ser 

consistentes e aceitáveis para as principais partes interessadas.  

• Matriz de rastreabilidade dos requisitos. É uma matriz em forma de tabela que 

estabelece as relações dos desde sua origem no projeto até a entrega final de cada 

pacote de trabalho. Esta matriz garante que cada requisito agregue valor ao negócio, 

através de sua ligação como objetivo final do projeto. Elas associam atributos a cada 

requisito que auxiliam a definição de informações importantes sobre os requisitos.  

• Plano de Gerenciamento do Escopo. Descrito no capítulo 2.4.2 e atualizado com 

base nas informações obtidas na coleta de requisitos.  

 

2.4.4 Definir o Escopo 

 

 Segundo Xavier (2009, p. 88) "o processo de definição de escopo tem como objetivo 

elaborar e documentar a estratégia para o desenvolvimento do trabalho (escopo) que irá gerar 

o produto do projeto. E conforme descreve o PMBOK (PMI, 2013), temos os seguintes 

documentos (entradas) para definir o escopo: 

 

• Plano de gerenciamento do escopo. Descrito no capítulo 2.4.2 

• Termo de abertura do projeto. É o documento que formaliza a aceitação do projeto 

conforme descrito anteriormente, ele também fornece a descrição dos níveis mais altos 
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do projeto (sem detalhamento das entregas), das características do produto e contém os 

requisitos de aprovação do projeto  

• Documentação dos requisitos. Descrito no capítulo 2.4.3 

• Ativos de processos organizacionais. Descrito no capítulo 2.3.4 

 

 Para definir o escopo o PMBOK (PMI, 2013) indica a utilização das seguintes 

ferramentas: 

 

• Opinião especializada. Assim como ocorre nas diversas áreas do gerenciamento de 

projetos, a utilização da opinião especializada é usada frequentemente  para 

estabelecer corretamente o escopo do projeto. Diversas fontes, como consultores, 

especialistas no assunto, partes interessadas entre outros são passíveis de serem 

consultadas e contratadas. 

• Análise de produto. Este tipo de análise tem como foca projetos que tem um produto 

como entrega final. Existem diversos métodos utilizados com o intuito de traduzir as 

descrições do escopo em entregas possíveis de serem realizadas. Técnicas como 

análise de sistemas, decomposição do produto, engenharia de sistemas, engenharia de 

valor e análise de requisitos são passíveis de utilização. 

• Geração de alternativas. Consistem em uma técnica que retorne um grande numero 

de alternativas com o objetivo de identificar diferentes possibilidades de execução e 

desenvolvimento do trabalho do projeto.  

• Oficinas facilitadas. São oficinas que envolvem a participação de stakeholders 

principais de um projeto. Através de conhecimentos especializados destes 

participantes são elaborados procedimentos para maior engajamento das equipes 

envolvidas no projeto. 

 

 Após a utilização destas ferramentas obtemos os seguintes documentos ou saídas, 

conforme cita o  PMBOK (PMI, 2013): 

 

• Declaração do escopo. é um documento que descreve as entregas do projeto 

detalhadamente, contendo o trabalho necessário para elaborar cada uma delas, as 

premissas e restrições conforme é possível observar no ANEXO 2. Autores como 
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Xavier (2009) e Sotille (2014) a descrevem como um anteprojeto do escopo do projeto 

ou do trabalho a ser realizado. A DE (Declaração de escopo) inclui, seja diretamente 

ou por referência a outros documentos, os seguinte: descrição do escopo do produto, 

critérios de aceitação do produto, entregas do projeto, exclusões do projeto; 

restrições e premissas.  

 

2.4.5 Criar a Estrutura Analítica de Projeto 

 

 A Estrutura Analítica do Projeto (EAP), do inglês, Work Breakdown Structure (WBS), 

é descrita pelo  PMBOK(PMI, 2013) como sendo:  

 

"A EAP é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser 
executado pela equipe do projeto a fim de alcançar os objetivos do projeto e criar as 
entregas requeridas. A EAP organiza e define o escopo total do projeto e representa 
o trabalho especificado na atual declaração do escopo do projeto aprovada" (PMI, 
,2013, p.126)  

 

 Ainda segundo Xavier (2009, p. 101) "A EAP não é um instrumento novo no 

gerenciamento de projetos, havendo registro da utilização dessa nomenclatura desde o início 

da década de 1960, nos Estados Unidos". A EAP é exemplificada conforme ANEXO 3. 

 Para criar a EAP o PMBOK(PMI, 2013) estabelece os seguintes documentos de 

entrada:  

 

• Plano de gerenciamento de escopo. Descrito no capítulo 2.4.2 

• Declaração de escopo do projeto. Descrito no capítulo 2.4.4  

• Documentação dos requisições. Descrito no capítulo 2.4.3   

• Fatores ambientais de empresa. Descrito no capítulo 2.3.2 

• Ativos de Processos Organizacionais. Descrito no capítulo 2.3.2 

 

 A EAP possui vários níveis ou camadas que podem aumentar de acordo com a 

complexidade do projeto e o nível de detalhamento desejado pelo gerente de projeto. O 

primeiro nível é chamado de "nível 0" e é onde o nome do projeto está localizado. Já o 

segundo nível é denominado de "nível 1" ou primeiro nível de decomposição de acordo com 

Xavier (2009). O último nível da EAP, que depende do nível de detalhamento da mesma é 

onde ficam as entregas, também denominadas "pacotes de trabalho". 
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 As ferramentas para o processo de criação da EAP propostas pelo PMBOK(PMI, 

2013) são as seguintes:  

 

• Decomposição. Consiste em uma técnica que divide o escopo do projeto em entregas 

menores, facilitando assim sua compreensão. O melhor detalhamento dos pacote de 

trabalho facilita as estimativas de custo e a duração destas entregas. O número de 

divisões realizados pelo processo de decomposição está ligado ao nível de 

complexidade de cada projeto. 

• Opinião especializada. Profissionais especializados neste segmento do gerenciamento 

de projetos tem facilidade em dividir as entregas do projeto em pacotes de trabalhos 

menores, criando uma EAP otimizada. Através dos detalhes técnicos fornecidos por 

estes profissionais é possivel convergir sobre qual a melhor maneira de decompor o 

escopo geral do projeto. Modelos de atuação pré-definidos como registros históricos 

também são considerados ferramentas úteis a decomposição de tarefas, principalmente 

quando os projetos utilizados como modelos sejam similares ao projeto em questão. 

 

 Após criação da EAP o projeto tem os seguintes documentos finalizados para envio ao 

processo de monitoramente o controle, segundo o PMBOK (PMI, 2013): 

 

• Estrutura Analítica do Projeto. A fase final do gerenciamento de escopo dentro do 

planejamento do projeto contempla a EAP do projeto, descrita de forma detalhada 

neste mesmo capítulo. A partir deste momento ela só poderá sofrer alterações através 

do grupo de processos de controle de gerenciamento de projeto (validar e controlar o 

escopo). 

• Dicionário da EAP. Consiste em uma espécie de manual descritivo das atividades 

descritas na EAP. O dicionário da EAP é um documento que complementa as 

informações contidas na EAP. Um modelo de dicionário da EAP pode ser consultado 

no ANEXO 4.  

• Linha de base do escopo. Se trata de uma versão aprovada do escopo do projeto, da 

EAP e do Dicionário desta EAO. A linha de base do escopo só pode ser alterada com a 
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utilização de procedimentos formais de mudança, sendo que tais alterações se 

necessárias impactam diretamente no escopo do projeto.  

• Atualizações nos documentos do projeto. Alguns documentos necessitam de 

atualização nesta etapa, tais como a documentação dos requisitos. Sempre que as 

solicitações de mudança aprovadas resultarem em alterações de escopo se fará 

necessário o registro das mesmas e atualizações nos documentos elaborados. 

 

2.4.6 Verificar Escopo 

 

 O último processo do gerenciamento de escopos relativo aos processos de controle do 

gerenciamento de projetos, a verificação de escopo  é descrita pelo PMBOK (PMI, 2013, p. 

132) "formalização da aceitação das entregas concluídas do projeto", garantindo o 

cumprimento do escopo planejado. 

 Nesta etapa de verificação do escopo o plano de gerenciamento do projeto, a 

documentação dos requisitos, a matriz de rastreabilidade dos requisitos, as entregas 

verificadas e os dados de desempenho do trabalho são verificados por uma ferramenta 

chamada inspeção.  

