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Parte 01

Planejamento de Recursos 
Humanos

Gerenciamento de Recursos Humanos

• O gerenciamento de recursos humanos do projeto
inclui os processos que organizam e gerenciam a
equipe do projeto. A equipe do projeto é composta
de pessoas com funções e responsabilidades
atribuídas para o término do projeto. Embora seja
comum falar-se de funções e responsabilidades
atribuídas, os membros da equipe devem estar
envolvidos em grande parte do planejamento e da
tomada de decisões do projeto.
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Gerenciamento de Recursos Humanos

• A equipe de gerenciamento de projetos é um
subconjunto da equipe do projeto e é responsável
pelas atividades de gerenciamento de projetos,
como planejamento, controle e encerramento.

• Em projetos menores, as responsabilidades de
gerenciamento de projetos podem ser
compartilhadas por toda a equipe ou
administradas unicamente pelo gerente de
projetos

Gerenciamento de Recursos Humanos

• Os processos de gerenciamento de recursos
humanos do projeto incluem:

• Planejamento de recursos humanos –
Identificação e documentação de funções,
responsabilidades e relações hierárquicas do
projeto, além da criação do plano de
gerenciamento de pessoal.

• Contratar ou mobilizar a equipe do projeto –
Obtenção dos recursos humanos necessários
para terminar o projeto.
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Gerenciamento de Recursos Humanos

• Desenvolver a equipe do projeto – Melhoria de
competências e interação de membros da equipe
para aprimorar o desempenho do projeto.

• Gerenciar a equipe do projeto –
Acompanhamento do desempenho de membros
da equipe, fornecimento de feedback, resolução
de problemas e coordenação de mudanças para
melhorar o desempenho do projeto.

Visão Geral do Gerenciamento de R.H.
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Visão Geral do Gerenciamento de R.H. Planejamento de Recursos Humanos

• O planejamento de recursos humanos determina
funções, responsabilidades e relações
hierárquicas do projeto e cria o plano de
gerenciamento de pessoal. As funções do projeto
podem ser designadas para pessoas ou grupos.
Essas pessoas ou grupos podem ser internos ou
externos à organização que executa o projeto.
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Planejamento de 

Recursos Humanos: Entradas 

1. Fatores Ambientais da Empresa

• A definição de funções e responsabilidades do projeto
é desenvolvida com um entendimento das maneiras
em que as organizações existentes estarão envolvidas
e de como as disciplinas técnicas e as pessoas
interagem entre elas no momento. Alguns dos fatores
ambientais relevantes para a empresa que
envolvem cultura e estrutura organizacional são:
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• Organizacional. Quais organizações ou
departamentos estarão envolvidos no projeto? Quais
são os acordos de trabalho atuais entre eles? Quais
relacionamentos formais e informais existem entre
eles?

• Técnico. Que disciplinas especiais e áreas de
especialização serão necessárias para terminar este
projeto? Existem diferentes tipos de linguagens de
software, abordagens de engenharia ou tipos de
equipamentos que precisarão ser coordenados? As
transições de uma fase do ciclo de vida para o
próximo apresentam algum desafio exclusivo?

• Interpessoal. Quais tipos de relações
hierárquicas formais e informais existem entre as
pessoas candidatas à equipe do projeto? Quais
são as descrições de cargos dos candidatos?
Quais são suas relações supervisor-subordinado?
Quais são suas relações fornecedor-cliente?
Quais diferenças culturais ou de idioma afetarão
as relações de trabalho entre os membros da
equipe? Quais os níveis de confiança e respeito
existentes no momento?
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• Logístico. Qual a distância que separa as
pessoas e as unidades que farão parte do projeto?
Existem pessoas em diferentes prédios, fusos
horários ou países?

• Político. Quais são as metas e agendas
individuais das possíveis partes interessadas no
projeto? Quais grupos e pessoas possuem poder
informal em áreas importantes para o projeto?
Quais as alianças informais existentes?

• Além dos fatores listados acima, existem
restrições que limitam as opções da equipe do
projeto. Exemplos de restrições que podem limitar
a flexibilidade dos processos de planejamento de
recursos humanos são:
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• Estrutura organizacional. Uma organização cuja
estrutura básica é uma matriz fraca significa uma
função relativamente mais fraca para o gerente de
projetos.

• Acordos de negociação coletiva. Acordos
contratuais com sindicatos ou outros grupos de
funcionários podem exigir determinadas funções ou
relações hierárquicas.

• Condições econômicas. Suspensão de
contratações, fundos reduzidos para treinamento ou
falta de orçamento para viagens são exemplos de
condições econômicas que podem restringir as
opções de pessoal.

