
@caetreinamentos

CAE Treinamentos

GESTÃO DE 
PROJETOS

Aula 1



caetreinamentos.com.brAula 1 Gestão de Projetos

Nunca fiz gestão de projetos, mas que existe, existe!  

 

Em algum momento da vida você fez ou fará parte 

da execução ou gestão de um projeto.

Mas... O que é projeto?

O projeto é um empreendimento temporário, com 

datas de início e término definidas, que tem por 

finalidade criar um produto ou serviço único e que 

está concluído quando suas metas e objetivos foram 

alcançados e aprovados pelos stakeholders. 

(Heldman, 2006, p. 02).  

 

Os stakeholders são as partes interessadas: clientes, 

patrocinadores, pessoas ou áreas da empresa que 

influenciam na condução do projeto. 
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O projeto é um empreendimento temporário, com 

datas de início e término definidas, que tem por 

finalidade criar um produto ou serviço único e que 

está concluído quando suas metas e objetivos foram 

alcançados e aprovados. 

O projeto tem eventos específicos que marcam seu 

início e fim.  

 

Isso diferencia de processo/operações que são 

executados sempre que necessário, mas nem 

sempre é possível prever quando. 
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DISSECANDO O CONCEITO DE PROJETO

Empreendimento temporário com datas 

de início e término definidas.
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O projeto é um empreendimento temporário, com 

datas de início e término definidas, que tem por 

finalidade criar um produto ou serviço único e que 

está concluído quando suas metas e objetivos foram 

alcançados e aprovados. 
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DISSECANDO O CONCEITO DE PROJETO

Enquanto um processo pode gerar o mesmo 

resultado repetidas vezes, e dependendo do caso 

seguindo rigorosamente um padrão, um projeto 

gera um resultado único.  

 

O projeto é fruto de um plano, para atender uma 

necessidade específica. 

Finalidade criar um produto ou serviço único. 
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O projeto é um empreendimento temporário, com 

datas de início e término definidas, que tem por 

finalidade criar um produto ou serviço único e que 

está concluído quando suas metas e objetivos foram 

alcançados e aprovados. 
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DISSECANDO O CONCEITO DE PROJETO

Há então metas para serem alcançadas e a 

necessidade de aprovação para que o projeto possa 

ser concluído com sucesso. 

 

Claro que um projeto pode ser encerrado por não 

atingir os resultados esperados antes de ser 

finalizado, ou por que a necessidade que o originou 

deixou de existir. 

Concluído quando suas metas e objetivos 

foram alcançados e aprovados.
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VALE À PENA SE PREOCUPAR COM A GESTÃO  DE PROJETOS?

Pense nos projetos nos quais você acompanhou, 

participou da execução ou atuou na gestão.  

 

Em quantos destes projetos tudo ocorreu conforme 

planejado?
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Você já conviveu com um projeto de reforma na 

sua residência, ou ouviu relatos de alguém que já 

passou por isso? 

Estes problemas podem ser reduzidos com uma 

melhor gestão do projeto.

Neste tipo de projeto é muito comum ocorrer:

Despesa muito acima do previsto 

Prazo de conclusão bem acima do esperado 

Ocorrência de acidentes ou acontecimentos 

imprevistos 

Falhas de comunicação: o cliente queria de 

um jeito e foi entendido errado.  

Desavenças. 
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PROJETOS DE  
GRANDES EMPRESAS 
QUE FRACASSARAM 

Criado em 2010 o Google Wave prometia substituir 

o e-mail, chat, twi�er e facebook.  Foi lançado com 

grande alarde e descontinuado 2 anos depois. 

Microsoft Zune: A aposta para combater o Ipod que 

não convenceu e durou apenas 4 anos no mercado.

DMC Delorean: Tinha chassi da Lotus, projeto de 

designer renomado mas ficou em produção por 

apenas 2 anos, com pouco mais de 8.000 unidades 

vendidas. Só ficou famoso por aparecer no filme 

De Volta para o Futuro.



E NAS EMPRESAS ONDE VOCÊ ATUOU, 

CONSEGUE LEMBRAR DE UM PROJETO 

QUE NÃO TEVE SUCESSO? 
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SERÁ QUE VALE A PENA SE DEDICAR AO ESTUDO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS?

Consulta no LinkedIn em 01/12/2021: mais de 

1.000 vagas de emprego com a busca do termo 

Gerente de Projetos. 

 

A jornada de aprendizagem até o nível de gerente 

de projetos não é fácil, mas pode começar com 

este curso!  



Avaliação de  
aprendizagem
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Avalie as afirmativas e determine se são falsas (F) ou verdadeiras (V).

Um projeto pode ser algo cíclico sem data específica para começar. 

Projeto se diferencia de processo por gerar um resultado específico. 

Projeto é um esforço temporário. 

(   )

(   )

(   )

Questão
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O GERENCIAMENTO DE PROJETO

RELEMBRANDO O CONCEITO DE PROJETO: 

O projeto é um empreendimento temporário, com 

datas de início e término definidas, que tem por 

finalidade criar um produto ou serviço único e que 

está concluído quando duas metas e objetivos foram 

alcançados e aprovados pelos stakeholders. 

(Heldman, 2006, p. 02).  

 

Se o projeto é algo importante para  a organização, 

precisa ser gerenciado.

De acordo com o PMI (2017, p. 47), "gerenciamento 

de projetos é a aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do 

projeto a fim de cumprir os seus requisitos. O 

gerenciamento de projetos é realizado através da 

aplicação e integração apropriadas dos processos de 

gerenciamento de projetos identificados para o 

projeto. O gerenciamento de projetos permite que as 

organizações executem projetos de forma eficaz e 

eficiente".

Aula 2 Gestão de Projetos



caetreinamentos.com.br

Ainda segundo o PMI (2017), o gerenciamento de 

projetos eficaz ajuda indivíduos, grupos e 

organizações publicas e privadas a:

Cumprirem os objetivos do negocio;

Responderem a riscos em tempo hábil;

Satisfazerem as expectativas das partes 

interessadas;

Otimizarem o uso dos recursos organizacionais;

Serem mais previsíveis;

Identificarem, recuperarem ou eliminarem 

projetos com problemas;

Aumentarem suas chances de sucesso;

Entregarem os produtos certos no momento 

certo;

Gerenciarem restrições (por exemplo, escopo, 

qualidade, cronograma, custos, recursos);

Resolverem problemas e questões;

Equilibrarem a influencia de restrições do 

projeto (por exemplo, o aumento de escopo pode 

aumentar custos ou o prazo); 

Gerenciarem melhor as mudanças.
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Quando os projetos são mal gerenciados os 

problemas evidenciam (PMI, 2017, p. 47):

Retrabalho;

Expansão descontrolada do projeto;

Perda de reputação para a organização;

Partes interessadas insatisfeitas;

Incapacidade de alcançar os objetivos para 

os quais o projeto foi empreendido.

Prazos perdidos;

Estouros de orçamento;

Má qualidade;

OS IMPACTOS NEGATIVOS DA GESTÃO DE PROJETOS PRECÁRIA

No pior caso nem mesmo projetos são 

realizados. 

 

Muito comum é haver projetos com 

gerenciamento precário. 

 

Com uma boa gestão de projetos os 

problemas são minimizados. 

 

A excelência em gestão de projetos é 

um grande diferencial competitivo. 

Aula 2 Gestão de Projetos
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O QUE DETERMINA O INÍCIO DE UM PROJETO?

Um projeto não necessariamente implica 

em algo novo! 

 

Pode ser a alteração em processo ou 

produto para atender necessidades 

identificadas.  

 

Pode ser a correção de falhas identificadas 

internamente ou pelo cliente.  

 

O que se pode garantir é que um projeto 

implica em mudança. 

Basicamente uma das quatro opções abaixo:

Cumprir requisitos 
regulatórios, legais 

ou sociais

Criar, melhorar ou 
corrigir produtos, 

processos ou 
serviços

Atender a pedidos 
ou necessidades das 
partes interessadas

Implementar 
ou alterar 

estratégias de 
negócio ou 

tecnológicas

Projeto

Fo
n

te
: P

M
I 
(2

0
17

, p
. 8
).

Aula 2 Gestão de Projetos



caetreinamentos.com.br

FASES E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO

O ciclo de vida do projeto é composto por: 

Início, Organização e Preparação, Execução e 

Término. 

Os 05 grupos de processos se relacionam com 10 

Áreas de Conhecimento.

Iniciação 

Planejamento 

Execução 

Monitoramento e controle 

Encerramento. 

Para desenvolver este ciclo são executados grupos 

de processos: 
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Processos 
de iniciação

Processos de 
planejamento

10 Áreas de Conhecimento

CHAVE: Revisão 
de fase

Início 
do projeto

Organização 
e preparação

Execução 
do trabalho

Terminar 
o projeto

Fase do 
projeto

Uso 
potencial

Linha 
de tempo

Grupos de processos

Ciclo de vida do projeto

Processos 
de execução

Processos de 
monitoramento 

e controle

Processos de 
encerramento

Aula 2 Gestão de Projetos
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TIPOS DE CICLO DE VIDA DE PROJETO (PMI, 2017). 

Preditivo: O escopo, prazo e custo do projeto bem 

conhecidos no início do projeto. Alterações ao 

escopo são cuidadosamente avaliadas e limitadas.  

Exemplo típico: projeto de obra de engenharia civil, 

projeto de curso. 

Incremental: O escopo não está precisamente 

definido ao iniciar o projeto, que é executado por 

meio de uma serie de iterações que vão adicionando 

funcionalidades dentro do prazo possível.  

Exemplos típicos: melhoria em software, projeto de 

livro didático.
Iterativo: Há uma visão inicial do escopo no inicio do 

ciclo de vida do projeto, com maior precisão das 

estimativas de prazo e custos a cada iteração.  

Exemplo típico: desenvolvimento de novo modelo de 

produto existente, como no caso de automóveis; 

projeto de melhoria com base no Lean Six Sigma. 

Adaptativo: Não há escopo detalhado no início. O 

escopo é definido e aprovado para a entrega de 

cada iteração. Também chamados ágeis ou de ciclos 

de vida orientados a mudanças 

Exemplos típicos: desenvolvimento de novo 

software, projetos de inovações. 
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Híbrido: Combina ciclo de vida adaptativo e um 

preditivo. Os com requisitos bem definidos seguem 

um ciclo preditivo, e os elementos com incerteza 

no escopo seguem um ciclo de vida adaptativo. 

Exemplos típicos: desenvolvimento de algo já 

existente que incorpore novas tecnologias. 

Para cada tipo de ciclo de 

vida, há abordagens de 

gerenciamento de projetos 

diferentes. 
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AS 10 ÁREAS DO CONHECIMENTO EM  
GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Integração
CustoAquisições

Riscos Qualidade

ComunicaçãoRH

Tempo

Escopo

Stakeholders
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Gerenciamento da Integração: Inclui processos e atividades necessárias para: identificar, definir, combinar, 

unificar e coordenar os vários processos e atividades de gerenciamento de projetos nos grupos de processos.

Áreas de 
conhecimento

Grupos de processos de gerenciamento de projetos

Gerenciamento 
da Integração 
do projeto

Desenvolver o 
Termo de Abertura 
do Projeto

Grupo de 
processos de 

iniciação

Grupo de 
processos de 
planejamento

Grupo de 
processos de 

execução

Grupo de 
processos de 

monitoramento 
e controle

Grupo de 
processos de 

encerramento

Desenvolver o 
Plano de 
Gerenciamento 
do Projeto

Orientar e 
Gerenciar o 
Trabalho do Projeto

Monitorar e 
Controlar o 
Trabalho do Projeto

Encerrar o 
Projeto ou Fase

Gerenciar o 
Conhecimento 
do Projeto

Realizar o 
Controle Integrado 
de Mudanças
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Gerenciamento de Escopo: Prevê os processos necessários para assegurar que o projeto contemple todo o 

trabalho necessário, e nada além que o necessário, para que seja executado e concluído com sucesso.

Áreas de 
conhecimento

Grupos de processos de gerenciamento de projetos

Gerenciamento  
do Cronograma

Grupo de 
processos de 

iniciação

Grupo de 
processos de 
planejamento

Grupo de 
processos de 

execução

Grupo de 
processos de 

monitoramento 
e controle

Grupo de 
processos de 

encerramento

Planejar o 
Gerenciamento do 
Escopo

Coletar os  
Requisitos

Definir o Escopo

Criar a EAP

Validar o Escopo

Controlar o Escopo
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Gerenciamento de cronograma: Contempla os processos necessários para gerenciar o cumprimento do prazo das 

etapas e o término pontual do projeto.

Áreas de 
conhecimento

Grupos de processos de gerenciamento de projetos

Gerenciamento  
do Cronograma

Grupo de 
processos de 

iniciação

Grupo de 
processos de 
planejamento

Grupo de 
processos de 

execução

Grupo de 
processos de 

monitoramento 
e controle

Grupo de 
processos de 

encerramento

Planejar o 
Gerenciamento do 
Cronograma

Definir as atividades

Sequenciar as 
atividades

Estimar as durações 
das atividades

Desenvolver o 
Cronograma

Controlar o 
Cronograma
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No gerenciamento de cronograma, demonstrado anteriormente, em qual dos tipos de ciclo de vida 

de projeto se consegue realizar a atividade Estimar as Durações das Atividades de forma eficaz logo 

no início do projeto?

PARA REFLETIR...

Ciclo de vida preditivo

Ciclo de vida adaptativo

Se você escolheu Ciclo de vida preditivo, acertou. No ciclo de vida preditivo o escopo, que define o quê será feito, é 

conhecido logo no início, sendo a base para estimar tempos e elaborar o cronograma. 
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Gerenciamento de custos: Inclui processos envolvidos com: planejamento, estimativas, orçamentos, 

financiamentos, gerenciamento e controle dos custos, de modo que o projeto possa ser terminado dentro do 

orçamento aprovado.

Para refletir: A cultura de controle de custos está enraizada na organização onde você atua? 

Áreas de 
conhecimento

Grupos de processos de gerenciamento de projetos

Gerenciamento 
dos custos do 
projeto

Grupo de 
processos de 

iniciação

Grupo de 
processos de 
planejamento

Grupo de 
processos de 

execução

Grupo de 
processos de 

monitoramento 
e controle

Grupo de 
processos de 

encerramento

Planejar o 
Gerenciamento dos 
Custos

Estimar os Custos

Determinar o 
Orçamento

Controlar os 
Custos
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Gerenciamento da qualidade: Processos para alinhamento com a política de qualidade da organização 

contemplado o planejamento, gerenciamento e controle dos requisitos de qualidade do projeto 

e do produto para atender as expectativas das partes interessadas. 

Para refletir: A qualidade é uma dimensão isolada? Ou tem relação de dependência com custos e prazo?

Áreas de 
conhecimento

Grupos de processos de gerenciamento de projetos

Gerenciamento 
da qualidade 
do projeto

Grupo de 
processos de 

iniciação

Grupo de 
processos de 
planejamento

Grupo de 
processos de 

execução

Grupo de 
processos de 

monitoramento 
e controle

Grupo de 
processos de 

encerramento

Planejar o 
Gerenciamento  
da Qualidade

Gerenciar a 
Qualidade

Controlar a 
Qualidade
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Gerenciamento de recursos: Inclui processos para identificar, adquirir e gerenciar os recursos necessários para 

execução do processo. Recursos típicos: pessoas, equipamentos, sistemas, orçamento para aquisições. 

Áreas de 
conhecimento

Grupos de processos de gerenciamento de projetos

Gerenciamento 
dos recursos 
do projeto

Grupo de 
processos de 

iniciação

Grupo de 
processos de 
planejamento

Grupo de 
processos de 

execução

Grupo de 
processos de 

monitoramento 
e controle

Grupo de 
processos de 

encerramento

Planejar o 
Gerenciamento  
dos Recursos

Estimar os 
Recursos das 
Atividades

Adquirir Recursos

Desenvolver a 
Equipe

Gerenciar a 
Equipe

Controlar os 
Recursos
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Gerenciamento das comunicações: Processos para assegurar que as informações para gerenciar o projeto e para 

atender as partes interessadas sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, 

gerenciadas, controladas, monitoradas e organizadas de maneira oportuna e apropriada. 

Áreas de 
conhecimento

Grupos de processos de gerenciamento de projetos

Gerenciamento 
das 
comunicações 
do projeto

Grupo de 
processos de 

iniciação

Grupo de 
processos de 
planejamento

Grupo de 
processos de 

execução

Grupo de 
processos de 

monitoramento 
e controle

Grupo de 
processos de 

encerramento

Planejar o 
Gerenciamento  
das Comunicações

Gerenciar as 
Comunicações

Monitorar as 
Comunicações
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Quando a comunicação formal necessária não ocorre ou é lenta, os canais informais se tornam protagonistas. 
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Gerenciamento dos riscos do projeto: Inclui os processos de planejamento, identificação e análise de 

gerenciamento de risco, planejamento de resposta, implementação de resposta e monitoramento 

de risco associados à um projeto. 