 A inspeção determina se o trabalho e as entregas descritas atendem aos requisitos de 

projeto estabelecidos. Também podem ser denominadas como revisões, auditorias e 

homologações.  

 Ainda de acordo com o PMBOK (PMI, 2013) as saídas ou entregas do processo de 

validação do escopo resultam em: 

 

• Entregas validadas (aceitas). No processo de validação do escopo as entregas que 

atendem aos critérios de aceitação são formalmente aprovadas pelo cliente ou sponsor 

(patrocinador). A documentação formal recebida do cliente ou patrocinador consiste 

na aceitação da entrega encerrando a mesma etapa. 

• Solicitações de mudança. Sempre que houver uma entrega não aceita pelo 

patrocinados ou cliente ela deverá passar por um processo de mudança. Como podem 

ser necessários processos de revisão e alteração de projeto se faz necessário realizar o 

controle integrado de mudanças conforme estabelecido. 
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• Informações sobre o desempenho do trabalho. Com o objetivo de relatar o 

andamento do projeto, relatórios devem detalhar quais entregas foram iniciadas, qual é 

o seu estado de progresso, quais entregas foram concluídas e quais foram validadas. 

Essas informações são arquivadas e posteriormente relatadas as partes interessadas no 

projeto. 

• Atualizações nos documentos do projeto. Os documentos relativos ao processo de 

validação do escopo necessitam de atualização após estes processos. É importante 

proceder com a aceitação formal destes documentos por parte dos clientes e/ou 

patrocinadores do projeto. 

 

2.4.7 Controlar Escopo 

 

 O processo de controlar o escopo tem como objetivo acompanhar os fatores que geram 

alterações de escopo. Nesta etapa deve ser assegurado  que todas as mudanças solicitadas e 

ações corretivas ou preventivas recomendadas sejam realizadas utilizando o processo de 

controle integrado de mudanças conforme cita o PMBOK (PMI, 2013). 

 Nesta etapa de verificação do escopo o plano de gerenciamento do projeto, a 

documentação dos requisitos, a matriz de rastreabilidade dos requisitos, dados de desempenho 

do trabalho e os ativos de processos organizacionais são verificados por uma ferramenta 

chamada análise de variação. 

 A análise de variação é uma técnica que determina a causa e o grau de diferença entre 

a linha de base do projeto e o desempenho real. Essas medições tem o objetivo de avaliar as 

alterações decorrentes das variações na linha de base do escopo. Aspectos importantes do 

controle do escopo do projeto incluem a determinação da causa e grau de variação relativa à 

linha de base do escopo e a decisão sobre se ações corretivas ou preventivas são necessárias. 

 

 Ainda de acordo com o PMBOK (PMI, 2013) as saídas ou entregas do processo de 

controle do escopo resultam em: 

 

• Informações sobre desempenho do trabalho. Para controle das informações geradas 

sobre o desempenho do trabalho é necessário incluir informações sobre o desempenho 

das atividades em comparação à linha de base do escopo do projeto. Devem ser 
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avaliadas as mudanças recebidas,  variações do escopo e suas causas, o impacto que 

elas causam no cronograma e a previsão do desempenho do escopo futuro. Essas 

informações facilitam a verificação da necessidade de alterações no escopo do projeto.  

• Solicitações de mudança. Sempre que através de análise de desempenho do projeto 

for constatada a necessidade de alterações no mesmo serão necessárias as solicitações 

de mudança. Elas podem ter caráter preventivo ou corretivo. Estas solicitações devem 

ser processadas de acordo com o processo Realizar o controle integrado de mudanças. 

• Atualizações no plano de gerenciamento do projeto. Consistem basicamente em 

atualizações na linha de base do escopo. 

• Atualização nos documentos de projeto. Devem ser atualizados documentos 

presentes na documentação dos requisitos e também na matriz de responsabilidade dos 

requisitos. 

• Atualização nos ativos de processo organizacional. Devem ser atualizados os ativos 

de processos de causa das variações  e de lições aprendidas a através do controle de 

escopo do projeto. 

 

 

2.5 GERENCIAMENTO DE TEMPO 

 

 

 Gerenciar o tempo é um desafio para qualquer profissional, especialmente para o 

gerentes de projeto. Raffoni (2006, p. ix) define: "Gerenciamento do tempo é sinônimo de 

disciplina. Refere-se a atitude de por em prática. Exige que você tenha certeza de que não está 

perdendo tempo, mas seguindo o que foi planejado. Já Barcaui et al. (2013, p. 16) comenta 

que "Quanto mais se retarda um projeto, mais lentamente se obtém o resultado esperado. Em 

muitos casos, isso pode significar a perda de uma oportunidade ou até de determinado um 

mercado". 

 Nas obras de conjuntos habitacionais populares, os agentes financeiros com a CEF e o 

BB solicitam cronogramas executivos das obras. Estes cronogramas devem ser seguidos a 

risca, caso contrário podem ocorrer atrasos em repasses de verbas, multas por 

descumprimento de prazos estabelecidos entre outra penalidades previstas.   
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 O PMBOK (PMI, 2013) conceitua tempo através do conceito de cronograma e 

descreve que o desenvolvimento de um cronograma de projeto utiliza as atividades descritas 

na EAP para  estimar os recursos e as durações das atividades do projeto, produzindo assim 

um modelo de cronograma. Por final divide em sete etapas o processo de gerenciamento do 

tempo conforme indicam a FIGURA 7 (detalhando as fases), sendo estas etapas: 

 Em apoio aos procedimentos informados neste capítulo é disponibilizado no 

APÊNDICE 5 um resumo com as entradas e saídas de todos os processos do gerenciamento 

do tempo. 

 

• Planejar o gerenciamento do cronograma 

• Definir as atividades 

• Sequenciar atividades 

• Estimar recursos 

• Estimar duração 

• Desenvolver cronograma 

• Controlar cronograma 

 

FIGURA 7 - Processos de Gerenciamento de Tempo 
Fonte: Pedro Júnior ( 2011) 
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2.5.1 Planejar o gerenciamento do cronograma 

 

 Segundo o PMBOK(PMI, 2013) gerenciar o cronograma consiste em definir as 

políticas, procedimentos e a documentação para o gerenciar, planejar, desenvolver, executar e 

controlar o cronograma de um projeto.  

 Nesta etapa a entradas ou documentos base são o: o PGP (Plano de Gerenciamento do 

Projeto) o TAP (Termo de Abertura do Projeto), os Ativos do Processo Organizacionais e 

Fatores Ambientais da Empresa. 

 Estes documentos vão ser discutidos em Reuniões, passar por Opinião de Especialistas 

e também Técnicas Analíticas (que definem a metodologia de elaboração do cronograma, 

ferramentas e técnicas de cronograma, abordagens  e formatos de estimativa, além de software 

de gerenciamento de projetos). Por final estas ferramentas vão dar os subsídios para criação 

do Plano de Gerenciamento do Cronograma que é a única saída ou entrega desta fase. 

 

• Plano de Gerenciamento do Cronograma. É descrito como parte integrante do plano 

de gerenciamento do projeto estabelecendo as atividades para o desenvolver, 

monitorar e controlar o cronograma. O plano de gerenciamento do cronograma pode 

ser formal ou informal, altamente detalhado ou generalizado, baseado nas 

necessidades do projeto. Ele define informações como nível de exatidão do 

cronograma, unidades de medida, limites de controle e regras para medição do 

desempenho.  

 

2.5.2 Definir atividades 

 

 De acordo com Barcaui et al. (2013, p. 19) "Definir as atividades que farão parte do 

cronograma é o primeiro processo do gerenciamento do tempo, e, portanto, a porta de entrada 

no gerenciamento de projetos". 

 Já para o PMBOK (PMI, 2013) é o processo de identificar e documentas as ações a 

serem realizadas para produzir as entregas do projeto. O principal objetivo deste processo é a 

dividir os pacotes de trabalho em atividades simplificadas que sintetizem informações para 

estimar, programar, executar, monitorar e controlar os trabalhos do projeto. 
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 Nesta etapa a entradas ou documentos base são o: o Plano de Gerenciamento do 

Cronograma,  a Linha de base do escopo, os Ativos do Processo Organizacionais e Fatores 

Ambientais da Empresa. 