2. Ativos de Processos Organizacionais

• Conforme a metodologia de gerenciamento de
projetos amadurece dentro de uma organização,
as lições aprendidas de experiências passadas de
planejamento de recursos humanos são
disponibilizadas como ativos de processos
organizacionais para ajudar a planejar o projeto
atual. Os modelos e as listas de verificação
reduzem a quantidade de tempo de planejamento
necessária no início de um projeto e reduzem a
probabilidade de esquecimento de
responsabilidades importantes.
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2. Ativos de Processos Organizacionais

• Modelos. Os modelos que podem ser úteis no
planejamento de recursos humanos incluem
organogramas do projeto, descrições de cargos,
avaliações de desempenho do projeto e uma
abordagem padrão para gerenciamento de conflitos.

• Listas de verificação. Incluem funções e
responsabilidades comuns do projeto,
competências típicas, programas de treinamento
a serem considerados, regras básicas da equipe,
considerações de segurança, problemas de
conformidade e ideias de premiação.
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3. Plano de Gerenciamento do Projeto

• O plano de gerenciamento do projeto inclui os
recursos necessários para a atividade e descrições de
atividades de gerenciamento de projetos, como
garantia da qualidade, gerenciamento de riscos e
aquisições, que irão ajudar a equipe de
gerenciamento de projetos a identificar todas as
funções e responsabilidades necessárias.

Planejamento de 

Recursos Humanos: 

Ferramentas e Técnicas 
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1. Organogramas e Descrições de Cargos

• Existem diversos formatos para documentar funções e 
responsabilidades de membros da equipe. A maioria 
dos formatos se enquadra em um destes três tipos: de 
hierarquia,  matricial  e orientado  a texto. 

Formato de definições de funções
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Gráfico de Hierarquia

• A estrutura do organograma tradicional pode ser
usada para mostrar posições e relacionamentos
em um formato gráfico de cima para baixo. As
estruturas analíticas do projeto (EAPs), criadas
principalmente para mostrar como as entregas do
projeto são decompostas em pacotes de trabalho,
tornam-se uma maneira de mostrar as áreas de
responsabilidade de alto nível

Gráficos Matriciais

• Uma matriz de responsabilidades (MR) é
usada para ilustrar as conexões entre um trabalho
que precisa ser realizado e membros da equipe do
projeto. Em projetos maiores, é possível
desenvolver as MRs em vários níveis. Por
exemplo, uma MR de alto nível pode definir os
grupos ou unidades da equipe do projeto
responsáveis pelos componentes da EAP,
enquanto MRs de nível mais baixo são usadas
dentro do grupo para atribuir funções,
responsabilidades e níveis de autoridade para
atividades específicas
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Exemplo matriz de responsabilidades Formatos Orientados a Texto

• As responsabilidades dos membros da equipe que
exigem descrições detalhadas podem ser
especificadas em formatos orientados a texto.
Geralmente em formato de resumo, os
documentos fornecem informações como
responsabilidades, autoridade, competências e
qualificações. Os documentos são conhecidos por
diversos nomes, inclusive descrições de cargos e
formulários de função-responsabilidade-
autoridade.
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Networking

• A interação informal com outras pessoas em uma
organização ou setor é uma forma construtiva de
entender fatores políticos e interpessoais que irão
afetar a eficácia das diversas opções de
gerenciamento de pessoal. As atividades de
networking de recursos humanos incluem
correspondência pró-ativa, almoços com colegas,
conversas informais e feiras e conferências.

Teoria Organizacional

• A teoria organizacional fornece informações
relativas aos modos de comportamento das
pessoas, equipes e unidades organizacionais. A
aplicação de princípios comprovados reduz a
quantidade de tempo necessária para criar as
saídas do planejamento de recursos humanos e
aumenta a probabilidade de eficácia do
planejamento
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Planejamento de 

Recursos Humanos: Saídas

Funções e responsabilidades
• Os itens a seguir devem ser abordados

quando são listadas as funções e as
responsabilidades necessárias para terminar um
projeto:

• Função. O rótulo que descreve a parte de um
projeto pela qual uma pessoa é responsável.
Exemplos de funções do projeto são engenheiro
civil, advogado judicial, analista de. A clareza da
função em relação a autoridade,
responsabilidades e limites é essencial para o
sucesso do projeto.
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• Autoridade. O direito de aplicar recursos do
projeto, tomar decisões ou assinar aprovações.
Exemplos de decisões que precisam de
autoridade clara incluem a seleção de um método
para terminar uma atividade, aceitação de
qualidade e como responder a variações do
projeto. Os membros da equipe operam melhor
quando seus níveis individuais de autoridade
correspondem às suas responsabilidades
individuais.