Áreas de 
conhecimento

Grupos de processos de gerenciamento de projetos

Gerenciamento 
dos riscos do 
projeto

Grupo de 
processos de 

iniciação

Grupo de 
processos de 
planejamento

Grupo de 
processos de 

execução

Grupo de 
processos de 

monitoramento 
e controle

Grupo de 
processos de 

encerramento

Planejar o 
Gerenciamento  
dos Riscos

Identificar os Riscos

Realizar Análises 
Qualitativa e  
Quantitativa dos Riscos

Planejar as Respostas  
aos Riscos

Implementar 
Respostas aos Riscos

Monitorar os Riscos
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Risco = Probabilidade x Impacto
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Gerenciamento das aquisições do projeto: Inclui os processos necessários para comprar ou adquirir 

produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto.

Áreas de 
conhecimento

Grupos de processos de gerenciamento de projetos

Gerenciamento 
das aquisições 
do projeto

Grupo de 
processos de 

iniciação

Grupo de 
processos de 
planejamento

Grupo de 
processos de 

execução

Grupo de 
processos de 

monitoramento 
e controle

Grupo de 
processos de 

encerramento

Planejar o 
Gerenciamento  
das Aquisições

Conduzir as 
Aquisições

Controlar as 
Aquisições
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Neste grupo de processos se inclui a decisão entre comprar ou alugar ativos necessários, e produzir internamento e terceirizar algo necessário para o processo. 
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Gerenciamento das partes interessadas (stakeholders) do projeto: Processos para identificar as pessoas, grupos 

ou organizações que podem impactar ou serem impactados pelo projeto, analisar as expectativas das partes 

interessadas e seu impacto no projeto, e desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o seu 

engajamento eficaz nas decisões e execução do projeto (PMI, 2017, p. 24).

Áreas de 
conhecimento

Grupos de processos de gerenciamento de projetos

Gerenciamento 
das partes 
interessadas 
do projeto

Grupo de 
processos de 

iniciação

Grupo de 
processos de 
planejamento

Grupo de 
processos de 

execução

Grupo de 
processos de 

monitoramento 
e controle

Grupo de 
processos de 

encerramento

Planejar o 
Engajamento das 
Partes Interessadas

Identificar 
as Partes 
Interessadas

Gerenciar o 
Engajamento das 
Partes Interessadas

Monitorar o 
Engajamento das 
Partes Interessadas
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Em projetos com ciclo de vida não preditivo é comum a identificação de novas partes interessadas ao longo do desenvolvimento do projeto. Partes interessadas 

não identificadas são causas de solicitações de alteração que poderiam ser evitadas. 
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Integração
CustoAquisições

Riscos Qualidade

ComunicaçãoRH

Tempo

Escopo

Stakeholders

As áreas do conhecimento, com seus respectivos 

processos precisam ser gerenciadas, com o uso 

das ferramentas e técnicas mais adequadas para 

o tipo e nível de maturidade da organização. 



Avaliação de  
aprendizagem
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Escreva um texto de um parágrafo comunicando os objetivos de um projeto. Entregue para a primeira pessoa 

em mensagem do WhatsApp. Peça para essa pessoa ler a mensagem apenas uma vez e depois ligar para uma 

segunda pessoa informando o objetivo do processo apenas uma vez. O receptor deverá memorizar o objetivo 

e depois ligar para uma terceira pessoa e também informar verbalmente o objetivo. A terceira pessoa deverá 

fazer o mesmo com uma quarta pessoa, e esta quarta pessoa deverá fazer o mesmo com uma quinta pessoa. 

A quinta pessoa deverá enviar mensagem para a primeira com texto comunicando o objetivo do processo. 

Compare a mensagem escrita da primeira versão com a última. 

Mensagem de  
texto inicial

Recebe 
verbalmente

Recebe 
verbalmente

Recebe 
verbalmente

Recebe 
verbalmente

Recebe a 
mensagem escrita

Comparação 
das mensagens 

inicial e final

Teste para avaliar a importância do gerenciamento das comunicações.

Atividade de fixação

A B C D E F
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TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Existem várias ferramentas de suporte ao gerenciamento de projetos 

 

Algumas são para planejamento, outras para controle, e há ferramentas 

para análise e melhoria.  

 

Uma ferramenta importante é o Termo de Abertura de Projeto (TAP) 

também chamado Project Charter.
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TERMO DE ABERTURA DE PROJETO: O QUE É?

Aula 3 Gestão de Projetos

O Termo de Abertura é um documento que serve 

para obter reconhecimento formal da existência do 

projeto de suas principais características.

É uma importante ferramenta de comunicação. 

Descreve a necessidade ou demanda que justifica 

a criação do projeto. 

É o primeiro documento oficial após a aprovação 

do projeto. 

Apresenta o projeto para a organização. 

Ajuda a entender os benefícios esperados com o 

projeto. 

Em projetos executados por 

organizações externas (como uma 

consultoria) o termo de abertura 

pode ser substituído pelo contrato 

entre as partes.
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TERMO DE ABERTURA DE PROJETO: PARA QUEM É ELABORADO

Aula 3 Gestão de Projetos

Gerente de projeto: aquele que vai assumir a 

responsabilidade pelo sucesso do projeto. Para o gerente 

de projeto o TAP será como um “livro de cabeceira”, sendo 

consultado a todo momento e usado como base 

esclarecimento para outras partes interessadas.  

Campeão do projeto: é uma pessoa de referência na 

organização que não gerencia e não patrocina, mas por 

ser uma pessoa respeitada apoia o projeto. Um exemplo 

seria um engenheiro sênior com um histórico de sucesso 

nos próprios projetos apoiando um projeto do qual não 

faz parte. 

Gerentes funcionais: são responsáveis pelas atividades 

administrativas da organização, fontes de informações e 

recursos para o projeto. Farão as aquisições necessárias. 

Apoiarão na logística. E liberarão pessoas em tempo 

integral ou parcial para atuar  nos projetos. 

Patrocinador do projeto: normalmente um executivo (C-

Level) que é o responsável por “bancar” o projeto. Além 

de apoiar o gerente e equipe do projeto o patrocinador 

age com os demais stakedolders para que entendam a 

importância do projeto, e também deem o apoio 

necessário, por exemplo para garantir o orçamento. 

Embora o termos de abertura do projeto possa ser deixado 

disponível para todos na organização, o que em alguns 

casos não se faz por questões estratégicas, seus principais 

stakeholder (partes interessadas) são:
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O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Aula 3 Gestão de Projetos

Desenvolver o Termo 

de Abertura do 

Projeto: Entradas, 

Ferramentas, 

Técnicas e Saídas.

Fonte: PMI (2017).

Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto

Entradas Ferramentas e técnicas Saídas

1  Documentos de negócios
Business case
Plano de gerenciamento 
de benefícios

2  Acordos

3  Fatores ambientais da empresa
4 Ativos de processos 

organizacionais

1  Termo de abertura do projeto

2  Registro de premissas

1  Opinião especializada

2  Coleta de dados

3 Habilidades interpessoais e 
de equipe

4  Reuniões

Brainstorming
Grupos de discussão
Entrevistas

Gerenciamento de conflitos
Facilitação
Gerenciamento de reuniões
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O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO TERMO 
DE ABERTURA DO PROJETO: ENTRADAS

Aula 3 Gestão de Projetos

Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto

Entradas Ferramentas e técnicas Saídas

1  Documentos de negócios
Business case
Plano de gerenciamento 
de benefícios

2  Acordos

3  Fatores ambientais da empresa
4 Ativos de processos 

organizacionais

1  Termo de abertura do projeto

2  Registro de premissas

1  Opinião especializada

2  Coleta de dados

3 Habilidades interpessoais e 
de equipe

4  Reuniões

Brainstorming
Grupos de discussão
Entrevistas

Gerenciamento de conflitos
Facilitação
Gerenciamento de reuniões

Desenvolver o Termo 

de Abertura do 

Projeto: Entradas, 

Ferramentas, 

Técnicas e Saídas.

Fonte: PMI (2017).
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As principais entradas para desenvolver o termo de

abertura de projeto são:

Business Case: detalha como o problema tratado no projeto 

impacta o negócio, e auxilia a justificar o projeto em termos

de custo/benefício. Informações fornecidas pelo business 

case:

Demanda de mercado: necessidades explícitas ou

tendências identificadas junto aos clientes e 

concorrentes.

Avanço tecnológico: aproveitar a informatização ou

nova tecnologia para gerar vantagem competitiva. 

Requisito legal: necessidade de substituir material 

com limitação de uso prevista.

Impactos ecológicos: reduzir o impacto ambiental 

das atividades ou do próprio produto. 

Necessidade de natureza social: contribuir para as 

comunidades nos entornos de uma fábrica, com

financiamento da educação por exemplo.

Necessidade organizacional: por exemplo alterações a 

partir da fusão ou aquisição de empresas. 

Solicitação do cliente: demanda explícita de um cliente de

algo novo ou significativamente diferenciado. 

Um projeto deve ser justificado pelo business case, e não apenas surgir por que alguém acha que deve ser executado.
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Fatores ambientais da empresa: características referentes 

à situação da empresa tanto histórica como do momento de 

planejamento e execução do projeto que influenciam a 

elaboração o termo de abertura do projeto, dentre eles. De 

acordo com PMI (2017) incluem:

Padrões governamentais ou do setor (por exemplo, 

padrões de produto, qualidade, segurança e de mão de 

obra).

Cultura organizacional e clima politico (clima 

organizacional na empresa e estabilidade do país).

Estrutura de governança organizacional (como é o 

controle, orientação e coordenação).

Expectativas de partes interessadas  (detalhado 

posteriormente no gerenciamento de partes 

interessadas).

Limites dos riscos (posicionamento da empresa sobre 

aceitação de riscos para o tipo de projeto). Requisitos e/ou restrições legais e regulatórios (por 

exemplo normas de segurança, legislação ambiental).

Condições de mercado (câmbio, entrada de novos 

competidores).
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Ativos de processos organizacionais: de acordo com PMI 

(2017) também são entradas para o processo de elaboração 

do Termo de Abertura do Projeto padrões de 

procedimentos que a organização já possui, dentre eles:

Políticas, processos e procedimentos organizacionais 

padrão. Exemplo: para um projeto de informatização do 

atendimento ao cliente é preciso mapear os processos 

e procedimentos atuais de atendimento pelos diversos 

canais. Outro exemplo: guia de gerenciamento de 

projetos da empresa. 

processos ou outra estrutura dedicada ao 

gerenciamento de projetos. 

Métodos de monitoramento e produção de relatórios. 

Exemplo: informação da existência de reuniões 

periódicas de avaliação de desempenho e relatório de 

avaliação anual da empresa. 

Modelos (por exemplo, modelo do termo de abertura do 

projeto).

Informações históricas e repositório de lições 

aprendidas. Por exemplo, registros e documentos de 

projeto, e informações sobre desempenho de projetos 

anteriores). 

Estrutura de governança do projeto, portfólio e 

programa (funções e processos de governança para 

fornecer orientação e tomada de decisão). Exemplo: 

informação da existência de comitê, escritório de 
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Desenvolver o Termo 

de Abertura do 

Projeto: Entradas, 

Ferramentas, 

Técnicas e Saídas.

Fonte: PMI (2017).

Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto

Entradas Ferramentas e técnicas Saídas

1  Documentos de negócios
Business case
Plano de gerenciamento 
de benefícios

2  Acordos

3  Fatores ambientais da empresa
4 Ativos de processos 

organizacionais

1  Termo de abertura do projeto

2  Registro de premissas

1  Opinião especializada

2  Coleta de dados

3 Habilidades interpessoais e 
de equipe

4  Reuniões

Brainstorming
Grupos de discussão
Entrevistas

Gerenciamento de conflitos
Facilitação
Gerenciamento de reuniões

O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO TERMO DE 
ABERTURA DO PROJETO: FERRAMENTAS E TÉCNICAS
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Opinião especializada: obtenção de informações para 

elaboração do termo de abertura do projeto com base em 

pessoas com conhecimento e experiência nas áreas de 

conhecimento críticas para o projeto. Podem ser pessoas 

internas ou especialistas do meio acadêmico, instituições 

de pesquisa, empresas parceiras ou consultorias. 

A opinião de especialistas pode ser usada por exemplo para:

Coleta de dados: técnicas para obtenção de dados para 

subsidiar a elaboração do termo de abertura de projeto. 

As sugeridas por PMI (2017) são:

Avaliação do custo/benefício do projeto;

Identificação e avaliação dos riscos do projeto;

Definição e desmembramento do escopo do projeto;

Estimativas da duração das etapas do projeto.

Brainstorming: Técnica para gerar uma grande 

quantidade de ideias para resolver um determinado 

problema. Na elaboração do TAP pode ser usada para 

definição do escopo, ou dos benefícios do projeto. Pode 

ser interessante a variação escrita brainwriting que 

tem a vantagem de não inibir pessoas com receio de 

expressar suas ideias em público.

Grupos de discussão: Reunião de partes interessadas e 

especialistas para uma discussão não estruturada do 

problema. Pode ser usado por exemplo para discutir 

estimativas de duração e levantamento de riscos do 

projeto. 

Entrevistas: Para obtenção de informações sobre 

premissas, riscos e expectativas das partes interessadas.  
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Habilidades interpessoais e de equipe (softskills): como um 

projeto é planejado, executado, controlado e aprimorado 

por pessoas não há como deixar de lados as técnicas para 

extrair o máximo do potencial dos times e das partes 

interessadas, dentre elas (PMI, 2017):

Gerenciamento de conflitos: Interpretações e expectativas 

diferentes das partes diferenciadas sobre benefícios, 

custos, cronograma, marcos, metodologia, liberação de 

pessoas para atuar no projeto geram conflitos. O uso de 

técnicas adequadas para identificar, priorizar e minimizar 

estes conflito é um fator crítico de sucesso. 

Facilitação: Capacidade de conduzir atividades em grupo, 

como por exemplo o brainstorming, dentro do escopo e 

prazo definidos, garantindo a livre expressão de ideias, foco 

em resultados e aprendizado mútuo. O facilitador deve 

também garantir que o processo e os resultados sejam 

devidamente registrados. 

Gerenciamento de Reuniões: É importante definir e 

cumprir cronograma de reuniões necessário para a 

elaboração do Termo de Abertura de Projeto, como por 

exemplo as reuniões dos grupos de discussão e o 

agendamento de entrevistas dentro dos prazos previstos. 
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Desenvolver o Termo 

de Abertura do 

Projeto: Entradas, 

Ferramentas, 

Técnicas e Saídas.

Fonte: PMI (2017).

Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto

Entradas Ferramentas e técnicas Saídas

1  Documentos de negócios
Business case
Plano de gerenciamento 
de benefícios

2  Acordos

3  Fatores ambientais da empresa
4 Ativos de processos 

organizacionais

1  Termo de abertura do projeto

2  Registro de premissas

1  Opinião especializada

2  Coleta de dados

3 Habilidades interpessoais e 
de equipe

4  Reuniões

Brainstorming
Grupos de discussão
Entrevistas

Gerenciamento de conflitos
Facilitação
Gerenciamento de reuniões

O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO TERMO DE 
ABERTURA DO PROJETO: SAÍDAS
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Uma saída evidente é o documento Termo de Abertura do 

Projeto. De acordo com PMI (2017) o TAP deve conter as 

seguintes partes ou seções:

Finalidade do projeto;

Recursos financeiros pré-aprovados;

Objetivos mensuráveis do projeto e critérios de sucesso 

relacionados;

Lista das partes interessadas chave;

Requisitos de alto nível;

Requisitos para aprovação do projeto (ou seja, o que 

constitui o sucesso do projeto, quem decide se o projeto 

é bem sucedido e quem autoriza o encerramento do 

projeto);

Descrição de alto nível do projeto, seus limites e 

entregas-chave;

Critérios de término do projeto (ou seja, quais são as 

condições que devem ser cumpridas para encerrar ou 

cancelar o projeto ou fase);

Risco geral do projeto; Gerente do projeto designado, responsabilidade e nível 

de autoridade; Resumo do cronograma de marcos;

Nome e autoridade do patrocinador ou outra(s) 

pessoa(s) que autoriza(m) o termo de abertura do 

projeto.

Os nomes dos campos ou seções do TAP sugeridos acima são sugestões, que podem ser adaptados de acordo com os termos usados na empresa. 
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Você sabe o que são premissas? 

 

Premissas são informações que se consideram verdadeiras 

ou reais no âmbito do projeto. Cronograma, riscos e custos 

tem as premissas como base. 

Exemplos de premissas:

80% dos dias disponíveis serão sem chuva (projeto de 

construção civil).

Todos os materiais necessários estarão disponíveis no 

início do projeto (projeto de evento). 

Há empresas na região para montagem dos 

equipamentos (projeto de nova fábrica). 

A variação do dólar até o final do projeto será de no 

máximo + 20% (projeto com insumos importados). 

Um especialista chave para o projeto estará disponível 

para integrar a equipe na fase onde suas habilidades são 

necessárias (projeto com tecnologia emergente). 

