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Globalização
Internacionalização
Competitividade
Integração Econômica
Tecnologia da Informação
Tecnologia da Comunicação
Velocidade das Mudanças
Escassez de Recursos
Sustentabilidade
Princípios Éticos
Valores Morais
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• Humanos (intelectual)
• Naturais
• Financeiros

Se a justiça e a solidariedade prevalecerem sobre a riqueza
e o poder, ainda há esperança para o nosso futuro comum.
Fonte: Ramos, JMR. Globalização e Ética. Quadrante. 2003.



é a forma de dar rapidez a empreendimentos, lançamento de novos
produtos, modelos de negócio, mudanças organizacionais, através de
metodologia sistematizada e minimizando riscos;

alavancagem da capacidade empreendedora, consequentemente do
desenvolvimento econômico, produtividade e desempenho organizacional;

as organizações no século XXI, devem estar preparadas para renovar seus
produtos, serviços e processos, competências e desenhos organizacionais
de forma contínua, a fim de garantir sua adaptabilidade e consequente
sobrevivência no mercado.
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Resposta: administração de projetos: 

“integração sistemática de recursos técnicos, humanos e 
financeiros para alcançar metas e objetivos”.
Fonte: BADIRU, 1998
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Programa: grupo de projetos relacionados
gerenciados de modo coordenado visando a
obtenção de benefícios que não estariam
disponíveis se eles fossem gerenciados
individualmente (PMBoK, 2013).

Portfólio de projetos: conjunto de projetos que a
organização desenvolve, considerando os aspectos
estratégicos. Traduz os rumos da organização, por
meio da alocação dos recursos, o que se deseja no
futuro, seus produtos, serviços (PMBoK, 2013).
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SUB-PROJETO 
X.1.2

PROJETO     
X.2



O PMO reúne os dados e informações de projetos estratégicos e avalia como os objetivos estratégicos
de nível mais alto estão sendo alcançados. É a ligação natural entre os portfólios, programas e
projetos da organização e os sistemas de medição corporativos (PMBoK, 2013).
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• decisões da alta administração;
• necessidade imperiosa ou emergência;
• necessidade competitiva;
• extensão de linha de um produto;
• comparação de benefícios, por 

especialistas, stakeholders;
• extensão de uma linha de produtos

• Custo de oportunidade;
• Valor Presente Líquido – VPL;
• Índice Custo-Benefício - IBC 
• Período de payback;
• Taxa Interna de Retorno – TIR; 
• matriz de decisão.

Critérios não Numéricos Critérios Numéricos



10http://www.maturityresearch.com/novosite/index_br.html

1. Competência em Gerenciamento de 
Projetos e Programas

2. Competência Técnica e Contextual
3. Competência Comportamental
4. Uso de Metodologia
5. Uso de Informatização
6. Uso de adequada Estrutura 

Organizacional
7. Alinhamento Estratégico



11http://www.maturityresearch.com/novosite/mmgp.html

Resultados Pesquisa 2014:
Brasil: 2,64 

415 Organizações
7.885 Projetos
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Nível 1 – ainda não iniciaram a evolução. 
Nível 2 – investiram em conhecimentos. 
Nível 3 – implantaram padrões
Nível 4 – dominam o processo.
Nível 5 - atingiram o nível otimizado.
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NBR ISO 10006 
Processo único, consistindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas com
datas para início e término, empreendido para alcance de um objetivo conforme
requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos.

PMBoK – PMI [Project Management Body of Knowledge - Project Management Institute]

Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou
resultado. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e um
término definidos.

ISO 21500:2013
Um projeto é um conjunto único de processos que consiste em atividades coordenadas e
controladas com datas de início e fim, empreendidas para atingir os objetivos do projeto.

Temporário
Único
Requer recursos (esforço)
Objetivo (produto, serviço, resultado)
Requisitos
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Ciclo de vida do produto ≠ ciclo de vida do projeto
Operação: rotina   ≠ Projeto: temporário 
Mercado muda  Estratégia Organizacional muda
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Necessidade de mudança no 
Produto / Operação

Projeto



Fonte: PMBoK (2004)
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Fonte: PMBoK (2004)
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Segundo o PMI,

às atividades do projeto para atender seus requisitos.