• Responsabilidade. O trabalho que um
membro da equipe do projeto deve realizar
para terminar as atividades do projeto.

• Competência. A habilidade e a capacidade
necessárias para terminar as atividades do
projeto. Se os membros da equipe do projeto não
possuírem as competências necessárias, é
possível que o desempenho seja comprometido.

• Quando esses desajustes são identificados, são
iniciadas respostas pró-ativas como treinamento,
contratação, mudanças do cronograma ou
mudanças do escopo.
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Plano de Gerenciamento de Pessoal

• O plano de gerenciamento de pessoal, um
subconjunto do plano de gerenciamento do
projeto, descreve quando e como serão atendidos
os requisitos de recursos humanos. O plano de
gerenciamento de pessoal pode ser formal ou
informal, bem detalhado ou genérico, dependendo
das necessidades do projeto. O plano é
continuamente atualizado durante o projeto para
orientar o recrutamento e a seleção de membros
da equipe em andamento e ações de
desenvolvimento
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Itens importantes no Gerenciamento de Pessoal

• Recrutamento e seleção. Diversas questões
surgem durante o planejamento de recrutamento e
seleção de membros da equipe do projeto. Por
exemplo, os recursos humanos virão de dentro da
organização ou de fontes externas contratadas?
Os membros da equipe precisarão trabalhar em
um local centralizado ou poderão trabalhar em
locais distantes? Quais são os custos associados
a cada nível de especialização necessário para o
projeto? Quanta assistência o departamento de
recursos humanos da organização pode oferecer
à equipe de gerenciamento de projetos?
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Itens importantes no Gerenciamento de Pessoal

• Tabela de horários. O plano de gerenciamento
de pessoal descreve os prazos necessários para
os membros da equipe do projeto, individual ou
coletivamente, e também quando as atividades de
recrutamento e seleção devem ser iniciadas. Uma
ferramenta para representar graficamente os
recursos humanos é um histograma de recursos

Histograma de Recursos
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Itens importantes no Gerenciamento de Pessoal

• Critérios de liberação. A determinação do
método e do momento de liberação de membros
da equipe beneficia tanto o projeto quanto os
membros da equipe. Quando os membros da
equipe são liberados de um projeto no momento
ideal, é possível eliminar os pagamentos feitos
para pessoas que concluíram as tarefas sob sua
responsabilidade e reduzir os custos. O moral
da equipe é melhor quando transições suaves
para futuros projetos já estiverem planejadas.

Itens importantes no Gerenciamento de Pessoal

• Necessidades de treinamento. Se não for
esperado que os membros da equipe a serem
designados tenham as competências exigidas,
será possível desenvolver um plano de
treinamento como parte do projeto. O plano
também pode incluir maneiras de ajudar os
membros da equipe a obter certificações
que beneficiariam o projeto.
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Itens importantes no Gerenciamento de Pessoal

• Reconhecimento e premiações. Critérios claros
para premiações e um sistema planejado para sua
utilização irão promover e reforçar os
comportamentos desejados. Para que sejam
eficazes, o reconhecimento e as premiações
devem se basear em atividades e desempenho
sob controle de uma pessoa. Por exemplo, um
membro da equipe que deve ser premiado por
atender aos objetivos de custos deve ter um nível
adequado de controle sobre decisões que afetam
despesas

Itens importantes no Gerenciamento de Pessoal

• Conformidade. O plano de gerenciamento de 
pessoal pode incluir estratégias para atender a 
regulamentos governamentais, acordos sindicais e 
outras políticas de recursos humanos 
estabelecidas aplicáveis.

• Segurança. Políticas e procedimentos que 
protegem os membros da equipe de perigos para 
a segurança podem ser incluídos no plano de 
gerenciamento de pessoal e também no registro 
de riscos.
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Gerenciar a Equipe de Projetos
• Gerenciar a equipe do projeto envolve o

acompanhamento do desempenho de
membros da equipe, o fornecimento de feedback,
a resolução de problemas e a coordenação de
mudanças para melhorar o desempenho do
projeto. A equipe de gerenciamento de projetos
observa o comportamento da equipe, gerencia
conflitos, resolve problemas e avalia o
desempenho de membros da equipe.
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Pontos importantes na Gestão de Equipes

�Ativos e processos organizacionais

�Designações de pessoal para o projeto

�Funções e responsabilidades

�Organogramas do projeto

�Plano de gerenciamento de pessoal

�Avaliação de desempenho da equipe

Parte 2

Gerenciamento de Custos
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Gerenciamento de Custos do Projeto

• O gerenciamento de custos do projeto
inclui os processos envolvidos em
planejamento, estimativa, orçamentação e
controle de custos, de modo que seja possível
terminar o projeto dentro do orçamento aprovado.