As informações para a pesquisa serão liberadas para 

consulta (projeto de pesquisa com base em documentos 

históricos). 

As premissas devem ser validadas com as partes 

interessadas que tem influência sobre elas. No projeto com 

tecnologia emergente, o chefe do especialista deve ser 

consultado formalmente sobre a liberação do especialista 

para atuar no projeto. No caso dos dias sem chuva a 

validação poderá ser pela indicação da fonte de consulta, 

como uma site especializado ou serviço pago de 

meteorologia. 



Avaliação de  
aprendizagem
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Leia o conteúdo do material do link abaixo.  
 
h�ps://www.researchgate.net/publication/323780230_Modelos_de_Termo_de_Abertura_de_Projeto

Faça o download de um dos modelos e elabore um Termo de Abertura de Projeto para uma das opções 
abaixo:

Ou se preferir crie o Termo de Abertura para um projeto que pretende desenvolver em sua empresa ou 
para fins pessoais.

Questão

Projeto de viagem de negócios para feira industrial na China para 5 executivos da empresa.

Projeto de terceirização do call center de um empresa de bens de consumo. 

Projeto de criação de curso de Lean Seis Sigma presencial. 

A.

B.

C.
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RELEMBRANDO O CONCEITO DE PROJETO CONFORME PMI (2017, P. 4): 

Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. 

 

Enfatizamos aqui o termo esforço. 

 

Se há um esforço de pessoas da organização para realizar algo deve haver uma justificativa. 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Aula 4 Gestão de Projetos

A justificativa do projeto deve estar clara para todas 

as partes interessadas. 

 

Para definir a justificativa do projeto podem ser 

usadas algumas perguntas:

Quais problemas o projeto irá resolver ou 

minimizar?

Que oportunidades podem ser aproveitadas com 

a execução do projeto?

De que forma o projeto contribui para o alcance 

de um objetivo relevante da organização?

Como surgiu a ideia de desenvolver o projeto?

Como o projeto contribui para a competitividade e 

sobrevivência da organização?

Se o projeto não for realizado quais impactos 

negativos podem ocorrer?
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Faça constar na justificativa as razões para ao invés 

de desenvolver o projeto não se adotar uma das 

opções.

Deixar como está. 

Executar os processos já existentes.

Postergar o projeto.

Terceirizar a solução do problema.

Inclua também considerações sobre 

a tendência do problema caso nada 

seja feito.

O projeto deve gerar valor, cuja equação é:

Os benefícios obtidos com o projeto devem superar 

os esforços (benefícios>esforços).

A justificativa do projeto evidencia o problema que 

se quer resolver e os benefícios esperados.

Benefícios

EsforçosValor
=

Aula 4 Gestão de Projetos
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EXEMPLOS DE JUSTIFICATIVAS DO PROJETO:

Projeto

Ampliação de fábrica

Projeto Acidente Zero

Modernização de maquinário

O volume de produção aumentou 25% nos últimos 12 meses exigindo acionamento do 

terceiro turno e trabalho aos finais de semana nos picos de demanda por falta de capacidade 

produtiva. A ampliação da fábrica é necessária para a instalação de novas linhas de produção 

prevendo um aumento de volume de até 75% nos próximos 5 anos. 

O número de acidentes de trabalho vem aumentando nos últimos cinco anos, sendo 

necessário conscientizar as pessoas sobre as práticas de segurança com foco na eliminação 

de acidentes e situações de risco.  Os esforços de redução de acidentes costumam 

contribuir para melhoria da satisfação dos empregados com impactos positivos nos clientes.

Atualmente há questões críticas associadas com a disponibilidade e confiabilidade das 

máquinas da linha 3A que está com equipamentos que já ultrapassaram a vida útil 

econômica, com tendência de agravamento do problema no curto prazo. A modernização 

por substituição e/ou retrofit é fundamental para manter a capacidade da fábrica e a 

qualidade do produtos. 

Justificativa



CUIDADO AO ELABORAR A JUSTIFICATIVA PARA O PROJETO!

Você será cobrado ao término do projeto com o que se compromete a entregar. 
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Imagine um projeto de um aplicativo para que a 

guarda municipal registre situações de 

vulnerabilidade social durante as atividades na rua, 

como usuários de drogas, moradores de rua, 

prostituição, para subsidiar  o planejamento de 

ações pela secretaria de assistência social. O 

aplicativo é excelente em termos de usabilidade, e 

as informações geradas são de grande importância.  

 

Se um comandante afirmar para os seus 

subordinados que o projeto é uma bobagem, se os 

policiais não entenderem a importância das 

informações e se a mídia suspeitar dos reais 

motivos do projeto ao ficar sabendo da existência do 

mesmo, muitas dificuldades ocorrerão. 

Neste caso temos várias 

partes interessadas citadas 

no texto:
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Fornecedor de desenvolvimento de software – 

Interessado em possíveis mudanças

Teríamos ainda como partes interessadas:Além dos principais envolvidos:

Cidadãos em geral – Interessados em saber como 

está sendo empregado o orçamento

Secretária municipal de segurança – Interessado 

no impacto nas atividades da guarda municipal

Prefeito – Interessado em como o projeto pode 

repercutir na campanha de reeleição

Vereadores – Apoiadores e Opositores do projeto, 

dependendo da legenda a qual estão filiados. 

Comando da guarda municipal – Influência no uso 

pelos policiais

Policiais – Responsáveis diretos pela inserção de 

informações

Secretaria de Assistência Social – Clientes dos 

dados gerados

Mídia (TV, rádio, sites de notícias) – Interessado 

em saber sobre o projeto e possíveis divulgadores



Os projetos tem maior probabilidade de 

sucesso quando as pessoas se sentem parte 

do que está sendo desenvolvido, o que gera 

maior engajamento. 
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Os níveis de interesse, influência e dedicação ao projeto variam muito entre as partes interessadas. 

Interesse EngajamentoInfluência
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Resistência 

Se opõe ao projeto, se 

manifestando diretamente 

ou de forma não declarada 

(pior caso).

Comprometimento 

Apoia o projeto dentro do 

suas competências, por 

entender a importância os  

benefícios.

Neutralidade 

Não se opõe, nem apoia, por ter pouco interesse ou 

por não entender as implicações do projeto em sua 

área,  mas pode ir para um dos lados de acordo com 

os acontecimentos e atuação do gerente de projetos.

NÍVEL DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS 



caetreinamentos.com.brAula 5 Gestão de Projetos

MATRIZ DE AVALIAÇÃO O ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

Lacuna entre atual (A) e desejado (D) para a parte interessada 1.

Parte interessada 1

Parte 
Interessada

Desinformada Resistente Neutra Apoiadora Lidera

C

C

D

D

AD

Parte interessada 2

Parte interessada 3

F
o

n
te

: P
M

I 
(2

0
17

, p
. 5

2
2
).
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GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS: MATRIZ PODER X INTERESSE

Poder

InteresseBaixo Alto

Baixo

Alto

Manter 

Satisfeito

Gerenciar 

com proximidade

Manter 

Informado
Monitorar

Mesmo as partes interessadas com poder e 

interesses baixos devem ser monitoradas, pois 

podem migrar para outro quadrante ao longo 

do ciclo de vida do projeto. 
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GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS: MATRIZ NECESSIDADE

Nome

MATRIZ DE NECESSIDADE

O que elas(es) precisam de nós O que nós precisamos delas(es)

Fonte: h�ps://vitorpiresc.medium.com/mapa-de-stakeholders-7a76af8e259e
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O INTERESSE DAS PARTES INTERESSADAS VARIA AO LONGO DO PROJETO

O patrocinador pode se interessar pelo início do 

projeto, para entender a relação custo/benefício e 

pela conclusão para avaliar os benefícios.

Os gestores funcionais tendem a se interessar 

mais pela fase de execução, que é quando terão 

que liberar pessoas para o projeto. 

Clientes externos podem ter algum interesse no 

planejamento, por serem informados do 

atingimento de marcos do projeto mas ter 

interesse bem maior na conclusão, em receber as 

entregas previstas. 
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A RESISTÊNCIAS DAS PESSOAS AO PROJETO

Se você considerar que a resistências das pessoas 

é um problema delas, nada poderá fazer além de 

reclamar.

Se você considerar que a resistência é um problema 

de gerenciamento do projeto a ser resolvido poderá 

encontrar soluções para:

Esclarecer as justificativas, objetivos, custos e 

metodologia de gestão do projeto.

Entender as expectativas de cada parte 

interessada para gerenciar esse fator.

Obter ideias das pessoas resistentes para melhorar 

o escopo ou outra característica do projeto. 

Identificar as causas da resistência que podem 

ser eliminadas ou minimizadas pelo gerente do 

projeto.

Melhorar a comunicação que é uma causa 

importante da falta de engajamento. 

Gerenciar a mudança para que as pessoas 

percebam que o esforço de mudar se justifica. 
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O GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

De acordo com PMI (2017, p. ), o gerenciamento de 

partes interessadas contempla os seguintes 

processos:

Identificar as Partes Interessadas 1
Gerenciar o Engajamento das Partes 

Interessadas3

Planejar o Engajamento das Partes 

Interessadas2
Monitorar o Engajamento das Partes 

Interessadas4
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1. Identificar as Partes Interessadas 

Identificar no início e ao longo do projeto as partes 

interessadas, e para cada uma delas analisar e 

documentar informações sobre seus interesses, 

nível de envolvimento, relacionamento entre as 

partes, grau de influencia e como podem 

contribuir ou afetar negativamente o sucesso do 

projeto. O foco é:

O que você pode usar aqui:

Reduzir a resistência e o impacto de partes 

interessadas com interesses conflitantes. 

Engajar as partes interessadas que possam 

contribuir positivamente com o projeto. 

Mapa de stakedolders

Matrizes de avaliação de stakeholders

Planilhas de acompanhamento

Opinião de especialistas para identificar partes 

interessadas. 
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2. Planejar o Engajamento das Partes Interessadas

Definir estratégias para envolver as partes 

interessadas do projeto, principalmente nas fases 

nas quais são essenciais, levando em conta suas 

necessidades, expectativas, interesses e potencial 

impacto de cada uma delas.  

 

O que contribui para o engajamento das partes 

interessadas. 

Reuniões periódicas, presencias ou online, com as 

partes interessadas. Devem ser rápidas, 

dinâmicas e focadas em resultados. 

Definir ações específicas para cada parte 

interessada considerando interesse, influência e 

engajamento. 
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3. Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas

O processo de se comunicar e trabalhar com as 

partes interessadas para atender suas 

necessidades e expectativas, lidar com questões e 

promover o engajamento das partes interessadas 

adequadas.

Como garantir o engajamento:

Dar retorno rápido e efetivo para as solicitações 

das partes interessadas. 

Garantir um plano de comunicação efetivo. 

Manter canais de fácil acesso para o livre fluxo 

bidirecional de informações com as partes 

interessadas.

Manter registro das solicitações e soluções dadas 

para os questionamentos das partes interessadas. 
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4. Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas

Monitoramento do engajamento e alteração de 

planos e estratégias a partir da identificação da 

perda de engajamento. 

Manter indicadores associados com o nível de 

engajamento das partes interessadas. 
Ficar atento à indícios de perda de engajamento: 

ausência em reuniões, falta de retorno às 

comunicações, posicionamento e comportamento 

em reuniões. 

Dar abertura para que as partes interessadas se 

posicionem e deem feedback sincero sobre o 

andamento do projeto. 



Avaliação de  
aprendizagem
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Avalie a afirmativa abaixo: 

A identificação das partes interessadas é feita 

exclusivamente no início do projeto.

Avalie a afirmativa abaixo: 

Um stakeholder pode ter grande interesse no 

projeto e ter pouca influência no sucesso do projeto. 

A afirmativa é: A afirmativa é:

Questão 01 Questão 02

Falsa Falsa

Verdadeira Verdadeira

A. A.

B. B.

Questão 01 - A  / Questão 02 - B

Resposta:
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Avalie a afirmativa abaixo: 

A identificação das partes interessadas é feita 

exclusivamente no início do projeto.

É falsa pois a identificação das partes interessadas deve ser feita ao longo de todo 

o projeto. Exemplo: a construção de um edifício pode ter que incluir o órgão 

responsável pelo patrimônio histórico como um novo stakeholder caso se 

descubram fósseis na escavação do subsolo. 

É verdadeira, o interesse pode ser grande e a influência pequena. Concorrentes 

podem ter grande influência em um projeto da empresa rival, sem que tenham 

grande influência no sucesso do projeto.

A afirmativa é: A afirmativa é:

Questão 01 Questão 02

Falsa Falsa

Verdadeira Verdadeira

A A.

B. B

Questão 01 - A  / Questão 02 - B

Resposta:

RESPOSTA JUSTIFICADA RESPOSTA JUSTIFICADA

Aula 5 Gestão de Projetos Avaliação de aprendizagem

Avalie a afirmativa abaixo: 

Um stakeholder pode ter grande interesse no 

projeto e ter pouca influência no sucesso do projeto. 
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Sobre as partes interessadas, você viu que:

Por isso vamos falar de Reunião de Kick-O�.

Há várias partes interessadas no projeto, com 

diferentes níveis de interesse, influência e 

engajamento.

Sendo o projeto um esforço temporário, é preciso 

que as partes interessadas estejam engajadas 

quando necessário.

Garantir o engajamento de pessoas ou grupos em 

um projeto é um fator crítico de sucesso.

Você viu que as reuniões estão entre as formas de 

garantir engajamento.
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REUNIÃO DE KICK-OFF

Kick-o� é o pontapé inicial, termo que veio do 

futebol americano. Para que o chute seja dado é 

preciso que o time esteja preparado, pois o jogo 

vai realmente começar, não dá para voltar atrás.

No projeto é importante ter o mesmo pensamento, 

a partir da reunião de kick-o� o projeto começa a 

ser executado conforme cronograma. Não dá para 

“pedir vistas ao processo”. Não há como suspender 

para dar uma olhada no planejamento.
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A reunião de kick-o�, ou kick-o� meeting é:

A reunião inicial para apresentação de um projeto;

Conduzida pelo gerente de projetos ;

Feita para as partes interessadas;

Evento com a presença de todas as pessoas 

relevantes da equipe;

Evento com a presença de todas as pessoas 

relevantes da equipe, incluindo o Sponsor 

(patrocinador);

Momento para alinhamento de expectativas e 

negociação de ajustes que forem viáveis.

“Cheguei na reunião de kick-o� 

achando que [...] mas ao final entendi 

que [...] e ainda foi possível alterar o 

item relativo ao [...]”
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Para garantir que a reunião de kick-o� tenha sucesso:

Preparação do gerente de projetos

Participação do patrocinador (sponsor) Realizada no momento adequado

Duração curta

Ser um ambiente favorável à 
questionamentos

Algum grau de liberdade para negociação

Ter abertura para críticas

Sucesso da reunião 
de kick-o�

Forma dinâmica

Participação das principais partes 
interessadas (mais influentes)
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ETAPAS E DICAS DA REUNIÃO DE KICK-OFF

ENTENDA E ALINHE AS EXPECTATIVAS DAS 

PARTES INTERESSADAS
1 DEMONSTRE COMO SERÁ A COMUNICAÇÃO6

ESCLAREÇA O QUE ESTÁ E O QUE NÃO ESTÁ NO 

ESCOPO DO PROJETO
2 APRESENTE SEU TIME7

APRESENTE A METODOLOGIA ADOTADA3
INDIQUE OS CUSTOS E RISCOS ENVOLVIDOS8

MOSTRE O CRONOGRAMA DO PROJETO4 DEIXE UM ESPAÇO PARA DÚVIDAS9

MOSTRE COMO O PROJETO SERÁ AVALIADO5 PERMITA NEGOCIAÇÕES10
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1. ENTENDA E ALINHE AS EXPECTATIVAS 

DAS PARTES INTERESSADAS

2. ESCLAREÇA O QUE ESTÁ E O QUE NÃO 

ESTÁ NO ESCOPO DO PROJETO

Clientes, gestores, áreas afetadas. Todos criam uma 

expectativa com o projeto que pode não estar de 

acordo com a realidade.  

 

Uma dinâmica questionando a expectativa de cada 

um pode ajudar.

Um projeto só é bem entendido quando seu escopo 

é claro. 

 

Mostre o que será entregue ao final do projeto.  

 

E não deixe de deixar claro o que NÃO está previsto 

no projeto. 
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3. APRESENTE A METODOLOGIA ADOTADA 4. MOSTRE O CRONOGRAMA DO PROJETO

Todo projeto segue determinada metodologia, que 

prevê aspectos como reuniões, meios de controle, 

formas de validação.  

 

Se a metodologia estiver bem consolidada, apenas 

relembre. 

 

Se for uma metodologia nova ou significativamente 

alterada, explique.  

 

Mas lembre-se: é para um entendimento geral, não 

é defesa de TCC.

As pessoas querem saber:

Quando começa.

Quando termina.

Qual a duração de cada fase.