Processo: é um conjunto de tarefas
relacionadas de forma lógica, levadas a
cabo para obter um resultado definido.
Cada processo tem as suas entradas,
funções (operações) e saídas.

O gerenciamento de projetos é realizado
através da aplicação integrada dos
processos de gerenciamento de projetos,
logicamente agrupados em cinco grupos
de processos.
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Presenter
Presentation Notes
Existe um consenso geral de que a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas pode aumentar muito as chances de sucesso dos projetos. Isso não quer dizer que todo o conhecimento descrito no guia deva ser aplicado uniformemente a todos os projetos. A organização ou a equipe de gerenciamento do projeto é responsável por determinar o que é apropriado para um projeto específico. “One size does not fit all”.
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Tríplice Restrição
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COMUNICAÇÃO
PRAZOS
ESCOPO
RH
RISCOS
ORÇAMENTO
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COMUNICAÇÃO

LIDERANÇA
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Processos de Iniciação;

Processos de Planejamento;

Processos de Execução;

Processos de Monitoramento e Controle;

Processos de Encerramento;



Iniciação: define e autoriza o projeto ou uma fase do mesmo.
Planejamento: define e refina o escopo e os objetivos, e planeja a linha
de ação necessária para alcançar os objetivos e o escopo para os quais
o projeto foi idealizado.
Execução: mobiliza pessoas e outros recursos, conforme definido no
planejamento, para executar o trabalho para satisfazer as
especificações do projeto. É a concretização das ideias e dos planos.
Monitoramento e Controle: acompanha, analisa e controla o
progresso e o desempenho do projeto, regularmente, de modo a
identificar variações em relação ao planejado, permitindo que ações
corretivas sejam realizadas, quando necessário, para atender os
objetivos do projeto.
Encerramento: formaliza a aceitação do produto, serviço ou resultado,
e conduz o projeto ou uma fase a um final ordenado, através do
encerramento formal de todas as atividades dos grupos de processos.
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Inserindo a variável TEMPO no ciclo dos
processos de desenvolvimento de projeto



Integra
ção
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sadas
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cação
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Aquisi-
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EscopoEscopo

Tempo

Custo

Qualidade

Recursos Humanos

Comunicação

Riscos

Aquisições

Partes Interessadas

Integração



Entrada Ferramentas
& Técnicas

Saída

Grupos de Processos e Áreas de Conhecimento não são
separados ou descontínuos, nem ocorrem uma única vez
durante todo o projeto
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Objetivo = o que se deseja alcançar com o projeto

Escopo = limite ou abrangência do projeto e do produto
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Planejar é decidir antecipadamente

O planejamento deve identificar antecipadamente:

FONTE: Lacombe; Heilborn, 2003, p. 162



Iniciação: TAP & Identificação Stakeholders
Planejamento: 

Escopo e requisitos: do projeto e do produto & EAP = 
Estrutura Analítica do Projeto (WBS)
Tempo:  atividades, recursos da atividades; rede de 
precedência, método do caminho crítico, estimativa PERT e 
diagrama Gantt: cronograma
Custo: estimativa de custo, orçamento, reservas, método do 
valor agregado
Análise de Riscos e contingências
Qualidade, Recursos Humanos, Comunicação, Aquisições e 
gerenciamento de stakeholders

Execução, Monitoramento e Controle
Encerramento: aceite, lições aprendidas 



- Linhas de Base incluem mas não se limitam a:
- Linhas de base do escopo 
- Linha de base do cronograma
- Linha de base dos custos

- Planos auxiliares incluem mas não estão limitados a:
- Plano de gerenciamento de escopo
- Plano de gerenciamento de requisitos
- Plano de gerenciamento de cronograma
- Plano de gerenciamento de custos
- Plano de gerenciamento de qualidade
- Plano de melhorias no processo
- Plano de gerenciamento de recursos humanos
- Plano de gerenciamento de comunicações
- Plano de gerenciamento de riscos
- Plano de gerenciamento das aquisições
- Plano de gerenciamento das partes interessadas
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Documento que descreve como o projeto será executado, monitorado e controlado.
Ele integra e consolida todos os planos de gerenciamento auxiliares e linhas de base
dos processos de planejamento.
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