 

 As ferramentas utilizadas para definir as atividades do projeto são definidas pelo 

PMBOK (PMI, 2013) como sendo: 

 

• Decomposição. Trata-se de um procedimento que divide o escopo em partes menores 

facilitando o controle e gerenciamento destas entregas. Estas atividades somadas 

resultam no esforço necessário para concluir o projeto. 

• Planejamento em ondas sucessivas. Consiste em uma técnica de planejamento onde 

trabalhos a curto prazo são planejado de forma detalhadas, enquanto os trabalho no 

futuro são planejados em um nível mais alto da EAP. Neste tipo de planejamento 

progressivo o trabalho pode estar presente em diversos níveis da EAP. 

• Opinião especializada. Através da consulta a especialistas na área ou membros da 

equipe de projeto é possível definir as especificações detalhadas do escopo de 

projetos, definindo as atividades de forma mais adequada na EAP. 

 

 Após a utilização destas ferramentas são gerados três documentos segundo o  PMBOK 

(PMI, 2013): 

 

• Lista de atividades. A lista de atividades deve contemplar todas as atividades 

pertinentes ao projeto. Também deve inclui o identificador de atividades e descrever 

de forma adequada o  escopo de trabalho de cada atividade. Todas atividades devem 

ter uma nomenclatura exclusiva, relacionando seu lugar no cronograma.  

• Atributos das atividades. Casa atividade tem sua duração enquanto o trabalho é 

executado, podendo haver recursos e custos associados a este trabalho. Cada atributo 

pode conter sua descrição associado a cada atividade. Nestes atributos das atividades 

podem ser identificados os responsáveis pela execução do trabalho ou o local onde o 

trabalho deve ser realizado, o período de tempo da atividade que foi designada e o 

nível de esforço. 
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• Lista de marcos. Consiste em um evento representativo dentro de um projeto. Em 

uma lista são descritos todos esses momentos importantes de projeto, sejam 

contratuais ou baseados em informações históricas de projetos anteriores. Eles não 

possuem duração porque eles representam um momento no tempo e não uma 

atividade. 

 

2.5.3 Sequenciar atividades 

 

 Para Barcaui et al. (2013, p. 36) "O objetivo final do sequenciamento das atividades é 

a obtenção de um diagrama de rede completo, compreendendo todas as atividades do projeto e 

suas diversas inter-relações". O diagrama de redes é um diagrama que indica a relação entre 

as atividades descritas. 

 O PMBOK (PMI, 2013) indica os seguintes documentos para dar início a este processo 

de sequenciamento das atividades: o plano de gerenciamento do cronograma, as listas de 

atividades, os atributos das atividades, a lista dos marcos, especificações do escopo do 

projeto, os Ativos do Processo Organizacionais e Fatores Ambientais da Empresa. 

 

 As ferramentas utilizadas para sequenciar as atividades do projeto são definidas como 

sendo: 

 

• Diagrama de precedências.  É uma ferramenta que constrói um modelo de 

cronograma onde as atividades são representadas por nós e sequenciadas através de 

relacionamentos entre elas. Dentro dessas possibilidades temos as "Atividade no nó" 

(ANN) que consiste em um formato de representação no diagrama de precedências. A 

maioria dos softwares de gerenciamento de tempo utiliza esse tipo de abordagem. 

Relações como  "término para início" (TI) , "término para término" (TT), "início para 

início" (II) e "início para término" (IT) são algumas das possibilidades. 

• Determinação de dependência. As dependências podem ser caracterizadas pelos 

seguintes atributos: obrigatórias (exigidas legal ou contratualmente, ou inerentes à 

natureza do trabalho) ou arbitradas (através do conhecimento das melhores práticas 

em determinada áreas de  aplicação ou aspecto de um projeto), internas (através das 

relações de precedências do projeto determinadas pela equipe de planejamento) ou 
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externas (quanto relacionadas a atividades fora do escopo de projeto). A dependência 

tem quatro atributos, entretanto só é possível aplicar dois simultaneamente da seguinte 

forma: dependências internas obrigatórias, dependências externas obrigatórias, 

dependências externas arbitradas e dependências internas arbitradas. 

 

 Após a utilização destas ferramentas são geradas duas saídas: 

 

• Diagrama de rede do cronograma do projeto. É um diagrama contendo as 

representações gráficas do cronograma de projeto, onde são representadas 

graficamente as relações de precedência de um projeto. Este diagrama pode ser 

executado de forma manual, entretanto existem diversos softwares que facilitam a 

representação do diagrama, tais como o Microsoft Project. 

• Atualização nos documentos do projeto. Nesta fase alguns documentos são passíveis 

de atualização, tais como a Lista de atividades, os Atributos das atividades, o Registro 

dos riscos  e Lista de marcos. 

 

2.5.4 Estimar recursos 

 

 O PMBOK (PMI, 2013) descreve estimar recursos como sendo o processo pelo qual 

são estimadas as quantidades de materiais, mão de obra e insumos ou equipamentos 

necessários para realização de cada atividade pertencente ao projeto. Ele indica os seguintes 

documentos para dar início a este processo de sequenciamento das atividades: o plano de 

gerenciamento do cronograma, as listas de atividades, os atributos das atividades, a lista dos 

marcos, calendário dos recursos, registro de riscos, estimativas de custos das atividades, os 

ativos do processo organizacionais e fatores ambientais da empresa. 

 

 As ferramentas utilizadas para estimar recursos do projeto são definidas como sendo: 

 

• Opinião especializada. Através da opinião de especialistas é possível otimizar o 

processo de estimativa de recursos. Tanto profissionais externos como equipes 

internas especializados em planejamento e estimativa de recursos podem colaborar 

com estimativas mais corretas dos recurso necessários. 
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• Análise de alternativas. As atividades inseridas no cronograma podem ser executadas 

por mais de uma alternativa em alguns casos. Através desta análise de alternativas são 

tomas decisões de como os recursos serão locados e estabelecidos casos de contratação 

de serviços (pacotes buy) ou execução de serviços (pacotes make). 

• Dados publicados sobre alternativas. É possível utilizar fontes de outras empresas ou 

projetos similares para auxílio na escolha de determinadas alternativas de utilização 

dos recursos necessários aos projetos. A consulta a essas fontes pode tornar as 

estimativas mais precisas. 

• Estimativas "Bottom-Up". Denominada “bottom-up” consiste em uma estimativa 

onde a duração final de projeto resulta da soma das durações de atividades primárias, 

até chegar ao nível mais alto da EAP. Sempre que uma atividade tem duração de 

dificil precisão ela é dividida em sub-atividades com estimativas mais precisas. Neste 

método é importante sempre atualizar as necessidades novos recursos resultantes desta 

quebra das atividades. 

• Software de Gerenciamento de Projetos. São ferramentas que auxiliam no 

gerenciamento do projeto. Inseridos os dados de recursos necessários é possível 

estabelecer estimativas mais precisas mesmo para projetos complexos com muitos 

níveis na EAP. Dependendo do nível de sofisticação do software, a estrutura analítica 

dos recursos, as taxas e os vários calendários dos recursos podem ser definidos para 

apoiar a otimização dos mesmos. 

 

 Após a utilização destas ferramentas são geradas três saídas de estimar os recursos: 

 

• Requisitos de recursos das atividades. Consiste nos tipos e quantidades de recursos 

necessários para a conclusão cada atividade pertencente ao projeto. Tais requisitos 

reunidos definem os recursos estimados para cada pacote de trabalho necessário a 

entrega do projeto.   

• Estrutura Analítica dos Recursos. Se trata de é uma representação gráfica 

hierárquica dos recursos, divididos por categorias e tipos. Exemplos de categorias 

incluem material, mão de obra, insumos e equipamentos. Quanto aos tipos de recursos 

podem ser classificados pelo nível de competência, graduação ou outras informações 

específicas de projeto. 
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• Atualizações nos documentos do projeto. Alguns documentos são passíveis de 

atualização após a realização destas atividades, tais como a lista de atividades, os 

atributos das atividades e por final o calendários dos recursos. 

 

2.5.5 Estimar duração 

 

 O PMBOK (PMI, 2013) descreve a estimativa de durações como sendo o processo 

onde são somadas os períodos de trabalhos necessários para conclusão das atividades 

relacionadas aos recursos estimados.  