Quais os principais marcos (pontos de 

acompanhamento da evolução).
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5. MOSTRE COMO O PROJETO SERÁ 

AVALIADO

6. DEMONSTRE COMO SERÁ A 

COMUNICAÇÃO

Como medir o sucesso no projeto, no seu final? 

 

Como medir os resultados parciais do projeto? 

 

Aqui a questão é qualidade, no sentido de 

atendimento das especificações definidas.

Se a comunicação formal não acontece a rádio 

corredor assume.  

 

Por isso a comunicação deve ser facilitada e na 

reunião de kick-o� as formas de comunicação 

devem ser esclarecidas. 

 

Apresente de forma resumida o plano de 

comunicação do projeto para que as pessoas 

saibam onde consultar e com quem tratar caso 

precisem de informação. 
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7. APRESENTE SEU TIME
8. INDIQUE OS CUSTOS E RISCOS 

ENVOLVIDOS

É comum destacar os benefícios e não comentar 

sobre os custos e riscos. Isso gera desconfiança, 

com pensamentos do tipo:

No início do projeto há um certo grau de incerteza 

quanto aos custos, por isso use faixas entre X e Y.  

 

O mesmo vale para os riscos. Mostre os “já” 

identificados e as contramedidas definidas. 

"Isso parece muito bom para ser verdade".

Apresente o time do projeto, valorizando as pessoas 

e destacando:

A equipe deve transparecer confiança. 

Formação.

Experiência dentro e fora da empresa.

Certificações, se houver.
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09. DEIXE UM ESPAÇO PARA DÚVIDAS 10. PERMITA NEGOCIAÇÕES

O melhor momento para esclarecer dúvidas é no 

início do projeto. 

 

O que não ficar claro pode dar origem à pedidos de 

alteração e consequente retrabalho. 

 

Importante deixar um canal para esclarecimentos 

após a reunião de kick-o�. 

Prazo, recursos, sequência de etapas no 

cronograma, formas de controle, periodicidade de 

reuniões. Há espaço para negociação.  

 

O que não pode ocorrer é um discussão infindável.  

Sinalize o que pode e o que não pode ser negociado 

e deixe os acordos mais difíceis para depois.
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AVALIAÇÃO DA REUNIÃO DE KICK-OFF

Uma boa prática é avaliar a efetividade da reunião de 

kick-o� fazendo as seguintes perguntas aos 

participantes:

Os benefícios do projeto ficaram claros?

Você como parte interessada do projeto reconhece 

como o projeto impacta suas atividades?

Você como parte interessada do projeto reconhece 

como pode contribuir para o sucesso do mesmo?

Qual a importância do projeto para a empresa?

Quais suas sugestões para aprimorar as reuniões 

de kick-o�. 

DICA: Essas perguntas podem ser enviadas por mensagem ou as respostas podem ser coletadas ao final da reunião de kick-o� com formulários ou post-its. 

Aula 6 Gestão de Projetos
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A reunião de kick-o� é realizada periodicamente 

para comunicar às partes interessadas o início e o 

andamento do projeto.

A reunião de de kick-o� é conduzida pelo Gerente do 

Projeto.

A afirmativa é:

A afirmativa é:

Questão 01 Questão 02

Falsa

Falsa

Verdadeira

VerdadeiraA.

A.

B.

B.

Questão 01 - A  / Questão 02 - B

Resposta:
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A reunião de de kick-o� é conduzida pelo Gerente do 

Projeto.

A afirmativa é:

A afirmativa é:

Questão 01 Questão 02

Falsa

Falsa

Verdadeira

VerdadeiraA

A.

B.

B

Questão 01 - A  / Questão 02 - B

Resposta:
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A afirmativa é falsa pois a reunião de kick-o� é realizada no início do projeto. Para 

manter a comunicação e o engajamento das partes interessadas ao longo de todo o 

ciclo de vida do projeto há outras reuniões, eventos e ferramentas de acordo com a 

metodologia de projeto adotada. 

A afirmativa é verdadeira. A responsabilidade pela reunião de kick-o� é do gerente 

do projeto, certamente com apoio da equipe do projeto, e com a presença do 

patrocinador que se possível deve ter uma fala durante a reunião. 

RESPOSTA JUSTIFICADA RESPOSTA JUSTIFICADA

A reunião de kick-o� é realizada periodicamente 

para comunicar às partes interessadas o início e o 

andamento do projeto.
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ENTENDENDO O ESCOPO DO PROJETO E 
DIFERENCIANDO DO ESCOPO DO PRODUTO.

O escopo do projeto é todo o trabalho necessário, e 

apenas o necessário, para obter um produto, 

serviço ou resultado. 

 

Acontece que as pessoas costuma confundir com o 

escopo do produto.

De acordo com PMI (2017, p. 131): 

 

Escopo do produto: As características e funções 

que descrevem um produto, serviço ou resultado.

Escopo do produto

Características necessárias

Funcionalidades

Requisitos

Escopo do projeto

Etapas para 

desenvolvimento do 

processo ou produto (bem 

ou serviço)

Cronograma

Controle

Resultados

Tudo aquilo  que é 

necessário para garantir 

que o escopo do produto 

seja realizado.
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REFLEXOS POSITIVO DA BOA DEFINIÇÃO DO ESCOPO.

Se o escopo for bem definido aumentam as 

chances de sucesso do projeto ao obter:

Aula 7 Gestão de Projetos

Eficácia na atribuição de tarefas para os membros 

das equipes do projeto

Maior clareza e transparência sobre a forma 

como processo irá ocorrer para as partes 

interessadas

Imagine que você foi designado para realizar a 

previsão da duração total e da duração das etapas do 

projeto. Se o escopo (tudo que tem que ser feito) não 

estiver bem definido, como cumprir essa missão?

Cronogramas mais precisos

Melhores estimativas de custos.

Necessidades de recursos adequadamente 

determinadas

Melhor identificação dos riscos, que são 

associados com as atividades previstas no escopo
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DIFERENÇAS NA DEFINIÇÃO DE ESCOPO DE ACORDO COM O TIPO DE CICLO DE VIDA.

Veja o que consta no PMBOK (PMI, 2017, p. 131) 

sobre essas diferenças.

Os ciclos de vida do projeto podem variar de 

abordagens preditivas a abordagens adaptativas ou 

ágeis. Em um ciclo de vida preditivo, as entregas do 

projeto são definidas no início do projeto e 

quaisquer mudanças no escopo são gerenciadas 

progressivamente. Em um ciclo de vida adaptativo 

ou ágil, as entregas são desenvolvidas em várias 

iterações, onde o escopo detalhado é definido e 

aprovado para cada iteração quando ela começa.
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Característica Ciclo de vida prescritivo Ciclo de vida adaptativo ou ágil

No início do projeto é definido o 
escopo detalhado

Esperada poucas solicitações de 
mudança.

Exige formalidade e aprovação.

No início do projeto é definido o 
escopo detalhado

Mudanças de escopo

Dificuldade de alteração no 
escopo

No início do projeto é definida uma visão 
geral do escopo. 
O escopo detalhado é definido e aprovado no 
início de cada iteração.

Esperadas muitas alterações do escopo 
detalhado ao longo do projeto

Faz parte do tipo de ciclo de vida várias 
mudanças no escopo. 
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OS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO DE ACORDO COM O PMBOK

Processos de ciclo de vida prescritivo

Em processos com ciclo de vida 

adaptativo ou ágil, os processos 

do lado esquerdo se repetem a 

cada iteração. 

1. Planejar o gerenciamento 
do escopo

2. Coletar os requisitos

3. Definir o escopo

4. Criar a EAP

5. Validar o escopo

6. Controlar o escopo
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São previstos os seguintes processos de gerenciamento do 

escopo do projeto (PMI, 2017, p. 129):

1. Planejar o gerenciamento do escopo 

O processo de criação de um plano de gerenciamento do 

escopo que descreve como o escopo (do projeto e do 

produto) será definido, validado e controlado.

3. Definir o escopo 

O processo que tem como resultado a descrição detalhada 

do projeto e do produto.

4. Criar a EAP 

Desmembramento do trabalho e das entregas do projeto 

em partes menores e mais facilmente gerenciáveis, 

gerando o documento Estrutura Analítica do Projeto – EAP.  

A EAP não é utilizada em projetos de ciclo adaptativo ou ágil. 

5. Validar o escopo 

O processo para formalização da aceitação das entregas 

concluídas do projeto. Um projeto é considerado concluído 

quando todo o escopo gerado é aceito. 

2. Coletar os requisitos 

O processo de determinar, documentar e gerenciar as 

necessidades e requisitos do projeto. Envolve as partes 

interessadas (stakeholders) do projeto. Por exemplo: se 

uma parte interessada necessita de um relatório periódico 

de determinados aspectos do projeto, isto é um requisito 

para o escopo. 
6. Controlar o escopo 

Ao longo da execução dos demais processos é feito o 

monitoramento do status do escopo e o gerenciamento das 

mudanças feitas a partir do escopo inicialmente definido.



caetreinamentos.com.brAula 7 Gestão de Projetos

A ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO - EAP

Avó Avô

Pai TiaTia TioTio

Primo

Irmão

Irmão

Eu

Prima

Avô

Mãe

Avó

Presidente

Diretor 
Administrativo

Gerente de 
Contratos

Auxiliar de 
Contratos

Gerente de  
Cobrança

Auxiliar de 
Cobrança

Gerente de  
Vendas

Auxiliar 
de Vendas

Gerente de  
Marketing

Auxiliar de 
Marketing

Diretor 
Comercial

Gerente de  
Produção

Auxiliar de 
Produção

Gerente de  
Compras

Auxiliar de 
Compras

Diretor 
de Produção

Em várias situações usamos hierarquias, na forma de diagramas de árvore, para 

representar formas de organização. Vamos relembrar algumas.

Organograma: Árvore genealógica:
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A ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO – EAP

A EAP é uma representação visual que serve para 

detalhar as entregas e as atividades necessárias 

para que possam ser geradas.  

 

A cada nível se detalha mais o projeto.

Nível 0: Identificação do projeto 1 Nível 2: Subdivisão das entregas 

(se houver)3

Nível 1: Principais entregas2 Nível 3 em diante: detalhamento 

das atividades necessárias.4
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Fonte: h�ps://elephantine.com.br/o-que-e-eap/

Produção  
de Software 
Versão 5.0

Gerência 
de Projetos

Planejamento

Reuniões

Administração

Requisitos 
do Produto

Software

Documentação 
do Usuário

Materiais do 
Programa de 
Treinamento

Detalhes 
do Projeto

Software

Documentação 
do Usuário

Materiais do 
Programa de 
Treinamento

Construção

Software

Documentação 
do Usuário

Materiais do 
Programa de 
Treinamento

Integração 
e Teste

Software

Documentação 
do Usuário

Materiais do 
Programa de 
Treinamento

Exemplo de EAP para desenvolvimento de software. 
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Exemplo de EAP para construção de uma casa.

Fonte: h�ps://escritoriodeprojetos.com.br/dicionario-da-eap

0

1 3 4

4.13.1

4.23.2

4.43.4

4.53.5

4.33.3

2

Reforma  
da Casa

Definição  
do Projeto

Reforma 
Interna

Reforma 
Externa

AlvenariaAlvenaria

Pisos e azulejosPisos e azulejos

PinturasPinturas

OutrosOutros

Hidráulica e 
Elétrica

Hidráulica e 
Elétrica

Contratação 
dos serviços

Repare que não é preciso 

ter o mesmo número de 

subdivisões em cada 

nível.  

 

Não foram criados 

detalhamentos para 

Definição do Projeto e 

Contratação dos 

Serviços.  
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Fonte: h�ps://blogdozouza.wordpress.com/governanca/gerenciamento-de-projetos/eap-estrutura-analitica-do-projeto/

Projeto 
Churrasco

Infraestrutura

Casa Carnes Água Toldos Som Mecânico Churrasqueiro

Mobília Baião Refrigerante Carvão

EspetosCerveja

Uísque

Banda Garçons

Faxineira

Comes Bebes
Insumos 
diversos Entretenimento Serviços

Exemplo de EAP para desenvolvimento de software. 
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DICIONÁRIO DA EAP

Para saber o que realmente precisa ser feito é 

preciso alguma descrição adicional. 

 

Isso é feito com o Dicionário da EAP. 

 

O código que aparece no dicionário deve ser o 

mesmo usado na EAP.

Veja no próximo slide um 

exemplo de detalhamento 

dos últimos níveis da EAP 

de um projeto de 

construção civil. 
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1 Fundação

Código Pacote de trabalho Descrição Responsável Critérios de aceitação

Estruturação do alicerce

Levantamento das paredes

Instalação e conexão dos 
encanamentos

Instalação das estruturas 
de geração e transmissão 

de energia

Consolidação do telhado 
e da laje

Reboco e nivelamento 
final das paredes

Coloração das paredes 
internas e externas, laje, 

portas e janelas
Antônia

Antônia

Pedro

Pedro

João

João Nível de resistência

Ausência de rachaduras

Ausência de vazamentos e 
infiltrações, qualidade dos 

materiais

Estabilidade, nível de 
segurança, aderência às 

boas práticas

Ausência de goteiras

Aplicação de várias 
camadas

Uniformidade e 
correspondência da cor

JoãoAlvenaria

Sistema hidráulico

Sistema elétrico

Cobertura

Revestimento

Pintura

2

3

5

6

7

4
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ALGUMAS PALAVRAS SOBRE ALTERAÇÃO NO ESCOPO

Alterações no escopo são bem vindas em projetos 

adaptativos e ágeis, e nem tanto em projetos de 

ciclo prescritivo.

Se o escopo alterar e nada for feito vai ser 

alterado o prazo de execução e o custo do projeto.

Alterações no espoco podem ser de maior ou 

menor intensidade.

Se o escopo alterar, e a intenção for manter prazo 

e custo, possivelmente haverá redução da 

qualidade. 
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SOBRE A INTENSIDADE DA ALTERAÇÃO DO ESCOPO

Pense nas seguintes alterações de escopo de um 

projeto de construção de um edifício.

Neste caso é uma mudança pequena, mas poderia ser 

evitada se o projeto tivesse sido melhor discutido com o 

órgão fiscalizador.

Neste caso é uma mudança relevante, mas por ser no 

início do projeto pode ser possível manter o 

cronograma. Possivelmente poderia ser evitada com 

melhor estudo do solo.

Neste caso é uma mudança bastante complexa pois será 

necessário rever o projeto estrutural, o impacto no 

cronograma é significativo, será preciso autorização da 

prefeitura. 

Pequenas mudanças na sala de armazenamento 
de gás por solicitação do corpo de bombeiros 
após conclusão da mesma.

1.

Reforço da estrutura da fundação com base na 
verificação do solo durante escavação.

2.

Solicitação do cliente de aumentar um andar no 
edifício após início da construção.

3.
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O PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETOS NÃO É TRILHO, É TRILHA. 

Quem atua no gerenciamento de um projeto tem 

várias dúvidas, mas pode ficar certo de quê:

Nem tudo será executado conforme planejado.

Imprevistos muito provavelmente ocorrerão.

Solicitações de alteração do escopo vão acontecer.

Se não houver um tratamento adequado das 

solicitações de alteração de escopo, problemas 

vão ocorrer. 

Existem formas de gerenciar as alterações de 

escopo para minimizar impactos negativos no 

projeto.
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FIQUE ATENTO AS FONTES DE ALTERAÇÕES DE ESCOPO DO PROJETO

Mudanças de escopo com origens externas:

Demandas do cliente 

Exemplo: Cliente solicita alterações com base em 

suas novas necessidades. 

Mudanças no mercado:  

Exemplo: produto de concorrente prestes a ser 

lançado pode exigir reduzir o escopo para agilizar 

lançamento de produto. 

Mudanças tecnológicas 

Exemplo: nova tecnologia anunciada pode tornar 

obsoleta a tecnologia em uso. 

Novas legislações, regulamento e padrões. 

Exemplo: restrição ao uso de material

Premissas não confirmadas 

Exemplo: preço limite do dólar previsto excedido, 

exigindo substituição de itens importados.
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Mudanças de escopo com origens internas:

Melhor entendimento das necessidades e 

expectativas do cliente. 

Exemplo: com base em feedback foram identificadas 

necessidades de alteração no escopo do produto e 

do projeto.

Mudanças na gestão da empresa 

Exemplo: troca do CEO pode ocasionar mudanças no 

escopo do projeto. 

Indisponibilidade de recursos 

Exemplo: falta de pessoa que detém conhecimento 

chave pode exigir contratação de consultor ou  

empresa especializada.

Disponibilidade de recursos 

Exemplo: liberação de recursos a partir de 

cancelamento de outro projeto pode proporcionar 

aumento de espoco incluindo itens desejados mas 

que não foram priorizados. 



Avaliação de  
aprendizagem
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Leia o texto abaixo descrevendo um projeto de 

desenvolvimento de um curso de lean seis sigma. As 

informações serão a base para a elaboração de uma EAP. 

 

O projeto Curso EAD Lean Seis Sigma será realizado por 

uma equipe composta por conteudistas, designers 

instrucionais, designer gráfico, revisores de texto, analista 

de sistema e gerente do projeto.  

Inicialmente é definido o planejamento do curso, com 

definição dos módulos e conteúdos. Depois são 

selecionados os conteudistas com base na experiência dos 

temas e disponibilidade. É previsto a participação de 4 

conteudistas. Os conteudistas escrevem o texto conforme 

template disponibilizado, as atividades de avaliação e 

indicam figuras. O texto passa para o designer instrucional 

que adapta para o formato padrão, aprimora a linguagem e 

insere elementos dialógicos e interativos. Com o texto 

pronto é feita a revisão de texto, que pode gerar demanda 

de atualizações para os conteudistas. O texto aprovado 

passa para o designer gráfico desenvolver as figuras. O 

analista de sistemas formata o curso na plafatorma de EAD 

ou ambiente virtual de aprendizagem (AVA), e libera para 

inscrições de alunos no curos EAD. 

Questão

Com base no texto acima desenvolva uma EAP com três 
níveis. 
Nível 1 – Nome do projeto 

Nível 2 -  Etapas do projeto 

Nível 3 – Pacotes de trabalho (o que é feito em cada etapa).
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Nível 1 – Nome do projeto: Curso EAD Lean Seis Sigma 

Nível 2 -  Etapas do projeto: 1. Planejamento do curso. 2. 

Desenvolvimento do conteúdo. 3. Formatação.  

Nível 3 – Pacotes de trabalho (o que é feito em cada etapa).

1.1 Planejamento dos módulos 

1.2 Detalhamento dos conteúdos

2.1 Seleção dos conteudistas 

2.2 Desenvolvimento dos conteúdos

3.1 Design Instrucional 

3.2 Revisão de texto 

3.3 Design gráfico 

3.4 Formatação na plataforma de EAD

Resposta sugerida

1. Planejamento 
do curso

2. Desenvolvimento 
do conteúdo

Curso EAD Lean  
Seis Sigma

3. Formatação

1.1 Planejamento 
dos módulos

2.1  Seleção dos  
conteúdos

3.1 Design  
Instrucional

1.2 Detalhamento 
dos conteúdos

2.2  
Desenvolvimento  

dos conteúdos

3.2 Revisão  
de texto

3.3 Design gráfico

3.4 Formatação na  
plataforma de EAD
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O CONCEITO DE RISCO

Risco: evento ou condição incerta que, com certa probabilidade de ocorrer, e que caso ocorra 

causará um efeito negativo ou positivo em um ou mais objetivos do projeto.  

 

Isso mesmo: 

 

Risco pode ser algo negativo (ameaça) ou positivo (oportunidade) para o projeto. 
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Uma pessoa solteira a procura de alguém no dia 

dos namorados corre o risco de encontrar o par 

perfeito ao sair para um passeio. Diante dessa 

oportunidade, como se preparar para aproveitar 

caso se concretize? E se a pessoa sair mais vezes 

e for a lugares mais badalados a chance de 

encontrar a pessoa ideal aumenta. 

Um outro exemplo: 

 

Alguém que sai para andar de bicicleta corre o risco 

de se acidentar. Diante disso pode evitar vias com 

mais trânsito (reduzir a probabilidade de acidente) 

e usar capacete e outros equipamentos de proteção 

(reduzir o impacto, no caso de acidente).  

EXEMPLOS DA VIDA COTIDIANA
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Risco é a medida da probabilidade x impacto de algo 

ocorrer.

Se algo tem uma probabilidade baixa de ocorrer, e o 

impacto é pouco relevante, não há porque se 

preocupar.

Risco = Probabilidade x Impacto

Se algo tiver alta probabilidade de ocorrência com 

grande impacto (positivo ou negativo), o risco é 

elevado.

OUTRO CONCEITO DE RISCO

Aula 8 Gestão de Projetos
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De acordo com Heldman (2006), os riscos podem 

ser categorizados em:

CATEGORIAS DE RISCO

Aula 8 Gestão de Projetos

Riscos técnicos, de qualidade ou desempenho

Riscos de gerenciamento de projeto

Riscos organizacionais

Riscos externos
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Riscos técnicos, de qualidade ou desempenho

Incerteza quanto à tecnologia empregada no 

produto

Pensando nos riscos positivos, ou oportunidades 

poderiam ter nesta categoria:

Tecnologias, processos e/ou sistemas complexos
Desempenho acima do esperado de máquina, com 

produtividade acima da nominal

Aprendizado rápido de novo sistema ou processo 

gerando falhas abaixo do esperado

Solução local para problema técnico eliminando 

necessidade de contratação de serviço 

especializado

Possibilidade de falhas no processo ou produto

Riscos associados à novos padrões de fabricação

Riscos relacionados com materiais não utilizados 

anteriormente
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Riscos de gerenciamento de projeto

Riscos relacionados com a definição incorreta ou 

incompleta do escopo (uma etapa do projeto ou 

funcionalidade do produto podem ser esquecidas)

Em termos de riscos positivos, ou oportunidades 

poderiam ter nesta categoria:

Riscos relacionados com o cronograma (os prazos 

podem estar mal definidos)

Folgas deixadas no cronograma desnecessárias

Subavaliação da capacidade da equipe, que 

apresenta desempenho acima do esperado

Liberação de recurso em função de cancelamento 

de um outro projeto

Risco de indisponibilidade de recursos (uma 

pessoa chave pode faltar)

Metodologias inadequadas do projeto
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Riscos organizacionais

Conflitos de recursos (o recurso A estaria 

disponível no momento X mas em função de 

atraso no cronograma está indisponível)

Exemplos de riscos positivos, ou oportunidades 

poderiam ter nesta categoria:

Premissas do projeto não atendidas (o prazo para 

aprovação de solicitação de mudanças seria de 5 

dias úteis mas está em média 12)

Aumento da verba do projeto em função de 

orçamento liberado de projeto cancelado. 

Custos abaixo do dimensionado, por conta de 

melhorias nos processos. 
Custos acima do dimensionado no planejamento 

do projeto

Falta de apoio do patrocinador

Falta de engajamento de stakeholders.
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Riscos externos

Aqui entram todos os fatores externos à 

organização, dentre eles:

E será que é possível ocorre riscos positivos 

externos? As seguintes oportunidades podem 

ocorrer:

Acordos positivos com órgãos de controle e 

sindicato

Retirada de concorrente do mercado

Mudanças favoráveis no câmbio

Abrandamento de leis e regulamentos

Questões trabalhistas

Clima

Atraso em importações

Atraso de entregas de terceiros

Mudanças drásticas no câmbio

Novas leis e regulamentos
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ESTRUTURA ANALÍTICA 
DOS RISCOS (ADAPTADO 
DE HELDMAN, 2006).

Nome do 
projeto

Tecnologia não 
testada

Planejamento 
do Cronograma

Cronograma do 
projeto

Condições 
meteorológicas

Dificuldades 
trabalhistas

Condições do 
mercado

Risco 
catastrófico

Objetivos 
Fantasiosos

Falta de verba

Metodologia  
do projeto

Planejamento 
de Recursos

Estimativa de 
custos

Orçamento

Qualidade de 
tecnologia

Riscos de 
desempenho

Tecnologia 
complexa

Técnicos
Gerenciamento 

do Projeto
Organizacionais Externos
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PROCESSO PARA IDENTIFICAR RISCOS

ENTRADAS

1. Plano de gerenciamento do Projeto 
Plano de gerenciamento de: requisitos, 

cronograma, custos, qualidade, 

recursos, riscos, escopo. 

2. Documentos do projeto 
Premissas, estimativas de custos, 

estimativas de duração, registro das 

lições aprendidas, requisitos, relação de 

partes interessadas.  

3. Acordos 
Ex. Acordo de Nível de Serviço com 

Comprador, Políticas de Ressarcimento 

aos Clientes. 

4. Documentação de aquisições 
5. Fatores ambientais da empresa 
6. Ativos de processos organizacionais

FERRAMENTAS

1. Opinião especializada 
2. Coleta de dados 
• Brainstorming 

• Listas de verificação 

• Entrevistas 

3. Análise de dados 
• Análise de causa-raiz 

• Análise de premissas e restrições 

• Análise de forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças (SWOT) 

• Análise de documentos 

4. Habilidades interpessoais e de 
equipe 
• Facilitação 

5. Listas de alertas 
6. Reuniões

SAÍDAS

1. Registro dos riscos 
2. Relatório de riscos 
3. Atualizações de documentos do 
projeto 
• Registro de premissas 

• Registro das questões 

• Registro das lições aprendidas
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ATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO 

Quem participa da identificação dos riscos:

Gerentes de operações/produção.

Partes interessadas.

Especialistas em gerenciamento de riscos da 

organização. 

Encontrar uma forma de permitir o envolvimento 

de todas as partes interessadas na identificação de 

riscos pode gerar como resultado uma lista de 

riscos e avaliação de riscos mais efetivas.

Gerente do projeto.

Membros da equipe do projeto.

Especialista em riscos de projeto (se atribuído).

Clientes.

Especialistas nos assuntos externos a equipe do 

projeto (por exemplo especialista em mercado ou 

política internacional).

Usuários finais (se diferenciam do cliente pois são 

quem usam o produto do projeto).

Outros gerentes de projeto.
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FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO 

DE RISCOS 

De acordo com o PMBOK (PMI, 2017) são elas:

Análise de documentação

Técnicas de coletas de dados

Análise das listas de verificação

Análise das premissas

Técnicas de diagramação
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FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO 

DE RISCOS

Análise de documentação

Técnicas de coletas de dados

Análise das listas de verificação

Análise das premissas

Técnicas de diagramação

Contempla a análise de todo o planejamento do projeto, 

as informações históricas da organização

A ideia é verificar a consistências dos planos, se estão 

corretos, completos e claramente documentados. 
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FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO 

DE RISCOS

Análise de documentação

Técnicas de coletas de dados

Análise das listas de verificação

Análise das premissas

Técnicas de diagramação

Brainstorming/brainwriting: reunião de ideação 

mediada onde se inicia com foco na quantidade de ideias 

e posteriormente se passa para a seleção e priorização. 

Podem ser usadas várias técnicas, entre elas:

Técnica Delphi: técnica para obtenção de informações 

de especialistas em múltiplas interações. A cada rodada 

se avança na obtenção do consenso dos participantes. 

Ideal para a priorização de riscos. 

Entrevistas: realizadas com as partes interessadas 

buscando opiniões sobre riscos conforme experiência 

prévias dos participantes e conhecimento do tema do 

projeto. 

Matriz SWOT: usada para identificação de pontos fortes, 

pontos fracos (esses dois referentes ao ambiente 

interno), oportunidades e ameaças (estes últimos 

referentes ao ambiente externo). 
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FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO 

DE RISCOS

Análise de documentação

Técnicas de coletas de dados

Análise das listas de verificação

Análise das premissas

Técnicas de diagramação

Checklists para identificação de riscos baseados em 

riscos identificados em projetos anteriores e 

experiência dos especialistas em riscos. 

A cada projeto a lista de verificação vai sendo revista 

e ampliada. 

A dica é não se basear somente em listas de verificação, 

que devem ser combinadas com outras técnicas para 

não deixar de lado riscos não identificados 

anteriormente. 
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FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO 

DE RISCOS

Análise de documentação

Técnicas de coletas de dados

Análise das listas de verificação

Análise das premissas

Técnicas de diagramação

Se você lembrou que são condições consideradas 

verdadeiras no início do projeto, acertou. 

Primeiramente, você lembra o que são premissas?

Um exemplo de premissa: a equipe trabalhará no 

projeto em tempo integral. 

Pode-se avaliar o risco de cada premissa não se 

confirmar, e a consequência para o projeto caso a 

premissa não seja verdadeira. 
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FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO 

DE RISCOS

Análise de documentação

Técnicas de coletas de dados

Análise das listas de verificação

Análise das premissas

Técnicas de diagramação

Diagrama de causa efeito (vulgo espinha de peixe, 
diagrama de Ishikawa) 
Representação gráficas de quais as potenciais causas 

para um determinado efeito. 

Fluxograma de sistema e processos 
Descrição do fluxo de atividades, decisões e outros 

elementos de um sistema ou processo. 

Diagrama de influências 
Demostra a influência mútua das variáveis do processo. 

O PMBOK (PMI, 2017) cita três técnicas de diagramação:



Avaliação de  
aprendizagem
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Questão

O tipo de risco e a ferramenta de identificação de riscos do exemplo acima são, respectivamente. 

Riscos técnicos – Análise de documentação

Riscos de gerenciamento de projeto – Técnicas de coleta de dados

Riscos organizacionais – Análise de listas de verificação

Riscos externos – Análise de premissas

A.

B.

C.

D.

No processo de identificação de riscos se verificou que a previsão de que o dólar, moeda usada 

para a compra de grande parte dos materiais usados no projeto, não teria aumento superior a 10% 

até o final do projeto não é verdadeira, com base em previsões da mídia especializada em finanças. 
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Questão

O tipo de risco e a ferramenta de identificação de riscos do exemplo acima são, respectivamente. 

Riscos técnicos – Análise de documentação

Riscos de gerenciamento de projeto – Técnicas de coleta de dados

Riscos organizacionais – Análise de listas de verificação

Riscos externos – Análise de premissas

A.

B.

C.

D

No processo de identificação de riscos se verificou que a previsão de que o dólar, moeda usada 

para a compra de grande parte dos materiais usados no projeto, não teria aumento superior a 10% 

até o final do projeto não é verdadeira, com base em previsões da mídia especializada em finanças. 

Feedback da resposta correta: A variação cambial que afeta os custos do projeto é um risco externo. E conforme exemplo, a previsão de baixa variação do 

dólar durante o ciclo de vida do projeto é uma premissa. 
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Você já viu como identificar risco! 

 

Mas como fazer a gestão de riscos para garantir o sucesso do projeto?
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Cada organização define suas políticas de gerenciamento 

de riscos e ainda a forma de gerenciar os riscos por tipos 

de projetos.  

 

Cada projeto tem suas particularidades e pode variar 

conforme as seguintes características (PMI, 2017):  

 

Porte do projeto: Por “porte” pode-se entender: 

orçamento, duração, escopo, tamanho da equipe. 

De acordo com o porte é preciso avaliar se existe a 

necessidade de uma abordagem específica de 

gerenciamento de riscos.  

 

Complexidade do projeto: Um projeto pode ser complexo, 

exigindo um tratamento diferenciado dos riscos quando:

Importância do projeto: Se o atingimento dos objetivos 

estratégicos dependem do sucesso do projeto, ou há 

grande expectativa das partes interessadas, o 

gerenciamento de riscos merece uma atenção especial. 

 

Abordagem de desenvolvimento: O ciclo de vida do projeto 

é preditivo, permitindo a avaliação dos riscos no início ou 

prevê um abordagem ágil com identificação de riscos em 

cada iteração? 

Faz uso de tecnologias novas ou pouco conhecidas. 

Possui muitas partes interessadas engajadas. 

Tem muitas dependências externas. 
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Segundo o PMI (2017, p. 405), “O plano de 

gerenciamento dos riscos é um componente do 

plano de gerenciamento do projeto que descreve 

como as atividades de gerenciamento dos riscos 

serão estruturadas e executadas. O plano de 

gerenciamento dos riscos pode incluir alguns ou 

todos os elementos a seguir:”

Estratégia dos riscos: Descreve as linhas gerais do 

gerenciamento dos riscos no projeto específico. 

 

Metodologia: Detalha as abordagens, ferramentas e 

fontes de dados específicas.

Papéis e responsabilidades: Define os papéis e 

respectivas responsabilidades para cada atividade 

do gerenciamento dos riscos, e explica suas 

responsabilidades. 

 

Financiamento: Identifica o plano orçamentário 

para as atividades de gerenciamento de riscos do 

projeto. Define como serão aplicadas as reservas de 

gerenciamento e para planos de contingência 

(imprevistos).
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Prazos: Define prazos e frequências das atividades 

do Gerenciamento dos Riscos do Projeto ao longo de 

todo o ciclo de vida do projeto, que evidencia o fato 

de que não devem ser realizadas apenas no início do 

projeto. Define as etapas do gerenciamento de 

riscos que devem ser incluídas no cronograma do 

projeto.  

 

Categorias dos riscos: Define a forma de classificar 

os riscos em categorias para evitar que 

determinados tipos de riscos deixem de ser 

considerados.  

 

Apetite a riscos das partes interessadas: Registro 

dos limites dos riscos mensuráveis de cada objetivo

do projeto. Determinam o nível aceitável da 

exposição ao risco geral do projeto. As definições de 

apetite a riscos também são usadas na definição da 

probabilidade e dos impactos utilizados para 

avaliação e priorização de cada risco de projeto. 

 

Definições de probabilidade e impacto dos riscos:

Probabilidade: maior ou menor tendência de 

concretização dos riscos identificados. É comum 

trabalhar com níveis de probabilidade ao invés de 

percentual. 