 Ele indica os seguintes documentos para dar início a este processo de sequenciamento 

das atividades: o plano de gerenciamento do cronograma, as listas de atividades, os atributos 

das atividades, requisitos dos recursos das atividades, calendário de recursos, especificações 

do escopo do projeto, registro de riscos, estrutura analítica de recursos, os ativos do processo 

organizacionais e fatores ambientais da empresa. 

 As ferramentas utilizadas para estimar recursos do projeto são definidas como sendo: 

 

• Opinião especializada. A opinião  de especialistas externos ou da equipe de projeto 

interna pode fornecer informações sobre estimativas de duração normalmente 

utilizadas para executar as atividades a partir de projetos similares. Através destas 

opiniões são definidos quais os melhores métodos e procedimentos a serem adotados. 

• Estimativa análoga. Consiste em uma técnica que utiliza dados históricos de projetos 

similares ao que se pretende estimar os recursos. Podem ser úteis para definir a               

duração, orçamento, complexidade e recursos necessários a um determinado projeto. 

Este tipo de estimativa costuma ser utilizado quando as informações sobre um novo 

projeto são muito restritas ou limitadas. 

• Estimativa paramétrica. É uma técnica de estimativa em que utiliza meios 

estatísticos para calcular a duração e o custo das atividades de um projeto. Este cálculo 

só é possível através da utilização de dados históricos de outros projetos similares.  

• Estimativa de três pontos. A estimativa PERT é descrita no capítulo 2.3.2. 

• Técnicas de tomada de decisão em grupo. As técnicas de tomada de decisão em 

grupo são descritas no capítulo 2.3.2 
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• Análise de reservas. Para estimarmos os custos de um projeto é necessário levar em 

conta a necessidade de reservas contingências devido as incertezas no cronograma. As 

reservas de contingência tem a sua duração estimada na linha de base do cronograma 

determinadas com base nos riscos identificados e para os quais as respostas de 

mitigação ou contingentes são detalhadas.  

 

 Após a utilização destas ferramentas são geradas duas saídas de estimar as durações: 

 

• Estimativas de duração das atividades. Quando realizadas as estimativas das 

durações das atividades são estimados os períodos necessários para elaboração de cada 

atividade. Essas estimativas não contemplam nenhum período de "espera", mas podem 

incluir algumas indicações da faixa de resultados possíveis, como por exemplo: uma 

semana ± 1 dia, que significa que a duração da atividade será de pelo menos seis dias 

ou no máximo oito dias.  

• Atualizações nos documentos do projeto. Alguns documentos precisam ser 

atualizados após estas etapas, tais como os atributos das atividades, as premissas feitas 

no desenvolvimento da estimativa da duração da atividade..  

 

2.5.6 Desenvolver cronograma 

 

 O PMBOK (PMI, 2013) descreve o desenvolvimento do cronograma como sendo a 

análise do sequenciamento das atividades do projeto, a estimativa de suas durações, recursos 

necessários e restrições do cronograma com o objetivo de estabelecer um cronograma final de 

projeto. Um exemplo de modelo de cronograma é o ANEXO 5. 

 Ele indica os seguintes documentos para dar início a este processo de sequenciamento 

das atividades: o plano de gerenciamento do cronograma, as listas de atividades, os atributos 

das atividades, diagrama de rede do cronograma do projeto, requisitos dos recursos das 

atividades, calendário de recursos, estimativas das durações das atividades, especificações do 

escopo do projeto, registro de riscos, designação do pessoal do projeto, estrutura analítica dos 

recursos, os ativos do processo organizacionais e fatores ambientais da empresa. 

 

 



48 

 

 As ferramentas utilizadas para estimar recursos do projeto são definidas como sendo: 

 

• Análise da rede do cronograma. É uma ferramenta que cria um modelo de 

cronograma do projeto. Através do uso de várias técnicas simultaneamente, como 

método da corrente crítica e método do caminho crítico, ele estabelece datas de início 

e término mais cedo e mais tarde das partes ainda em andamento no projeto. Após essa 

análise são analisados os diferentes caminhos de execução das tarefas dentro de um 

mesmo cronograma. 

• Método do caminho crítico. É um método que identifica em quais atividades dentro 

de um cronograma não é possível ocorrer atrasos sem que exista um impacto no 

cronograma geral de projeto. Neste tipo de análise de rede do cronograma não são 

consideradas quaisquer  limitações de recursos para calcular os caminhos de ida e 

volta do cronograma. Este caminho crítico encontrado determina a menor duração 

possível do projeto. Estas datas não definem todo o cronograma de projeto, mas 

delimitam dentro de qual prazo mínimo pode ser executado um determinado projeto. 

• Método da corrente crítica. Consiste em um método de análise de  cronograma que 

oferece a oportunidade de estabelecer procedimentos caso ocorram problemas no 

decorrer do projeto. Sempre que a duração de alguma atividade não possuir uma 

margem de folga deve ser levada em conta no cálculo. Portanto é um método que 

utiliza o caminho crítico somado a reservas ou folgas de tempo oriundas das incertezas 

de projeto. 

• Técnicas de otimização dos recursos. Otimizar os recursos através de técnicas que 

ajustam o cronograma tais como: nivelamento de recursos, que é uma em que as datas 

de início e término são ajustadas com base nas restrições de recursos, equilibrando os 

recursos e a demanda disponível. Já a estabilização de recursos ajusta as atividades de 

um modelo de cronograma de forma que os requisitos de recursos do projeto não 

ultrapassem limites estabelecidos previamente. 

• Antecipação e esperas. Denominadas como antecipações e esperas, são os 

refinamentos utilizados durante a análise da rede para produzir um cronograma viável. 

As antecipações são utilizadas quando possível para adiantar uma atividade sucessora 

em relação a uma atividade predecessora. Já as esperas são utilizadas onde é 

necessário um intervalo de tempo entre as atividades predecessoras e sucessoras. 
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• Compressão do cronograma. São técnicas utilizadas para que o período de um 

projeto seja reduzido dentro de uma margem necessária, sem alteração do escopo do 

projeto. As técnicas utilizadas para esse fim são a compressão e o paralelismo. 

• Ferramenta de cronograma. São softwares que facilitam a elaboração de 

cronogramas, com base nas informações de datas de início e término de cada 

atividade. Com essas ferramentas é possível agilizar o processo de montagem do 

cronograma de projeto. 

 

 Após a utilização destas ferramentas são gerados as seguintes saídas do processo: 

 

• Linha de base do cronograma. é a versão final do cronograma. Só pode sofrer 

alterações  através de procedimentos formais de controle, sendo utilizada no decorrer 

de projeto para comparar com as durações reais das atividades. Deve ser aceita pelas 

partes interessadas para atendimento das datas de início e término propostas no 

cronograma. 

• Cronograma do projeto. É o principal documento gerado pelo gerenciamento do 

tempo. Nesta representação gráfica são estabelecidas as relações de sequenciamento 

das atividades e suas durações previstas. O cronograma do projeto deve incluir ao 

menos uma data de início e fim para cada atividade descrita, conforme exemplo do 

ANEXO 5.  

• Dados do cronograma. São o conjunto de informações utilizadas na descrição e 

controle de um cronograma. Dentro destes dados devem estar incluídos os marcos, as 

atividades, os atributos das atividades e a relação com todas as restrições identificadas. 

• Calendário do projeto. É o documento que identifica os períodos como  dias úteis e 

os turnos de trabalho disponíveis para elaborar as atividades planejadas. Neste 

calendário é possivel verificar em quais períodos é possível executar as atividades e 

quais são os períodos de recesso. Dependendo da atividade podem ser necessários 

mais de um tipo de calendário, contendo por exemplo dias úteis, turnos de trabalho em 

diferentes escalas entre outras informações pertinentes. 

• Atualizações no plano de gerenciamento do projeto. O plano de gerenciamento do 

projeto necessita de atualizações em alguns documentos tais como o plano de 

gerenciamento do cronograma e na linha de base do . 
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• Atualizações nos documentos do projeto. Documentos como requisitos de recursos 

das atividades, calendários, registro de riscos e atributos das atividades devem ser 

atualizados após as etapas anteriores. 