Impacto: o quanto o risco afeta o projeto, 

positivamente ou negativamente, caso se 

confirme. Também é avaliado em níveis. 
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ESTRUTURA ANALÍTICA DOS RISCOS (EAR)

Uma representação hierárquica de todas as 

categorias de riscos que precisam ser gerenciados. 

 

Uma EAR genérica pode ser o ponto de partida da 

EAR específica do projeto, com a inclusão ou 

exclusão de categorias e tipos de riscos.
Veja um exemplo na 

próxima página:
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TODAS AS 
FONTES DE RISCO 

DO PROJETO

1.1 Definição do escopo 3.1 Termos e condições do contrato

2.1 Gerenciamento de projetos 4.1 Legislação

1.2 Definição dos requisitos 3.2 Aquisição interna

2.2 Gerenciamento de portfólio/programa 4.2 Taxas de câmbio

1.3 Estimativas, premissas e restrições 3.3 Fornecedores e prestadores de serviços

2.3 Gerenciamento de operações 4.3 Local/instalações

1.4 Processos técnicos 3.4 Subcontratos

2.4 Organização 4.4 Meio ambiente/clima

1.5 Tecnologia 3.5 Estabilidade do cliente

2.5 Recursos 4.5 Concorrência

1.6 Interfaces técnicas 3.6 Parcerias e joint ventures

2.6 Comunicação 4.6 Regulamentação

Etc. Etc.

Etc. Etc.

RISCO COMERCIAL3.RISCO TÉCNICO1.

RISCO EXTERNO4.
RISCO DE 
GERENCIAMENTO

2.

EAR NÍVEL 0 EAR NÍVEL 1 EAR NÍVEL 2 EAR NÍVEL 2EAR NÍVEL 1

Extrato de um Exemplo de Estrutura Analítica dos Riscos (EAR).

Fonte: PMI (2017, p. 406).
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DEFINIÇÕES DE PROBABILIDADE E IMPACTO DOS RISCOS. 

Exemplo de tabela de definição de nível de Probabilidade e Impacto.

ESCALA

Muito alto >70% >6meses >US$ 5 milhões Impacto muito significativo sobre a 
funcionalidade geral

Impacto significativo sobre a funcionalidade geral

Algum impacto em áreas funcionais essenciais

Impacto secundário sobre a funcionalidade geral

Impacto secundário sobre funções secundárias

Alto 51-70% 3-6 meses US$ 1M-US$ 5M

Médio 31-50% 1-3 meses US$ 501.000- 
US$ 1 milhão

Baixo 11-30% 1-4 semanas US$ 100.000 - 
US$ 500.000

Muito baixo 1-10% 1 semana <US$ 100.000

Nulo <1% Sem mudança Sem mudança Nenhuma mudança em funcionalidade

PROBABILIDADE
TEMPO CUSTO QUALIDADE

+/- IMPACTO SOBRE OBJETIVOS DO PROJETO
A quantidade de níveis depende do 

nível de detalhamento desejado.

Para diferentes projetos o valor de 

cada nível pode variar. Em outro 

projeto a probabilidade “Muito alto” 

poderia ser de 85%. 
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Exemplo de tabela de definição de nível de Probabilidade e Impacto.

ESCALA

Muito alto >70% >6meses >US$ 5 milhões Impacto muito significativo sobre a 
funcionalidade geral

Impacto significativo sobre a funcionalidade geral

Algum impacto em áreas funcionais essenciais

Impacto secundário sobre a funcionalidade geral

Impacto secundário sobre funções secundárias

Alto 51-70% 3-6 meses US$ 1M-US$ 5M

Médio 31-50% 1-3 meses US$ 501.000- 
US$ 1 milhão

Baixo 11-30% 1-4 semanas US$ 100.000 - 
US$ 500.000

Muito baixo 1-10% 1 semana <US$ 100.000

Nulo <1% Sem mudança Sem mudança Nenhuma mudança em funcionalidade

PROBABILIDADE
TEMPO CUSTO QUALIDADE

+/- IMPACTO SOBRE OBJETIVOS DO PROJETO
Na avaliação de impacto, caso tempo, 

custo e qualidade estejam em níveis 

diferentes, usar o predominante,  ou 

nível intermediário, como no 

exemplo.

> 1-4 semanas

Tempo Custo Qualidade

< 100.000
Impacto significativo sobre 
a funcionalidade geral

Usar impacto médio
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DIFERENÇA DE GESTÃO DE RISCOS: PROJETOS TRACIONAIS X METODOLOGIAS ÁGEIS

O fato de um projeto ter ciclo adaptativo ou ágil não reduz 

os riscos envolvidos, mas há algumas diferenças em 

relação a um projeto em cascata ou prescritivo. Podemos 

destacar: 

 

Incerteza: projetos que exigem metodologias ágeis de 

gestão de projeto são por si só mais incertos, e por isso é 

mais difícil levantar os riscos no início. Os riscos são 

levantados e avaliados a cada ciclo ou iteração do projeto. 

Algo como: nesta semana vamos desenvolver as atividades 

desta lista, quais os riscos envolvidos. 

Apetite ao risco: normalmente – mas não obrigatoriamente 

– em projetos nos quais é indicado o uso de metodologias 

ágeis a aversão ao risco do projeto é menor, o que não 

elimina a necessidade de gerenciar riscos mas permite 

uma abordagem simplificada.  

 

Feedback das partes interessadas: projetos ágeis tem 

entregas cíclicas em períodos curtos, o que permite que o 

cliente e as demais partes interessadas dêem feedback 

constante a cada iteração. O feedback pode ser 

diretamente sobre os riscos ou de forma indireta, sobre 

aspectos que permitam avaliação de riscos. 



Avaliação de  
aprendizagem
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Questão

Serve para detalhar o escopo do projeto, apresentando as principais etapas e entregas

Reduz a possibilidade de deixar de fora riscos, servindo como um check-list de possíveis riscos do projeto

É similar a um organograma, mostrando as principais responsabilidades dos envolvidos no projeto

É uma forma alternativa de apresentar o cronograma do projeto

Mostra a probabilidade e o impacto de cada risco

A.

B.

C.

D.

E.

Qual a melhor descrição da finalidade da EAR – Estrutura Analítica dos Riscos
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Questão

Serve para detalhar o escopo do projeto, apresentando as principais etapas e entregas

Reduz a possibilidade de deixar de fora riscos, servindo como um check-list de possíveis riscos do projeto

É similar a um organograma, mostrando as principais responsabilidades dos envolvidos no projeto

É uma forma alternativa de apresentar o cronograma do projeto

Mostra a probabilidade e o impacto de cada risco

A.

B

C.

D.

E.

Qual a melhor descrição da finalidade da EAR – Estrutura Analítica dos Riscos

Feedback da resposta correta: A EAR é baseada em outros projetos e conhecimento prévio e pode incorporar riscos específicos do projeto. Pode ser usada 

como um check-list para avaliação e reavaliação de riscos ao longo do ciclo de vida, e quando ocorrer solicitações de mudanças no escopo do projeto. 
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No início e ao longo do projeto o processo Identificar Riscos permanece ativo. 

 

Caso já se identifique possíveis respostas aos riscos identificados devem ser registradas no formato do exemplo 

abaixo:

LISTA DE POSSÍVEIS RESPOSTAS AO RISCO

Conforme o nome da coluna prevê, tratam-se de “possíveis” respostas ao risco, e não medidas aprovadas. Neste 

momento está mais para brainstorming do que para plano de ação. As possíveis resposta ao risco serão entradas 

para o plano de gerenciamento de riscos.

Aumento do preço do 
dólar acima de 20% até o 
final do projeto.

Risco Impacto Possíveis respostas ao risco

Inviabilidade de custos 
do projeto.

Compra antecipada de insumos importados.

Desenvolvimento de fornecedor nacional.
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ANÁLISE DOS RISCOS

“Processo de priorização de riscos individuais do projeto 

para análise ou ação posterior, através da avaliação de sua 

probabilidade e impacto de ocorrência, assim como outras 

características. O principal benefício deste processo é que 

concentra os esforços em riscos de alta.” (PMI, 2017, p. 419).

“É o processo de analisar numericamente o efeito combinado 

dos riscos individuais identificados e outras fontes de 

incerteza nos objetivos gerais do projeto. O principal 

benefício deste processo é que quantifica a exposição ao 

risco geral do projeto, e também pode fornecer informações 

quantitativas adicionais dos riscos para apoio do 

planejamento de respostas aos mesmos.” (PMI, 2017, p. 428).

Análise qualitativa

Riscos individuais 

Análise quantitativa

Riscos do projeto
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MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO

Ameaças

P
ro

b
ab

il
id

ad
e

P
ro

b
ab

ilid
ad

e

Impacto negativo

Muito baixo 
0.05

Muito baixa 
0.10

Muito baixa 
0.10

Baixa 
0.30

Baixa 
0.30

Média 
0.50

Média 
0.50

Alta 
0.70

Alta 
0.70

Muito alta 
0.90 0.05 0.050.09 0.090.18 0.180.36 0.360.72 0.72

0.04 0.040.07 0.070.14 0.140.28 0.280.56 0.56

0.03 0.030.05 0.050.10 0.100.20 0.200.40 0.40

0.02 0.020.03 0.030.06 0.060.12 0.120.24 0.24

0.01 0.010.01 0.010.02 0.020.04 0.040.08 0.08

Muito alta 
0.90

Muito baixo 
0.05

Baixo 
0.10

Baixo 
0.10

Moderado 
0.20

Moderado 
0.20

Alto 
0.40

Alto 
0.40

Muito alto 
0.80

Muito alto 
0.80

Impacto positivo

Oportunidades

Serve para riscos positivos (oportunidades) e 

negativos (ameaças)

É um exemplo. Pode se aumentar os números 

de níveis e valores de probabilidade e impacto.

Cores mais escuras indicam maior risco.

Deixa claro o conceito de risco como 

probalidade x impacto. 

Orienta ações de redução de probabilidade 

(evitar) ou de impacto (atenuar efeitos).

Exemplo de Matriz de Probabilidade e Impacto com Esquema de Pontuação

Fonte: PMI (2019).
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UM EXEMPLO:

Considere um processo de produção de placas 

eletrônicas de equipamentos médicos, que utiliza 

80% de componentes importados, e produção 

automatizada. Usando a matriz avalie os 

seguintes riscos: 

A – Atraso em lote de componente crítico acima 

de 30 dias. 

B – Indisponibilidade do principal equipamento 

usado no processo por mais de 10 dias, sendo o 

histórico de disponibilidade de 99,1%.  

Uma possível resposta, 

que seria dada com as 

informações anteriores 

e análise de contexto, 

histórico e opinião de 

especialistas.
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Ameaças

P
ro

b
ab

il
id

ad
e

P
ro

b
ab

ilid
ad

e

Impacto negativo

Muito baixo 
0.05

Muito baixa 
0.10

Muito baixa 
0.10

Baixa 
0.30

Baixa 
0.30

Média 
0.50

Média 
0.50

Alta 
0.70

Alta 
0.70

Muito alta 
0.90 0.05 0.050.09 0.090.18 0.180.36 0.360.72 0.72

0.04 0.040.07 0.070.14 0.140.28 0.280.56 0.56

0.03 0.030.05 0.050.10 0.100.20 0.200.40 0.40

0.02 0.020.03 0.030.06 0.060.12 0.120.24 0.24

0.01 0.010.01 0.010.02 0.020.04 0.040.08 0.08

Muito alta 
0.90

Muito baixo 
0.05

Baixo 
0.10

Baixo 
0.10

Moderado 
0.20

Moderado 
0.20

Alto 
0.40

Alto 
0.40

Muito alto 
0.80

Muito alto 
0.80

Impacto positivo

Oportunidades

Risco A 

Probabilidade: Média 

Impacto negativo: Alto

Risco B: 
Probabilidade: Baixa 

Impacto negativo: Muito alto

Neste exemplo, o risco de 

indisponibilidade de equipamento 

(B) foi considerado mais crítico.
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ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS

Serve para avaliar os riscos individuais. 

É uma avaliação subjetiva, portando deve-se evitar viés 

(classificar um risco como alta probabilidade e impacto 

por que deseja que seja priorizado).

A matriz de probabilidade x impacto é uma das principais 

ferramentas da análise qualitativa de riscos.

A ideia é priorizar riscos com maior probabilidade x 

impacto (faixas mais escuras da matriz). 

Riscos individuais priorizados podem ser melhor 

analisados e ser alvo de planejamento de contramedidas.  

Dicas Cuidados:

Podem ser usados especialistas e pessoas externas para 

avaliação de probabilidade e impacto dos riscos.

A priorização de riscos não significa que os demais 

possam ser negligenciados.

A classificação de prioridade de riscos é contextual. Pode 

se alterar ao longo do projeto. 

Pessoas com diferentes níveis de apetite ou aversão ao 

risco vão avaliar de forma diferente. 

Em um projeto com metodologia ágil a avaliação 

qualitativa de riscos é feita a cada iteração. 
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ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS: FERRAMENTAS

Opinião especializada 

A opinião de especialistas nas áreas de conhecimento do 

projeto ou de gerentes de projeto com experiência pode 

ser obtida em workshops ou entrevistas.  

 

Atenção para o fato de que informações de um especialista 

renomado que não seja imparcial podem gerar uma 

avaliação de baixa qualidade. 

 

Técnicas de coletas de dados 

Pesquisa com formulários, brainstorming, entrevistas com 

partes interessadas e outras técnicas podem ser usadas 

para identificar riscos e ao mesmo tempo obter opiniões 

sobre probabilidade e impacto.

Análise de dados

Avaliação da qualidade dos dados disponíveis sobre 

riscos: avaliar se os dados são corretos, relevantes, 

completos e atuais. Essa análise pode determinar a 

necessidade de novas coletas de dados.

Avaliação de probabilidade x impacto. A avaliação de 

probabilidade pode ser obtida em entrevistas, análise de 

registros de outros projetos, e por técnicas de avaliação 

em grupo como o método delphi, no qual especialistas 

participam de várias rodadas para indicar a probabilidade 

de riscos individuais até se chegar ao consenso. 
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ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS: OUTRAS ANÁLISES

De acordo com o PMBOK (PMI, 2017) há outras possíveis 

avaliações para definir prioridades de riscos, além da 

probabilidade e impacto, dentre elas:

Urgência: O prazo disponível para a resposta ao risco. 

Proximidade. O prazo previsto até o risco impactar um ou 

mais objetivos do projeto.  

 

Gerenciabilidade: A facilidade com a qual o responsável 

pelo risco pode gerenciar a ocorrência ou o impacto.  

 

Capacidade de controle: O grau em que o responsável pelo 

risco (ou organização) pode controlar o resultado do risco.  

Capacidade de detecção. A facilidade de detecção da 

ocorrência do risco, ou da proximidade de ocorrência.

Conectividade: Relação de um risco com outro. Se um risco 

pode desencadear outros tema mais prioridade de 

tratamento.  

 

Impacto estratégico: Como o risco impacta, além dos 

objetivos do projeto, a estratégia da organização.  

 

Proximidade: Importância dada ao risco por uma ou mais 

partes interessadas. 
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ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS: OUTROS GRÁFICOS

Além da representação do potencial dos riscos 

proporcionada pela matriz de Prioridade x 

Impacto, podem ser usadas outras formas de 

gestão visual dos riscos como mapa de calor e 

gráficos de bolhas .

Ao lado, um exemplo de gráfico de bolhas que 

mostra a capacidade de detecção, a proximidade 

e o valor do impacto 

P
r

o
xi

m
id

a
d

e

Baixa

Alta

BaixaAlta

Bolhas pequenas 
nesta área são  

aceitáveis

Tamanho da bolha - Valor do imposto

Bolhas 
grandes 
nesta área 
não são 
aceitáveis

Capacidade 
de detecção

F
o

n
te

: 
P

M
I 
(2

0
17

, p
. 4

6
3
).



caetreinamentos.com.brAula 10 Gestão de Projetos

ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS: CANVAS DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE RISCOS

Impacto

P
ro

b
ab

il
id

ad
e

Alta

Alto

Alto

Alto

Alto

MédioBaixo

Baixo Baixo

Médio

Médio

Média

Médio

Baixa

Baixo

Risco A Risco B

Risco C

Baixa

Baixa

Alta

Alta Urgência 
na resposta

Dificuldade de 
Detecção

Risco A

Risco B Risco C

Dados de identificação do projeto: Se um risco tem o resultado 

de probabilidade x impacto 

relevante, dificuldade de 

detecção alta e exige resposta 

urgente, deve ser tratado de 

forma prioritária.
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Impacto

P
ro

b
ab

il
id

ad
e

Alta

Alto

Alto

Alto

Alto

MédioBaixo

Baixo Baixo

Médio

Médio

Média

Médio

Baixa

Baixo

Risco A

Risco B

Risco C

Baixa

Baixa

Alta

Alta Urgência 
na resposta

Dificuldade de 
Detecção

Risco A

Risco B

Risco C

Dados de identificação do projeto: Desenvolvimento de novo produto Risco A - Existência de patente 

para tecnologia prevista no 

produto.   