 

2.5.7 Controlar cronograma 

 

 De acordo com o PMBOK (PMI, 2013) o processo do controle de um cronograma 

consiste em  verificar o andamento das atividades do projeto para controlar o devido 

gerenciamento das mudanças realizadas na linha de base de um cronograma. Trata-se de 

acompanhar as atividades realizadas para garantir que o as atividades e prazos estabelecidos 

no cronograma sejam respeitados. 

 Os documentos necessários para entrada no processo são descritos pelo PMBOK (PMI, 

2013) como sendo: o plano de gerenciamento do projeto, cronograma do projeto, dados de 

desempenho do trabalho, calendário do projeto, dados do cronograma e os ativos de processo 

organizacionais. 

 

 Algumas ferramentas podem ser utilizadas para controlar o cronograma entre as quais: 

 

• Análise de desempenho. O controle do cronograma também passa pela análise de 

desempenho. Essas análises comparam o desempenho do cronograma planejado com 

datas reais de execução das atividades. Algumas técnicas facilitam este procedimento 

como a análise de tendências, gerenciamento do valor agregado e o método do 

caminho crítico. 

• Software de gerenciamento de projetos. Estas ferramentas são importantes para fazer 

o comparativo entre datas planejadas e datas reais de execução. Com estas ferramentas 

fica visível o progresso realizado, eventuais atrasos ou antecipações. Também é 

possível prever os efeitos de mudanças no cronograma de projeto. 

• Técnicas de otimização de recursos. São técnicas que demonstram o agendamento de 

atividades e os recursos necessários a tais atividades com base na disponibilidade de 

recursos e tempo restante de projeto. 
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• Técnicas de desenvolvimento de modelos. São técnicas usadas para revisar os 

cenários demonstrados pelo monitoramento dos riscos, no intuito de alinhar o 

cronograma com o plano de gerenciamento do projeto. 

• Antecipações e esperas. A utilização de antecipações e esperas tem como objetivo 

adequar os prazos do projeto em andamento ao planejado inicialmente, após as 

distorções ocorridas por estimativas divergentes da realidade. Tais técnicas tem o 

objetivo de otimizar a utilização dos recursos. 

• Compressão de cronograma. São técnicas utilizadas na fase de controle com o 

objetivo de adequar os prazos reais aos previstos em cronograma, através do 

paralelismo ou compressão do cronograma para as atividades restante. 

• Ferramenta de cronograma. Após inseridas as datas reais de execução das tarefas é 

possível verificar o progresso real do projeto e determinar o trabalho restante. A 

ferramenta de cronograma tem como objetivo gerar um cronograma de projeto 

atualizado, já com as alterações de prazo decorrentes das diferenças entre o estimado e 

executado. 

 

 Por final, com a utilização destas ferramentas são gerados as seguintes saídas do 

processo: 

 

• Informações sobre o desempenho do trabalho. A utilização de indicadores de 

desempenho de tempo como o VPR (variação de prazos) e o IDC (índice de 

desempenho de prazos), são importantes para determinar os desempenho dos trabalhos 

listados na EAP. Essas informações devem ser relatadas as partes interessadas. 

• Previsões de cronograma. São estimativas realizadas nas informações antes do início 

do projeto. Elas devem ser atualizadas e  republicadas com base nas informações de 

desempenho do trabalho real executado. Essas informações são baseadas tanto no 

desempenho planejado como no desempenho esperado do projeto. Essas previsões 

devem incluir indicadores de desempenho que impactam na entrega do projeto. 

• Solicitações de Mudança. Após analisada a variação do cronograma, os resultados de 

medições de desempenho e as modificações no escopo ou no cronograma do projeto 

podem ser necessárias solicitações de mudança na linha de base do cronograma ou do 
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escopo. Essas solicitações de mudança devem ser processadas através do controle 

integrado de mudanças do projeto. 

• Atualizações no plano de gerenciamento do projeto. O plano de gerenciamento do 

projeto deve ser atualizado, revisando a linha de base do cronograma, a linha de base 

de custos e o plano de gerenciamento do cronograma. 

• Atualizações nos documentos do projeto. Alguns documentos necessitam de 

atualização, tais como o cronograma do projeto, o registro de risco e os dados do 

cronograma. 

• Atualizações nos ativos de processos organizacionais. Os seguintes ativos devem 

passar por atualização após estas etapas, tais como a causas das variações, ações 

corretivas escolhidas e lições aprendidas. 

 

 

3. METODOLOGIA E RESULTADOS DE PESQUISA 

 

 

 Este capítulo tem como objetivo descrever o processo metodológico para a elaboração 

do presente trabalho e também os procedimentos necessários para a realização do mesmo. 

 Serão descritos os métodos, técnicas de pesquisa, universo e amostragem, estruturação 

das ferramentas de pesquisa e técnica de coleta de dados, a fim de delimitar e ordenar a 

pesquisa em questão para a efetiva realização do projeto. 

 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 O presente trabalho científico se trata de uma análise teórica do tema de estudo, com 

base na organização de conceitos e idéias de autores consagrados.  

 

3.1.1 Tipologia de pesquisa - Paradigma de pesquisa 
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 A pesquisa deste trabalho tem uma abordagem de caráter qualitativo, utilizando dados 

não-probabilísticos em uma análise de dados interpretativa. Através do estudo de processos de 

gerenciamento de custo, escopo e tempo o autor tem como objetivo verificar os benefícios a 

gestão de conjuntos habitacionais populares. 

 

3.1.2 Tipologia de pesquisa - Meios de pesquisa 

 

 Através de pesquisa bibliográfica de autores consagrados e guias de gerenciamento 

como PMBOK (PMI, 2013) o autor busca sintetizar elementos das três áreas de 

gerenciamento de projetos da tripla restrição para aplicação no segmento de projetos 

abordado. O desenvolvimento de idéias é realizado com o detalhamento dos procedimentos do 

gerenciamento de projetos profissional para aplicação em projetos populares  

 

3.1.3 Tipologia de pesquisa - Fins de pesquisa 

 

 Para tentar resolver o problema proposto o autor utiliza uma metodologia descritiva, 

expondo os benefícios e particularidades do gerenciamento de projetos nas três áreas 

estudadas.   

 

3.1.4 Tratamento e análise de resultados 

 

 Com o objetivo de verificar os questionamentos apontados no início deste trabalho o 

autor irá proceder com a análise de resultado de pesquisa no capítulo seguinte, detalhando os 

benefícios da gestão de projeto nas áreas estudadas e o diferencial competitivo para as 

empresas que utilizarem tais métodos.   

  

 

4. RESULTADOS DA PESQUISA E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

 

 O trabalho teve como tema de pesquisa os três processos da chamada "tripla restrição" 

em gerenciamento de projetos. Foram coletados dados sobre procedimentos já utilizados por 

empresas em processos de gerenciamento de custos, gerenciamento do escopo e 
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gerenciamento do tempo. Os resultados apresentados demonstram que os processos de 

gerenciamento de projeto são complexos, porém factíveis e podem ser implementados mesmo 

por corporações sem um histórico em gestão de projetos, ou seja, baixa maturidade gerencial. 

 Mesmo em construções populares, de baixa complexidade construtiva mas alta 

exigência processual, a aplicação das metodologias citadas pode trazer benefícios em sua 

utilização, mesmo que restrita apenas a estas três áreas do conhecimento. 

 Os procedimentos estudados verificam a importância e aplicabilidade dos processos de 

gerenciamento de projetos na construção de conjuntos habitacionais populares. 

 

 

4.1 PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

 

 

 No que se refere ao gerenciamento de custos, os autores convergem quanto a 

importância das metodologia de gestão nesta área. A maioria dos procedimentos e 

documentos que gerados são oriundos dos processos de planejamento em gerenciamento de 

projetos, comprovando que o planejamento dos custos é até mais importante que o controle 

dos mesmos.  

 A pesquisa demonstrou também que o conceito de gerenciar os custos é muito mais 

amplo do que apenas a montagem de um orçamento de obra. Este processo envolve muitos 

procedimentos intermediários como: análise de riscos, análise de recursos humanos, 

verificação de fatores ambientais da empresa, análise do escopo do projeto entre outros 

procedimentos, todos descritos no plano de gerenciamento de custos. 

 Algumas ferramentas podem ser utilizadas para aumentar a precisão do levantamento 

de custos do projeto, como estimativas (análoga, paramétrica, bottom-up, três pontos) e com 

ajuda de software de gerenciamento podem ser trabalhadas em conjunto. 