 

Risco B - Indisponibilidade de 

pessoa chave na equipe de 

desenvolvimento do produto. 

 

Risco C - Solicitação de 

cancelamento do projeto por 

solicitação do cliente.

UM EXEMPLO:
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SOBRE A URGÊNCIA DOS RISCOS IDENTIFICADOS NO PROJETO

Imagine em uma determinada empresa a avaliação 

do risco de falta de embalagens para o produto em 

fase final desenvolvimento. A probabilidade de 

ocorrência é baixa, pois é mantido estoque de 

segurança. O impacto é baixo pois há ampla rede de 

fornecedores para produzir a embalagem em curto 

espaço de tempo. Com isso tempos probabilidade x 

impacto baixa. 

Mas pense na situação na qual a principal feira 

nacional do segmento do produto ocorrerá em 7 

dias. No evento serão comercializadas as primeiras 

unidades do novo produto. Neste momento, ao 

avaliar qualitativamente o risco a urgência é alta. 

Pois lançar o produto sem as embalagens é 

considerado inviável. 

 

Este exemplo destaca a importância de considerar 

não somente Probabilidade x Impacto, mas 

urgência e também a dificuldade de detecção e 

dificuldade de monitoramento do risco. 
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ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS

De acordo com o PMBOK (2017) a avaliação 

quantitativa dos riscos compreende:
Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos

Entradas Ferramentas Saídas

Plano de gerenciamento 
do projeto

Opinião especializada Atualizações de documentos 
do projeto

Documentos do projeto

4

4

5

3

3

1 1 1

2

Ativos de processos 
organizacionais

Representações da Incerteza

Análise de dados

Fatores ambientais da empresa

Habilidades interpessoais e 
de equipe

Plano de gerenciamento 
dos riscos

Linha de base do escopo

Linha de base do cronograma

Linha de base dos custos

Registro de premissas

Bases das estimativas

Estimativa de custos

Previsões de custos

Estimativa de duração

Lista de marcos

Requisitos de recursos

Registro dos riscos

Relatório de riscos

Previsões do cronograma

Coleta de dados2

Entrevistas

Facilitação

Relatório de riscos

Simulações

Análise de sensibilidade

Análise da árvore de decisão

Diagramas de influência

Fo
n

te
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M
I 
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0
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SOBRE A ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS

Complementa a análise qualitativa

Exige mais esforço e tem mais custo que a análise 

qualitativa

Enquanto a análise qualitativa foca nos riscos individuais 

a análise quantitativa permite identificar risco associados 

aos principais objetivos do projeto (foco no efeito ao invés 

das causas)

Demanda uso de software para tratamento e análise dos 

dados

Só é possível de ser realizada se houver dados confiáveis 

e atuais sobre os riscos

Nem todo plano de gerenciamento de projeto contempla 

a análise quantitativa

Indicada para projetos mais complexos, de maior 

importância para a organização,  com maior risco, ou 

quando solicitado por partes interessadas. 

Usa como insumo a análise qualitativa de riscos 

individuais

Permite avaliar o impacto das respostas aos riscos 

identificados, através da análise dos riscos gerais antes e 

depois. 

Exige a criação de um modelo de avaliação quantitativa de 

riscos, baseado nos riscos individuais, fatores internos e 

externos, e demais entradas. Normalmente é um modelo 

computacional que permite análise e simulação.
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REPRESENTAÇÃO DA INCERTEZA PARA ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS

Requisitos 

de recursos

Prazo

Custo

Não há 100% de certeza quanto 

aos recursos, prazos e custo 

das atividades. 

 

Estas dimensões podem 

assumir faixas – de- até – com 

certo grau de incerteza.

Necessidade de:
Escolha do 

modelo correto

Profissional 

especializado

Ferramenta 

computacional

Diante deste comportamento das 

variáveis do projeto, é preciso usar 

modelos de distribuição:

Triangulares 

Normais 

Log-normais 

Betas 

Uniformes ou discretas
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Com uso de software, e usando uma técnica de 

simulação é possível variar os riscos individuais 

dentro das faixas de cada um e gerar como 

saída a simulação dos efeitos nos objetivos do 

projeto. Por exemplo, com base no diagrama de 

rede do cronograma das atividades, usar como 

entrada várias faixas de prazo, em milhares de 

iterações e gerar um gráfico de probabilidades.  

 

Uma das técnicas de simulação mais usada é a 

análise de Monte Carlo. Ao lado um exemplo de 

gráfico resultante:

ANÁLISE DE DADOS NA ANÁLISE QUANTITATIVA 
DE RISCOS: POSSÍVEIS TÉCNICAS - SIMULAÇÃO

0

US$ 2,0 
milhões

US$ 2,1 
milhões

US$ 2,2 
milhões

US$ 2,3 
milhões

Previsão de custo total do projeto

Exemplo de Curva S da Análise Quantitativa de Risco de Custo

P
ro

b
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u

m
u
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 (%

) P
ro

b
ab

ilid
ad

e
 cu

m
u

lativa (%
)

Faixa de incerteza

US$ 2,4 
milhões

Valor 
esperado 
US$ 2,35 
milhões

Meta 
US$ 2,2 
milhões

23% de 
probabilidade de 
cumprir a meta

85% de probabilidade 
de custar US$ 2,45 
milhões ou menos

US$ 2,5 
milhões

US$ 2,6 
milhões

US$ 2,7 
milhões

US$ 2,8 
milhões

0

10 10

20 20

30 30

40 40

50 50

60 60

70 70

80 80

90 90

100 100

Fonte: PMBOK (PMI, 2017, p. 433).
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Serve para identificar quais riscos individuais 

tem mais impacto no sucesso do projeto. 

 

Usa a correlação para avaliar o impacto de 

variações em riscos individuais no resultado do 

projeto.  

 

Uma forma de representação da análise de 

sensibilidade é o diagrama de tornado (figura 

ao lado). 

 

Notem que são representadas ameaças e 

oportunidades.

ANÁLISE DE DADOS NA ANÁLISE QUANTITATIVA 
DE RISCOS: POSSÍVEIS TÉCNICAS - ANÁLISE DE 
SENSIBILIDADE

Exemplo de diagrama de tornado

Fonte: PMBOK (PMI, 2017, p. 433).

Correlação com a duração do projeto

Atividade B12.3  Fabricar reatores

Atividade ou risco que 
impulsiona a duração do projeto

Risco 5.2  O DCS pode não passar no 
teste de instalação 

Risco 5.7  Um segundo teste pode 
não ser obrigatório 

Atividade A3.12  Construir sala 
de controle

Risco 4.6  O empreiteiro das colunas 
talvez entregue antes do prazo

Atividade A7.1  Fornecer instalações 
temporárias

Atividade D1.9  Instalar o equipamento

Risco 7.2  O hidroteste talvez 
encontre menos falhas

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
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Serve para uma avaliação das possíveis decisões 

e impactos, criando uma rede de caminhos 

alternativos para o projeto. 

Nos nós das ramificações dos caminhos 

alternativos podem ser incluídos riscos 

(oportunidades e ameaças). 

Como resultado apresenta a quantificação do 

valor monetário esperado ao final de cada ramo. 

 

Neste exemplo, ao se decidir por construir uma 

fábrica nova há 60% de probabilidade de 

demanda forte o que resultaria em lucro de US$ 

80 milhões. E há 40% de probabilidade de 

demanda fraca, com prejuízo de R$ 30 milhões. 

ANÁLISE DE DADOS NA ANÁLISE QUANTITATIVA 
DE RISCOS: POSSÍVEIS TÉCNICAS - ANÁLISE DA 
ÁRVORE DE DECISÃO

Exemplo de aplicação da árvore de decisão

Fonte: PMBOK (PMI, 2017, p. 435).

Construir 
ou Reformar?

Construir fábrica 
nova (Investir 

US$ 120 milhões)

Reformar a fábrica 
(Investir 

US$ 50 milhões)

Definição de decisão Nó de decisão Nó de oportunidade Valor do 
caminho líquido

Decisão a 
ser tomada

Entrada: Custo de cada decisão 
Saída: Decisão tomada

Entrada: Probabilidade de cenário, 
Recompensa se ocorrer 
Saída: Valor Monetário 

Esperado (VME)

Calculado: 
Resultados menos 

custos ao longo 
do caminho

US$ 36M = 0,60 
(US$ 80M) + 0,40 
(-US$ 30M)

VME (antes de custos) da Construção 
Nova Fábrica considerando a demanda

VME (antes de custos) da Reforma 
Fábrica considerando a demanda

VME da Decisão = 
US$ 46 milhões 
(o mais alto entre 
US$ 36M e US$ 46M)

US$ 46M = 0,60 
(US$ 70M) +0,40 
(US$ 10M)

Demanda forte 
(US$ 200 milhões)

Demanda fraca 
(US$ 90 milhões)

-US$ 30 milhões

US$ 80 milhões

US$ 80M = 
US$ 200M - US$ 120M

-US$ 30M = 
US$ 90M - US$ 120M

US$ 70M = 
US$ 120M - US$ 50M

US$ 10M = 
US$ 60M - US$ 50M

US$ 70 milhões

US$ 10 milhões

Demanda forte 
(US$ 120 milhões)

Demanda fraca 
(US$ 60 milhões)

60%

60%

40%

40%

Nó de decisão

Fim do ramo

Nó de oportunidade
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QUANDO USAR ANÁLISE QUALITATIVA X QUANTITATIVA DE RISCOS

Projetos simples, de baixa importância estratégia, 

com percepção de baixo risco total, e/ou enquanto 

não há dados confiáveis para analisar.

Apenas análise qualitativa

Análise qualitativa, seguida de análise quantitativa
Projetos complexos, estratégicos, ou quando 

exigido por uma das partes interessadas.



Avaliação de  
aprendizagem
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Questão

São corretas as afirmativas:

I; II; IV

II; III; IV

I; II; III

III e IV

Todas as afirmativas

A.

B.

C.

D.

E.

A análise quantitativa é sempre independente 

da análise qualitativa. 

A matriz de probabilidade e impacto avalia a 

tendência de um risco se agravar. 

A simulação e a análise de sensibilidade são 

ferramentas da análise quantitativa de riscos. 

A análise qualitativa de riscos avalia riscos 

individuais enquanto a análise quantitativa 

riscos associados aos objetivos do projeto.

I.

II.

III.

IV.

Avalie as afirmativas:
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Questão

São corretas as afirmativas:

I; II; IV

II; III; IV

I; II; III

III e IV

Todas as afirmativas

A.

B.

C.

D

E.

A análise quantitativa é sempre independente 

da análise qualitativa. 

A matriz de probabilidade e impacto avalia a 

tendência de um risco se agravar. 

A simulação e a análise de sensibilidade são 

ferramentas da análise quantitativa de riscos. 

A análise qualitativa de riscos avalia riscos 

individuais enquanto a análise quantitativa 

riscos associados aos objetivos do projeto.

I.

II.

III.

IV.

Avalie as afirmativas:

É errada pois a análise quantitativa pode usar a análise qualitativa como 

entrada. 

É errada pois não é considerada a tendência, apenas o cruzamento de 

probabilidade e impacto.  

É correta. Ambas são realmente exemplos de ferramentas de análise 

quantitativa apresentadas na aula. 

Afirmava é correta.

I.

II.

III.

IV.

Feedback das respostas:

Aula 10 Gestão de Projetos Avaliação de aprendizagem
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O QUE TORNA NECESSÁRIO O MONITORAMENTO DE RISCOS

Riscos potenciais são identificados no início do 

projeto, mas novos riscos surgem ao longo de 

todo o ciclo de vida do projeto.

Riscos analisados de forma qualitativa e 

quantitativa podem ter variações na 

probabilidade, impacto, dificuldade de detecção e 

urgência no tratamento ao longo do projeto.

Um risco de pouca importância (ameaça ou 

oportunidade) pode se tornar mais relevante em 

determinado momento do projeto.

Deixar de monitorar riscos ao longo de todo o 

ciclo de vida do projeto pode significar perdas 

financeiras, problemas de qualidade, atrasos no 

cronograma e de forma geral a insatisfação das 

partes interessadas. 

Aula 11 Gestão de Projetos
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PROCESSO MONITORAR RISCOS CONFORME PMBOK

Aula 11 Gestão de Projetos

Monitorar os Riscos

Entradas Ferramentas e técnicas Saídas

Plano de gerenciamento 
do projeto

Análise de dados Informações sobre o 
desempenho do trabalho

Solicitações de mudança

Atualizações do plano de 
gerenciamento do projeto

Atualizações de documentos 
do projeto

Atualizações de ativos de 
processos organizacionais

4

3

3

1 1 1

2

3

3

3

Relatórios de desempenho 
do trabalho

Dados de desempenho do 
trabalho

Reuniões

Plano de gerenciamento 
dos riscos

Auditorias2

Análise do desempenho técnico

Analise de reservas

Documentos do projeto2

Registro das questões

Registro das lições aprendidas

Registro dos riscos

Relatório de riscos

Qualquer componente

Registro de premissas

Registro das questões

Registro das lições aprendidas

Registro dos riscos

Relatório de riscos
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FINALIDADE DO PROCESSO DE MONITORAMENTO DE RISCOS (PMI, 2017)

Verificar se as premissas definidas para o projeto 

permanecem válidas. A mudança em uma premissa pode 

alterar o conjunto de riscos individuais existentes e 

oportunizar novos. 

Avaliar se as políticas e os procedimentos definidos no 

plano de gerenciamento de riscos estão sendo 

efetivamente adotadas. Um plano sem a devida execução 

é só um plano. 

Determinar se as reservas de emergência para despesas 

associadas aos riscos precisam ser revistas.

Avaliar se o plano de resposta a riscos está sendo efetivo.

Verificar se o nível geral de risco do projeto se alterou.

Avaliar alteração nos riscos individuais identificados 

(probabilidade, impacto e outros fatores).

Identificar novos riscos individuais do projeto.

Determinar se a abordagem de gerenciamento de riscos 

do projeto ainda é adequada ou precisa ser alterada em 

função de mudanças na tolerância aos riscos, no contexto 

ou no status do conjunto de riscos identificados.

Aula 11 Gestão de Projetos
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FERRAMENTAS DO MONITORAMENTO DE RISCOS

Análise de dados

Análise do desempenho técnico 

Compara as realizações do projeto com o previsto no cronograma, a 

partir de medidas quantitativas definidas incluindo: prazos de 

atividades, falhas/defeitos ou não aceitação das entregas parciais, 

utilização dos recursos (pessoal e outros), etc. O desvio do real em 

relação ao planejado indica ameaças ou oportunidades. 

Análise de reservas 

Avaliação do impacto dos riscos que realmente ocorreram nas 

reservas de contingência de orçamento ou cronograma (folgas no 

cronograma). Serve para definir se as reservas estão adequadas, 

superdimensionadas (podendo ser realocadas para outros projetos) ou 

subdimensionadas (exigindo aporte de mais recursos).
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O plano de auditorias é parte do plano de 

gerenciamento de riscos do projeto.

Podem ser realizadas nas reuniões rotineiras de 

monitoramento de riscos ou nas reuniões de 

revisão das iterações em projetos adaptativos ou 

ágeis (como na retrospectiva do sprint da 

metodologia SCRUM). 

A auditoria pode ser mais ou menos detalhada de 

acordo com a prioridade do gerenciamento de 

riscos no projeto.

Auditorias de riscos

Usadas para analisar se o processo de 

gerenciamento de riscos é eficaz.

É responsabilidade do gerente de projetos 

garantir a qualidade da execução e a frequência 

das auditorias.
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O tópico “riscos” nas reuniões específicas sobre o 

tema ou reuniões gerais dos projetos devem 

tratar de pelo menos três aspectos:

Discussão sobre 

riscos em reuniões

Reuniões gerais do 

projeto

Reuniões dedicadas 

ao tema riscos

Eficácia das respostas aos riscos

Reavaliação dos riscos

Impacto dos riscos que se concretizaram

Eliminação de riscos que não fazem mais 

sentido (por exemplo riscos específicos de 

uma fase do projeto que já passou ou de um 

item do escopo eliminado).

Reuniões

Uma boa prática é incluir o tema “riscos” em todas 

as reuniões de revisão do projeto, tanto nos 

projetos tradicionais (prescritivos) quanto nos 

projetos com metodologias ágeis. 
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É um erro considerar 

que por se utilizar uma 

metodologia ágil de 

gestão de projetos não 

é preciso se preocupar 

com os riscos!

Características dos projetos ágeis Impacto no monitoramento de riscos

Maior incerteza quanto ao escopo, cronograma e 
custos.

Exige maior continuidade no esforço no 
monitoramento de riscos ao longo de todo o projeto. 

São realizados em iterações com entregas parciais.
A cada feedback do cliente sobre as entregas parciais 
o nível de incerteza diminui e os riscos devem ser 
reavaliados.

As solicitações de mudança são consideradas normais 
e benéficas para o resultado final.