 Os procedimentos estudados verificam a importância e aplicabilidade do 

gerenciamento dos custos na construção de conjuntos habitacionais populares. 
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4.2 PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

 

 

 Os levantamentos sobre o gerenciamento de escopo demonstram a preocupação dos 

autores quanto ao seu correto planejamento. Sotille et al. (2014) por exemplo, enfatiza que o 

não levantamento preciso do escopo possa resultar em entregas que o cliente não aceite. 

Estabelecendo uma relação com projetos de habitações populares, quando o cliente pode ser 

em um primeiro momento o agente financeiro, a não aceitação do escopo do produto impacta 

em mudanças no escopo após o fechamento do projeto, aumentando custos e diminuindo a 

margem de lucratividade. 

 Xavier (2009) estabelece alguns procedimentos para identificar requisitos, que vão 

servir de subsídio para uma correta e eficiente definição do escopo de projeto. Portanto, 

procedimentos como grupos de discussão, entrevistas, reuniões, questionários e outras 

ferramentas vão auxiliar no desenvolvimento do plano de gerenciamento do escopo. 

 Os procedimentos estudados verificam a importância e aplicabilidade do 

gerenciamento do escopo na construção de conjuntos habitacionais populares. 

 

  

4.3 PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DO TEMPO 

 

  

 No que se refere ao gerenciamento do tempo Barcaui et al. (2013) citam que o 

resultado esperado está ligado a um rápido e correto gerenciamento do projeto e por 

consequencia dos prazos e do cronograma final. 

 Obras residenciais populares, como já mencionado no presente trabalho podem parecer 

em um primeiro momento repetitivas e produzidas em série, o que teoricamente facilitaria a 

gestão do tempo e estabelecimento de um cronograma. Entretanto como também já foi citado, 

os projetos de infraestrutura são completamente distintos no diferentes conjuntos 

habitacionais, alterando muito a gestão do tempo em cada novo empreendimento. 

 Na quinta versão do PMBOK (2013), utilizada como parâmetro para estabelecer as 

entradas, ferramentas e saídas dos processos do presente trabalho, constata-se no estudo que o 

gerenciamento do tempo abrange entre outros processos: consulta a opinião especializada, 
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reuniões, técnicas de avaliação de antecedência e precedência de atividades, estimativas de 

duração das atividades e métodos para avaliar o menor tempo possível de conclusão de obra. 

 Os procedimentos estudados verificam a importância e aplicabilidade do 

gerenciamento de tempo na construção de conjuntos habitacionais populares. 

 

 

5. PROPOSTA DE PLANO DE GERENCIAMENTO SINTETIZADO 

 

 

 Com base no material e na análise de resultados deste trabalho o autor formulou uma 

planejamento sintetizado para a gestão de conjuntos de habitações populares dividido em 

cinco fases, com utilização do Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) ilustrado na FIGURA 8. 

 O Ciclo PDCA é uma ferramenta de gestão dos projetos que tem como objetivo 

promover uma melhoria contínua dos projetos, dividindo a análise dos processos em quatro 

etapas: Planejar (plan); Fazer(do), Verificar(check) e Agir (act). De acordo com Prado (2004, 

p. 76) "foi criado em 1924 por Shewhart, divulgado por Deming e aperfeiçoado no Japão, 

onde foi a base da revolução gerencial conhecida por Gerenciamento pela Qualidade Total". 

  

 

FIGURA 8 - Ciclo PDCA 
Fonte: Gustavo Periard ( 2011) 
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5.1 PLANO DE GERENCIAMENTO SINTETIZADO - IMPLEMENTAÇÃO 

 

  

 O Plano de gerenciamento sintetizado será dividido em cinco etapas: FASE 1 

(Iniciação); FASE 2(Gerência do Escopo), FASE 3(Gerência do Tempo), FASE 4(Gerência 

do Custo) e FASE 5(Monitoramento e Controle). Os procedimentos são similares aos 

propostos pelo PMBOK (PMI, 2013), entretanto sua elaboração tem foco nos documentos 

principais de cada área do conhecimento e representada também pela FIGURA 9. 

 

• FASE 1 - INICIAÇÃO. Nesta etapa o anteprojeto do conjunto residencial ainda está 

em "pré-análise" pelo agente financeiro. Já é possivel elaborar a TAP e proceder com 

a listagem prévia dos stakeholders do projeto. 

• FASE 2 - GERÊNCIA DO ESCOPO. Nesta fase o agente financeiro formalizou o 

aceite no desenvolvimento do projeto. É aberto o planejamento do projeto e por 

consequência o planejamento do escopo. Arquivos como Plano de Gerenciamento do 

Escopo, a Declaração de Escopo, a Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos e a Linha 

de Base do Escopo são criados. 

• FASE 3 - GERÊNCIA DO TEMPO. Com base nos levantamentos das etapas 

anteriores é possível proceder com o planejamento do cronograma do conjunto 

residencial. Nesta fase são definidas as atividades, sequenciadas e posteriormente os 

recursos e durações estimados. É importante salientar que o cronograma deve 

contemplar não somente a parte executiva do projeto, mas também o planejamento que 

pode durar até dezoito meses. 

• FASE 4 - GERÊNCIA DOS CUSTOS. A última fase no grupo dos processos de 

planejamento é onde devem ser executados os procedimentos de gerenciamento dos 

custos, já com base nos documentos gerados anteriormente. A determinação do 

orçamento global do empreendimento deve contemplar a totalidade do escopo do 

projeto, incluindo os custos de planejamento anterior a obra. Documentos como o 

Plano de Gerenciamento dos Custos e a Linha de Base de Custos são gerados 

• FASE 5 - MONITORAMENTO E CONTROLE. A fase final deste processo 

sintetizado se caracteriza pela ênfase no monitoramento e controle dos processos. 

Validar e controlar o escopo, controlar os custos e o cronograma são os principais 
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procedimentos. Esta etapa inicia concomitantemente com ao início da execução dos 

projetos e não apenas no início da execução da obra. Nesta fase são geradas os 

arquivos relativos a mudanças e as atualizações nos projetos. 

 

 O objetivo final desta metodologia sintetizada é que a empresa tenha uma gestão de 

projetos para facilitar a aprovação de seus empreendimentos e posteriormente garanta a 

melhoria na execução e entrega dos mesmos. 

 

FIGURA 9 - Plano de Gerenciamento Sintetizado 
                                                      Fonte: O Autor ( 2016) 
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6. CONCLUSÃO 

  

 

 Gerenciar projetos residenciais populares com orçamento e cronograma limitados é um 

grande desafio a empresas que atuam neste segmento de mercado. Muitas corporações 

acabam negligenciando ou até mesmo ignorando os procedimentos de gerenciamento de 

projeto, devido a baixa maturidade gerencial e uma falta de cultura de gestão de projetos no 

Brasil. 

 No presente trabalho foram estudadas três áreas de conhecimento do gerenciamento de 

projetos: custo, escopo e tempo. O motivo pelo qual o autor focou nestas três áreas na 

pesquisa bibliográfica é que juntas elas formam os pilares básicos do gerenciamento de 

projetos, também conhecidos como "restrição tripla". Sabe-se que o gerenciamento é muito 

amplo, de acordo com o PMBOK (PMI, 2013) são estabelecidas dez áreas do conhecimento 

divididas em quarenta e sete processos. Com a limitação em apenas três áreas a iniciação de 

gestão de projetos se mostrou mais fácil para empresas com pouca experiência no tema.  

 Com base na metodologia de estudo e na interpretação e resultados de pesquisa, nota-

se que o custo de gerenciamento de projetos se torna totalmente viável do ponto de vista 

financeiro e qualitativo para as empresas. Deixar de realizar o gerenciamento profissional de 

projetos aumenta a chance de insucesso dos empreendimentos, mesmo em conjuntos 

habitacionais de baixo padrão de acabamento.  

 Para facilitar a incorporação de procedimentos de gestão de projetos em conjuntos 

residenciais populares para empresas com baixa maturidade em projetos, é apresentado um 

roteiro simplificado de gestão nas três áreas de estudo. 

 Concluímos desta forma que o gerenciamento de projetos é um processo que aumenta 

as chances de sucesso deste tipo de empreendimentos, mesmo que aplicado somente em 

algumas áreas principais e portanto verifica os objetivos desta pesquisa. 