A cada solicitação de mudança há a necessidade de 
rever os riscos.

A periodicidade da revisão dos riscos é maior.
Importante avaliar riscos a cada iteração (que pode 
ser semanal, no caso do SCRUM por exemplo).

O escopo somente é detalhado no início da iteração.
Com isso uma análise detalhada dos riscos no início do 
projeto é inviável e tem que ser feita a cada iteração.

Características dos projetos ágeis e impacto no monitoramento de riscos

MONITORAMENTO DE RISCOS EM PROJETOS ÁGEIS



Avaliação de  
aprendizagem
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Questão

Em um projeto são realizadas reuniões semanais de acompanhamento onde se revisa o cronograma, o plano de 

gerenciamento do projeto, as entregas realizadas na semana em curso e que serão realizadas na próxima semana.  

 

Em uma reunião está sendo discutida a ocupação da equipe, sendo verificado que alguns estão sobrecarregados 

podendo atrasar suas entregas.  

 

A discussão citada no parágrafo acima está relacionada com qual  ferramenta de monitoramento de riscos?

Análise do desempenho técnico.

Análise de reservas.

Auditoria.

A.

B.

C.
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SOFTWARES PARA GESTÃO DE PROJETOS

Existem MUITAS opções de softwares para gestão de 

projetos. Dentre algumas classificações, tem-se:

Investimento

Disponibilidade

Totalmente gratuitos (poucos)

Local – Sistemas Operacionais (Windows, Linux e MAC OS) 

Pagos com versões gratuitas limitadas

Nuvem

Somente versão paga – aquisição de licença

Somente versão paga – pagamento mensal

Alinhamento metodológico

PMBOK

Ágil

Ambos

Abrangência

Todos os grupos de processos de gestão de projetos

Específica (exemplo, apenas comunicação)

Possibilidade de customização (aparência, funcionalidades)

Mínima (usar o que oferece)

Pouca (adaptar o que está disponível)

Grande (criar visualizações e formas de 

acompanhamento diferenciadas)

Aula 12 Gestão de Projetos
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Alguns dos softwares de gestão de projetos mais 

utilizados são:

Aula 12 Gestão de Projetos

MS Project (        )

(        )

(      )

(       )

(       )

(       )(                    )

Trello

ProjectLibre

Artia

Asana

Slack

Jira

Excel e Planilhas Google e(       ) (       )



MS Project 
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MS Project (Lançado em 1985)

Prós Contras

Possui integração com o O�ce 365, muito útil 

principalmente Excel e Power BI

Investimento considerável

Vem sendo refinado desde a primeira versão

Aprendizado difícil, exige investimento em treinamento

Grande base de usuários. Importante para a integração 

com os clientes e demais partes interessadas 

Dificuldade de criar relatórios personalizados

Possui modelos prontos para diversos tipos de projetos

Contempla abordagens ágeis mas não é a “especialidade 

da casa”

Alinhado com o PMBOK, ideal para projetos prescritivos

Alguns usuários consideram um sistema “burocrático"

Fartura de conteúdo e documentação

Boa estrutura de suporte ao usuário



Trello
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Trello

Se baseia na gestão visual e Kanban

Ciclo de projeto totalmente adaptável

Permite explorar várias formas de visualização e 

acompanhamento

Disponível para diversos sistemas incluindo mobile

Fácil aprendizagem de uso

Podem ser comprados Power Ups que são adicionais à 

versão gratuita

Se baseia em organização de quadros e cartões

Cria espaços colaborativos (workspaces) para reunir 

todas as informações do projeto

Não possui ferramentas prontas, mas pode incorporar 

funcionalidades adicionais e usar modelos 

disponibilizados pela comunidade.

Possui integração com várias ferramentas (Slack, Jira, 

Adobe XD).



ProjectLibre
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ProjectLibre

Substituiu o Open Project

Alternativa com opção totalmente livre ao MS Project

Permite abrir e exportar arquivos no formato do MS 

Project

Necessita download da versão free

Possui menos funções que o MS Project

Alguns usuários relatam alguns erros que são corrigidos 

em novas versões

A interface do usuário não é tão atraente.

Recém lançada versão em nuvem (Cloud) que está em 

fase Beta e terá cobrança mensal 



Artia
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Artia

Contém várias ferramentas para os diferentes grupos 

de processos de gerenciamento de projetos.

Tem como diferencial a possibilidade de uso da dinâmica 

de Pomodoro para gestão do tempo de atividades de 

curta duração.

Possui uma versão gratuita e outros planos pagos

Ferramenta para gestão de portfólio de projetos

Ferramenta simples de apontamento de horas em 

tempo real

Interface tradicional em gráfico de Gan�, similar 

ao MS Project



Asana
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Asana

Possui várias formas de visualização para 

acompanhamento do projeto

Possibilidade de criar página com visão geral do projeto

Possibilita uso do Kanban

Hospedagem na nuvem

Possui 4 planos, sendo um free com recursos limitados

Possui mais ferramentas que o Trello “nas versões pagas 

mais avançadas”. 

Se integra com várias outras ferramentas, como por 

exemplo Google Sheets.

É comparável ao Trello na gestão de times de projetos



Slack
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Slack

Ambiente digital colaborativo

Utiliza “canais”, podendo ser criado um para cada aspecto 

do trabalho.

É uma ferramenta de comunicação, muito mais do que 

um sistema de gestão de projetos

Pode se integrar com sistemas de gestão de projetos 

como Trello e Asana.

Se integra com outras ferramentas de produtividade 

como MS Outlook e MS Teams. 

Possui um plano gratuito limitado e outros 3 planos com 

mais funcionalidades.

Suporte com atendimento em até 4 horas para os planos 

mais avançados.



Jira
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Jira

Possui plano grátis para até 10 usuários com 

funcionalidades limitadas

Permite a criação de quadros para Scrum e Kanban

Planos de armazenamento de 2GB, 250GB e ilimitado.

Interface amigável e customizável.

Mais indicado para metodologias ágeis de gerenciamento 

de projetos.



Excel & 
Planilhas  
Google
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Excel e Planilhas Google

É possível sem custo adicional usar o Excel e Planilhas 

Google para a gestão de projetos simples e de pequeno 

porte.

Há modelos (templates) para download gratuitos e pagos 

com conjunto de ferramentas baseadas em planilhas.

Para projetos complexos o uso de planilhas não é 

indicado.

Exigem uma pessoa especializada no desenvolvimento de 

planilhas, para criação e/ou manutenção das ferramentas 

criadas.
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COMO ESCOLHER UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS?

Projetos mais 
complexos exigem 
ferramentas mais 
robustas

Exemplo: construção civil, 
desenvolvimento de 
software, manufatura). 

Quanto mais usuários 
do sistema, maior a 
base de conhecimento 
disponível

Manuais 
Site 
Fórum 
Cursos 
Livros

Forma (chat, fórum, telefone, e-mail, redes sociais) 
Canais 
Prazo de resposta

Limite de participantes 
Uso pessoal ou empresarial

Limite de participantes 
Uso pessoal ou empresarial 
Possibilidade de acesso de 
partes interessadas mesmo sem 
ser usuários

Área de atuação 
(Funções 

específicas
Complexidade 
dos projetos

Base de 
conhecimento 

disponível

Quantidade de 
envolvidos

Facilidade de uso 
e integração

Suporte 
disponível

Escolha do 
sistema
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Avalie o que sua empresa realmente 

necessita

Utilize o sistema em um projeto piloto de 

baixo risco antes de adotar em toda a 

organização

Avalia a possibilidade de uso de redundância 

até aprovação: gerenciar o projeto com duas 

ferramentas (atual e proposta). 

Avalie o custo da mudança e a manutenção 

de bases de dados no caso de retorno para o 

sistema em uso.

Peça uma avaliação gratuita

Converse com quem utiliza

Converse com a equipe de gestão de 

projetos

ANTES DE ESCOLHER UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS...



Avaliação de  
aprendizagem
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Questão

A afirmação é FALSA ou VERDADEIRA?

O MS Project é a opção mais adequada para abordagens ágeis 

de gestão de projetos, dentre as apresentadas no curso. 

Avalie a afirmativa:
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Questão

A afirmação é FALSA ou VERDADEIRA?

O MS Project é a opção mais adequada para abordagens ágeis 

de gestão de projetos, dentre as apresentadas no curso. 

Avalie a afirmativa:

Resposta: FALSA, pois conforme apresentando, embora o MS Project possa ser usado em 

projetos com ciclo de vida ágil ou adaptativo, é mais adequado para projetos de ciclo 

descritivo, também denominados tradicionais ou em cascata, alinhados com o PMBOK. 



@caetreinamentos

CAE Treinamentos

GESTÃO DE 
PROJETOS

Aula 13
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PROJETOS EXISTEM HÁ MILHARES DE ANOS

As necessidades de comunicação, integração, e 

distribuição de recursos deu origem à projetos de 

infraestrutura grandiosos. 

 

No complexo mundo atual, as mudanças são 

constantes e a incerteza predomina. A metodologia 

tradicional de gestão de projetos passou a não ser 

suficiente em muitos contextos. Surgem então as 

metodologias ágeis.

Aula 13 Gestão de Projetos
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O MANIFESTO ÁGIL

Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver 

software, fazendo-o nós mesmos e ajudando outros a 

fazerem o mesmo. Através deste trabalho, passamos a 

valorizar: 

 

Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas; 

Software em funcionamento mais que documentação 

abrangente; 

Colaboração com o cliente mais que negociação de 

contratos; 

Responder a mudanças mais que seguir um plano; 

 

Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, 

valorizamos mais os itens à esquerda.

Aula 13 Gestão de Projetos

Apesar de ter sido criado para a indústria de 
software o Manifesto Ágil vale para qualquer 
empresa que precise do desenvolvimento 
ágil de produtos (bens e serviços).

Substituindo a palavra software na 
segunda linha do manifesto por “produto”, 
se aplica á qualquer tipo de projeto.

Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software: h�p://agilemanifesto.org/
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OS 12 PRINCÍPIOS POR TRÁS DO MANIFESTO ÁGIL (agilmanifesto.org)

Aula 13 Gestão de Projetos

Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através 

da entrega contínua e adiantada de software com 

valor agregado.

1

Construa projetos em torno de indivíduos motivados. 

Dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie 

neles para fazer o trabalho.

5

O método mais eficiente e eficaz de transmitir 

informações para e entre uma equipe de 

desenvolvimento é através de conversa face a face.

6

Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo 

tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis 

tiram vantagem das mudanças visando vantagem 

competitiva para o cliente.

2

Entregar frequentemente software funcionando, de 

poucas semanas a poucos meses, com preferência à 

menor escala de tempo.

3

Pessoas de negócio e desenvolvedores devem 

trabalhar diariamente em conjunto por todo o 

projeto.

4

Aqui mais uma vez, substitua a palavra software por produto e os princípios são válidos para qualquer organização que necessita 

de projetos ágeis.
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Software funcionando é a medida primária de 

progresso.
7

As melhores arquiteturas, requisitos e designs 

emergem de equipes auto-organizáveis.
11

Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como 

se tornar mais eficaz e então refina e ajusta seu 

comportamento de acordo.

12

Os processos ágeis promovem desenvolvimento 

sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e 

usuários devem ser capazes de manter um ritmo 

constante indefinidamente.

8

Contínua atenção à excelência técnica e bom design 

aumenta a agilidade.
9

Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de 

trabalho não realizado é essencial.
10

Aqui mais uma vez, substitua a palavra software por produto e os princípios são válidos para qualquer organização que necessita 

de projetos ágeis.



caetreinamentos.com.brAula 13 Gestão de Projetos

TRADICIONAL X ÁGIL: PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

Característica
Tradicional 

(Ou prescritivo, ou em cascata)
Ágil

Hierarquia Comando centralizado no gerente do projeto Maior poder para as equipes e indivíduos

Modelo rígido com etapas e processos de 
gerenciamento bem definidos

O objetivo inicial é bem definido mas há maior 
liberdade na forma de execução do projeto

Definido detalhadamente no início do projeto
Visão geral no início e detalhamento a cada 
iteração

Há um grande esforço em documentar o processo 
de gerenciamento do projeto

A documentação não é desprezada mas perde 
prioridade

Principais entregas ao final do projeto Entregas parciais a cada iteração

Ao final do projeto, quando as entregas forem 
avaliadas pelo cliente e partes interessadas

Ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, a cada 
iteração que pode ser semanal

É esperado que sejam as mínimas possíveis
São bem vindas pois indicam que o cliente e partes 
interessadas estão “reagindo”

No início e fim do projeto na formalização de 
solicitações de mudança

Ao longo de todo o projeto, diretamente ou com 
alguém interno da organização que represente a 
voz do cliente (Ex. P.O. no SCRUM)

Rigidez no 
método

Orçamento

Documentação

Entregas

Medição do 
sucesso

Mudanças no 
escopo

Relacionamento 
com cliente
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Grupos de processos do gerenciamento 
de projetos conforme PMBOK

O que muda no Ágil

Grupo de processos de iniciação

Grupo de processos de planejamento

Grupo de processos de execução

Grupo de processos de monitoramento 
e controle

Grupo de processos de encerramento

Pode existir um termo de abertura do projeto mas será menos detalhado no que diz 
respeito ao escopo e cronograma iniciais, pois a cultura ágil enfatiza a confiança em 
detrimento da documentação. 

Em um projeto ágil normalmente não há como detalhar o escopo no início, portanto 
não é viável criar uma EAP. O cronograma também fica restrito ao prazo final, e a 
sequência de iterações. Custos e riscos também são incertos no início do projeto. O 
detalhamento desses fatores é feito a cada iteração. 

Ao invés do gerente orientar e controlar há uma pessoa com o papel de definir a lista 
de requisitos da iteração e as prioridades, sendo a voz do cliente. Há também alguém 
responsável por remover os impedimentos da equipe. 

Deixa de haver um controle central, que é substituído pela atuação autônoma das 
equipes (o que exige um nível de maturidade e capacitação maior). Os controles e 
monitoramentos são realizados nas reuniões de revisão de cada iteração. 

Enquanto no tradicional há um processo de encerrar o projeto ou fase, no ágil a cada 
iteração há um encerramento, com entrega de um acréscimo de valor para o cliente. 

O QUE MUDA EM CADA GRUPO DE PROCESSOS DE 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS NO ÁGIL
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UMA HISTÓRIA PARA ILUSTRAR A DIFERENÇA DA METODOLOGIA ÁGIL

A Ghizmo Corp, empresa do setor de bens de consumo 

eletrônicos precisava ganhar participação no mercado que 

passou a ser dominado por concorrentes internacionais. O 

CEO da empresa teve uma ideia. Criar duas equipes de 

projeto para desenvolver o modelo XZ-02, uma versão 

totalmente nova do carro-chefe da empresa. A primeira 

versão era manual e a segunda deveria ser automatizada. 

 

A equipe A foi encarregada de desenvolver o produto de 

forma tradicional. A equipe B usando o SCRUM, metodologia 

ágil de gestão de projetos. 

 

A equipe A levou 4 meses para entregar um primeiro 

protótipo do produto. A reação dos cliente foi péssima, e foi 

preciso reiniciar o desenvolvimento do produto, levando 3 

meses para entregar um novo protótipo, que embora 

melhor avaliado não foi aceito. Passados mais 3meses foi 

criado um novo protótipo que desta vez foi aceito. Com 

mais 2 meses de refinamento o produto foi lançado. Prazo 

total de desenvolvimento: 11 meses.  

 

A equipe B levou 1 semana para lançar um primeiro 

protótipo simples (MVP) para o cliente ter uma ideia do 

produto. Era bem simples, e dava apenas uma ideia geral do 

produto mas foi possível receber feedback valioso do 

cliente. O desenvolvimento continuou, com iterações 

semanais, sempre obtendo feedback e solicitações de 

mudança do cliente. Com todas as iterações o prazo final de 

desenvolvimento foi de 5 meses. 



Avaliação de  
aprendizagem
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Questão

Em relação à gestão das pessoas em um projeto ágil 

é correto afirmar que há menor centralização, 

maior autonomia e exigência de uma equipe mais 

capacitada e madura. 

 

A afirmativa acima é FALSA ou VERDADEIRA?

Aula 13 Gestão de Projetos Avaliação de aprendizagem
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Questão

Resposta: VERDADEIRA pois:

Ao invés de uma gestão centralizada cada equipe recebe o que tem que 

entregar de define como realizar.

Isso implica em maior autonomia tanto para a execução como para as 

decisões e respostas aos riscos.

Mas ao mesmo tempo exige que a equipe seja mais capacitada para 

poder responder aos desafios e mudanças constantes, sem perder a 

produtividade, e que seja mais madura para poder desfrutar da 

autonomia a favor dos objetivos do projeto e da organização. 

Em relação à gestão das pessoas em um projeto ágil 

é correto afirmar que há menor centralização, 

maior autonomia e exigência de uma equipe mais 

capacitada e madura. 

 

A afirmativa acima é FALSA ou VERDADEIRA?
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