 Por final o autor recomenda a implantação dos demais procedimentos de 

gerenciamento de projetos descritos no PMBOK tão logo a empresa tenha maturidade para 

tal, sendo estes procedimentos complementares aos temas estudados neste trabalho. 
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7. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

  

 

 No capítulo de conclusão são recomendados os procedimentos de gerenciamento de 

projetos das áreas não estudadas neste trabalho. Por consequência, os possíveis 

desdobramentos são oriundos da implementação destas áreas do conhecimento neste tipo de 

conjuntos habitacionais populares. 

 Um possível avanço com relação a esta metodologia proposta seria incorporar as 

outras sete áreas do conhecimento, não abordadas de acordo com o PMBOK (PMI, 2013) em 

um modelo simplificado, que seja aplicável a projetos com orçamento limitado para projetos e 

baixa maturidade em gerenciamento de projetos. Tal modelo só seria viável se sintetizasse os 

procedimentos de forma que os tornasse mais ágeis e menos onerosos.  

 Outro possível desdobramento é a implementação de softwares de gerenciamento de 

projeto aplicados a este segmento de construções, através da consulta a opinião de 

especialistas da gestão de projetos em contato e colaboração com a equipe atual das empresas 

que buscam melhoria nos resultados de seus empreendimentos. No entanto é preciso ter 

cautela na contratação deste tipo de ferramentas, pois sua utilização sem o devido 

treinamento, gestão e controle pode até atrapalhar o andamento do projeto e desagradas a 

colaboradores e stakeholders envolvidos.  

 

 

  

.  
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EMPRESA/CLIENTE EMPREEENDIMENTO

CONSTRUTORA DATA BASE DATA

41.410,00 16/05/2013

RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU TELEFONE ASSINATURA

ITEM UNID.
QUANT.

(A)

VLR. UNIT. (R$)

(B)

VLR. PARCIAL 

(R$)

(AXB)

% ITEM VLR. TOTAL (R$)

1 Serviços e Despesas Iniciais 1,02% 138.634,58

1.1 Levantamentos topográficos VB 1,00 10.841,25 10.841,25 0,08%

1.2 Sondagens VB 1,00 12.743,33 12.743,33 0,09%

1.3 Projetos VB 1,00 115.050,00 115.050,00 0,85%

2 Serviços Gerais 3,89% 528.463,00

2.1 Ligações provisórias VB 1,00 4.985,50 4.985,50 0,04%
2.2 Instalações provisórias (canteiro, tapumes, vedações, andaimes, proteções para 

transeuntes e equipamentos,etc.)
VB 1,00 57.525,00 57.525,00 0,42%

2.4 Limpeza da obra (retirada de entulhos, limpeza permanente) MÊS 15,00 3.451,50 51.772,50 0,38%

2.5 Máquinas e ferramentas MÊS 15,00 1.917,50 28.762,50 0,21%

2.6 Transporte (interno e externo) MÊS 15,00 3.835,00 57.525,00 0,42%

2.7 Controle tecnológico (materiais e serviços) MÊS 15,00 3.835,00 57.525,00 0,42%
2.8

EPI-Equipamentos de segurança ( gerais, de operários, de equipamentos, da obra,etc.) MÊS 15,00 2.301,00 34.515,00 0,25%

2.10 Administração direta de Obra MÊS 15,00 13.806,00 207.090,00 1,52%

2.11
Consumos (água, luz, combustíveis e lubrificantes, materiais de escritório, medicamentos 
para emergências, material de limpeza, etc) MÊS

15,00 1.917,50 28.762,50 0,21%

3 Movimento de Terra 1,12% 152.634,67

3.1 Preparo do terreno (desmatamento, destocamento, retirada de infra-estrutura existente) M² 33.711,00 0,35 11.893,92 0,09%

3.2 Locação da obra M² 13.868,60 4,00 55.419,90 0,41%

3.3 Aterro apiloado, em toda a casa M3 2.461,60 34,66 85.320,85 0,63%

4 Fundações e Infraestrutura 8,46% 1.151.042,24

4.1 Estaca a trado (broca) D=20 cm com concreto armado M³ 11.900,00 52,92 629.692,43 4,63%

4.2 Lastro de brita M³ 1.020,00 69,28 70.668,77 0,52%

4.5 viga de baldrame, em concreto - fck=20 MPa M3 408,00 1.104,61 450.681,04 3,31%

5 Estrutura 1,10% 149.999,61

5.1 Estrutura em concreto armado - fck=20 MPa M3 136,00 1.102,94 149.999,61 1,10%

6 Paredes e Paineis 9,09% 1.235.439,85

6.2 alvenaria de tijolos furados - (6 furos) - (oitões) M² 31.759,40 36,89 1.171.690,02 8,62%

6.3 Vergas de concreto M³ 57,80 1.102,94 63.749,84 0,47%

7 Esquadrias de Madeira 1,55% 211.364,80

7.1 porta interna - lisa - (0,80 x 2,10) m - completa UN 1.020,00 207,22 211.364,80 1,55%

                                                           ORÇAMENTO DETALHADO - HABITAÇÃO                                 

SERVIÇOS

7.1 porta interna - lisa - (0,80 x 2,10) m - completa UN 1.020,00 207,22 211.364,80 1,55%

8 Esquadrias Metálicas 6,09% 828.490,86

8.1 Janelas M² 2.060,40 270,92 558.203,03 4,10%

8.2 Portas M² 1.142,40 236,60 270.287,83 1,99%

9 Ferragens 0,39% 53.167,83

9.1 Conjunto porta interna CONJ 680,00 42,32 28.774,47 0,21%

9.2 Conjunto porta banheiro CONJ 340,00 42,32 14.387,23 0,11%

9.3 Dobradiça CONJ 1.020,00 9,81 10.006,13 0,07%

10 Vidros 0,97% 132.159,65

10.1 Lisos M² 2.210,00 50,33 111.230,49 0,82%

10.2 Fantasia M² 408,00 51,30 20.929,16 0,15%

11 Cobertura e Proteção 13,48% 1.832.867,11

11.1 Estruturas de suporte M² 22.239,40 34,65 770.663,26 5,67%

11.2 Telha cerâmica M² 22.239,40 33,59 746.953,17 5,49%

11.3 Cumeeira cerâmica M 3.009,00 13,93 41.911,52 0,31%

11.4 Forro de beiral em PVC M² 6.643,60 22,24 147.773,59 1,09%

11.5 Testeira de madeira M 10.914,00 11,51 125.565,57 0,92%

12 Impermeabilização 10,97% 1.491.672,45

12.1 Banheiros M² 584,80 5,58 3.265,38 0,02%

12.2 Sob paredes M² 2.665,60 558,38 1.488.407,07 10,95%

13 Isolamento Térmico/Acústico 0,00% 0,00

14 Revestimentos Internos, Externos e Especiais 8,46% 1.150.018,76

14.1 Revestimentos Internos

14.1.1 Azulejos M² 6.405,60 24,33 155.843,38 1,15%

14.1.2 Chapisco M² 32.595,80 3,02 98.503,86 0,72%

14.1.3 emboço M² 32.595,80 14,67 478.268,72 3,52%

14.2 Revestimentos Externos

14.2.1 Chapisco M² 22.467,20 3,02 67.895,43 0,50%

14.2.2 emboço M² 22.467,20 14,67 329.654,71 2,42%

14.2.4 azulejo, assente com argamassa pronta e rejuntado M² 816,00 24,33 19.852,66 0,15%

15 Forro (com estrutura de sustentação) 2,01% 273.237,46

15.1 Forro PVC M² 12.284,20 22,24 273.237,46 2,01%

16 Pintura 4,74% 644.406,08

16.1 Esquadria de madeira M² 5.610,00 13,00 72.933,65 0,54%

16.2 Esquadria de ferro M² 6.405,60 19,60 125.529,58 0,92%

16.3 Tinta Acrílica sem massa corrida M² 22.467,20 11,56 259.691,40 1,91%

16.4 Tinta Latéx PVA sem massa corrida M² 25.374,20 7,34 186.251,45 1,37%

APÊNDICE 1 - MODELO ORÇAMENTO CONJUNTO RESIDENCIAL 
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APÊNDICE 2 - RESUMO DOCUMENTAÇÃO PROJETOS MCMV 
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PROCESSO ENTRADAS FERRAMENTAS SAÍDAS

Plano de gerenciamento do projeto Opinião especializada Plano de gerenciamento de custos

Termo de abertura do projeto Técnicas analíticas

Fatores ambientais da empresa Reuniões

Ativos de processos organizacionais

Plano de gerenciamento dos custos Opinião especializada Estimativa de custos das atividades

Plano de gerenciamento de rec. Humanos Estimativa Análoga Base das estimativas

Linha de base do escopo Estimativa Paramétrica Atualizações nos documentos dos projeto

Cronograma do projeto Estimativa "Bottom-Up "

Registro de riscos Estimativa três pontos

Fatores ambientais da empresa Análise de reservas

Ativos de processos organizacionais Custo da qualidade

Software de gerenciamento de projetos

Análise de proposta de fornecedor

Técnicas de tomada de decisões em grupo

Plano de gerenciamento dos custos Agregação de custos Linha de base dos custos

Linha de base do escopo Análise de reservas Requisitos de recursos financeiros do projeto

Estimativa dos custos das alternativas Opinião especializada Atualizações nos documentos dos projeto

Base das estimativas Relações históricas

Cronograma do projeto Reconciliação dos limites de rec. Financeiros

Calendário de recursos

Registro de riscos

Acordos

Ativos de processos organizacionais

Plano de gerenciamento do projeto Gerenciamento do valor agregado Informações sobre desempenho de trabalho

Requisitos de recursos Previsão Previsões de custos

Dados de desempenho do trabalho Indice de desempenho para término (IDPT) Solicitações de mudanças

Ativos de processos organizacionais Análise de desempenho Atualizações no plano de ger. do projeto

Software de gerenciamento de projetos Atualizações nos documentos dos projeto

Análise de reservas Atualizações nos ativos de processos org.

Controlar os 

custos

GERENCIAMENTO DOS CUSTOS EM PROJETOS

Planejar o 

gerenciamento 

dos custos

Estimar os custos

Determinar o 

orçamento

APÊNDICE 3 - RESUMO PROCESSOS CUSTOS 
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PROCESSO ENTRADAS FERRAMENTAS SAÍDAS

Plano de gerenciamento do projeto Opinião especializada Plano de gerenciamento do escopo

Termo de abertura do projeto Reuniões Plano de gerenciamento dos requisitos

Fatores ambientais da empresa

Ativos de processos organizacionais

Plano de gerenciamento do escopo Entrevistas Documentação dos requisitos

Plano de gerenciamento de requisitos Grupos de discussão Matriz de rastreabilidae dos requisitos

Plano de gerenciamento das part. inter. Oficinas facilitadas

Termo de abertura do projeto Técnicas de criatividade em grupo

Registro das partes interessadas Técnicas de tomada de decisão em grupo

Questionários e pesquisas

Observações

Protótipos

Brenchmarking

Diagrama de contexto

Análise de documentos

Plano de gerenciamento do escopo Opinião especializada Declaração do escopo do projeto

Termo de abertura do projeto Análise do produto Atualizações nos documentos do projeto

Documentação dos requisitos Geração de alternativas

Ativos de processos organizacionais Oficinas facilitadas

Plano de gerenciamento do escopo Decomposição Linha de base do escopo

Declaração de escopo do projeto Opinião especializada Atualizações nos documentos do projeto

Documentação dos requisitos

Fatores ambientais da empresa

Ativos de processos organizacionais

Plano de gerenciamento do projeto Inspeção Entregas aceitas

Documentação dos requisitos Técnicas de tomada de decisão em grupo Solicitações de mudança

Matriz de rastreabilidade dos requisitos Informações sobre o desemp. do trabalho

Entregas verificadas Atualizações nos documentos do projeto

Dados de desempenho do trabalho

Plano de gerenciamento do projeto Análise de variação Informações sobre o desemp. do trabalho

Documentação dos requisitos Solicitações de mudança

Matriz de rastreabilidade dos requisitos Atualizações no plano de ger. do projeto

Dados de desempenho do trabalho Atualizações nos documentos do projeto

Ativos de processos organizacionais Atualizações nos ativos de processos org.

Controlar o escopo

GERENCIAMENTO DO ESCOPO EM PROJETOS

Planejar o 

gerenciamento do 

escopo

Definir o escopo

Coletar os 

requisitos

Criar a EAP

Validar o escopo

APÊNDICE 4 - RESUMO PROCESSOS ESCOPO 
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PROCESSO ENTRADAS FERRAMENTAS SAÍDAS

Plano de gerenciamento do projeto Opinião especializada Plano de gerenciamento do cronograma

Termo de abertura do projeto Técnicas analíticas

Fatores ambientais da empresa Reuniões

Ativos de processos organizacionais

Plano de gerenciamento do cronograma Decomposição Lista de atividades

Linha de base do escopo Planejamento em ondas sucessivas Atributos das atividades

Fatores ambientais da empresa Opinião especializada Lista de marcos

Ativos de processos organizacionais

Plano de gerenciamento do cronograma Método do diagrama de precedências Diagrama de rede do cronog. do projeto

Lista de atividades Determinação de dependência Atualizações nos documentos do projeto

Atributos das atividades

Lista dos marcos

Especificações do escopo do projeto

Fatores ambientais da empresa

Ativos de processos organizacionais

Plano de gerenciamento do cronograma Opinião especializada Requisitos de recursos das atividades

Lista de atividades Análise de alternativas Estrutura analítica dos projetos

Atributos das atividades Dados publicados sobre estimativas Atualizações nos documentos do projeto

Calendário dos recursos Estimativas "Bottom-Up "

Registro de riscos Software  de gerenciamento de projetos

Estimativas de custos da atividades

Fatores ambientais da empresa

Ativos de processos organizacionais

Plano de gerenciamento do cronograma Opinião especializada Estimativas de duração das atividades

Lista de atividades Estimativa análoga Atualizações nos documentos do projeto

Atributos das atividades Estimativa paramétrica

Requisitos dos recursos das atividades Estimativa dos três pontos

Calendários do recursos Técnicas de tomada de decisões em grupo

Especificações do escopo do projeto Análise de reservas

Registro de riscos

Estrutura analítica dos recursos

Fatores ambientais da empresa

Ativos de processos organizacionais

Plano de gerenciamento do cronograma Análise de rede do cronograma Linha de base do cronograma

Lista de atividades Método do caminho crítico Cronograma do projeto

Atributos das atividades Método da corrente crítica Dados do cronograma

Diagramas de rede do crog. do projeto Técnicas de otimização dos recursos Calendários do projeto

Requisitos dos recursos das atividades Técnicas de desenvolvimento de modelos Atualizações no plano de ger. do projeto

Calendário dos recursos Antecipações e esperas Atualizações nos documentos do projeto

Estimativas das durações das atividades Compressão de cronograma

Especificações do escopo do projeto Ferramenta de cronograma

Registro de riscos

Designações do pessoal do projeto

Estrutura analítica dos recursos

Fatores ambientais da empresa

Ativos de processos organizacionais

Plano de gerenciamento do projeto Análise de desempenho Informações sobre o desempenho do trab.

Cronograma do projeto Software de gerenciamento de projetos Previsões de cronograma

Dados de desempenho do trabalho Técnicas de otimização dos recursos Solicitações de mudança

Calendário do projeto Técnicas de desenvolvimento de modelos Atualizações no plano de ger. do projeto

Dados do cronograma Antecipações e esperas Atualizações nos documentos do projeto

Ativos de processos organizacionais Compressão de cronograma Atualizações nos ativos de processos org.

Ferramenta de cronograma

Controlar 

Cronograma

GERENCIAMENTO DO TEMPO EM PROJETOS

Planejar o 

gerenciamento do 

cronograma

Definir Atividades

Sequenciar 

Atividades

Estimar Recursos

Estimar Duração

Desenvolver 

Cronograma

APÊNDICE 5 - RESUMO PROCESSOS TEMPO 
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ANEXO 1 - MODELO DE REGISTRO DE STAKEHOLDERS 
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Anotações Anotações 

ANEXO 2 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ESCOPO 
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ANEXO 3 - MODELO DE EAP (ESTRUTURA ANALÍTICA DO PRO
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ANEXO 4 - MODELO DE DICIONÁRIO DA EAP 



72ANEXO 5 - MODELO DE CRONOGRAMA 