• O gerenciamento de custos do projeto trata
principalmente do custo dos recursos necessários
para terminar as atividades do cronograma

O Plano de Gerenciamento de Custos pode estabelecer

• Nível de precisão. Os custos estimados das
atividades do cronograma serão arredondados até
uma precisão definida (por exemplo, $100,
$1.000), com base no escopo das atividades e na
extensão do projeto, e podem incluir uma quantia
para contingências.

• Unidades de medida. São definidas todas as
unidades usadas nas medições, como equipe-
horas, equipe-dias, semanas, preço global, etc.,
para cada um dos recursos.
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O Plano de Gerenciamento de Custos pode estabelecer

• Ligações entre procedimentos organizacionais.
O componente da EAP usado para a contabilidade
de custos do projeto é denominado conta de
controle (CC). A cada conta de controle é atribuído
um código ou um número de conta que é ligado
diretamente ao sistema de contabilidade da
organização executora. Se as estimativas de
custos dos pacotes de planejamento forem
incluídas na conta de controle, o método para os
pacotes de planejamento de orçamentação será
incluído.

O Plano de Gerenciamento de Custos pode estabelecer

• Limites de controle. Os limites de variação dos custos ou
outros indicadores (por exemplo, pessoa-dias, volume de
produto) em pontos de tempo designados ao longo do
projeto podem ser definidos para indicar a quantidade
definida de variação permitida.

• Regras do valor agregado. 1) São definidas as fórmulas
de cálculo do gerenciamento de valor agregado para a
determinação da estimativa para terminar, 2) São
estabelecidos os critérios de crédito de valor agregado (por
exemplo, 0-100, 0-50-100, etc.) 3) Definir o nível da EAP
no qual será realizada a análise da técnica do valor
agregado.
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Visão Geral – Gerenciamento de Custos Gerenciamento de Custos
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Estimativa de Custo

• A estimativa de custos da atividade do cronograma
envolve o desenvolvimento de uma aproximação
dos custos dos recursos necessários para terminar
cada atividade do cronograma. Na aproximação dos
custos, o avaliador considera as possíveis causas
de variação das estimativas de custos, inclusive os
riscos.

• Por exemplo, na maior parte das áreas de aplicação,
aceita-se amplamente o fato de que o trabalho
adicional durante uma fase de projeto tem o
potencial de reduzir o custo da fase de execução e
das operações de produtos

Estimativas de Custos - Entradas

O processo Estimativa de custos considera:
• Condições do mercado. Quais produtos, serviços e

resultados estão disponíveis no mercado, de quem,
e sob que termos e condições

• Bancos de dados comerciais. Informações sobre
valores de custo de recursos freqüentemente estão
disponíveis a partir de bancos de dados comerciais
que acompanham custos de recursos humanos e
habilidades e fornecem custos padrão para
materiais e equipamentos. Outra fonte são as listas
de preços de fornecedores publicadas.
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Ativos de processos organizacionais
• As políticas, os procedimentos e as diretrizes

relacionados às estimativas de custos formais e
informais existentes são considerados no
desenvolvimento do plano de gerenciamento de
custos, na seleção das ferramentas de estimativa
de custos e nos métodos de monitoramento e
distribuição de informações a serem usados.

• Políticas de estimativa de custos.
Algumas organizações predefiniram
abordagens para a estimativa de custos. Quando
elas existirem, o projeto irá operar dentro dos
limites definidos por essas políticas.

• Modelos de estimativa de custos. Algumas
organizações desenvolveram modelos (um
padrão genérico) para serem usados pela equipe
do projeto. A organização pode aprimorar o
modelo continuamente com base em sua
aplicação e utilidade em projetos anteriores.
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• Informações históricas. Informações que
pertencem ao produto ou serviço do projeto e são
obtidas de várias fontes dentro da organização
podem influenciar o custo do projeto.

• Arquivos do projeto. Uma ou mais organizações
envolvidas no projeto irão manter registros de
desempenho de projetos anteriores
suficientemente detalhados para auxiliar no
desenvolvimento das estimativas de custos.
Em algumas áreas de aplicação, membros
individuais da equipe podem manter esses
registros.

• Conhecimento da equipe do projeto. É possível
que membros da equipe do projeto se lembrem de
custos reais ou estimativas de custos anteriores.
Embora essas recordações possam ser úteis, em
geral elas são muito menos confiáveis que o
desempenho documentado.

• Lições aprendidas. Lições aprendidas poderiam
incluir estimativas de custos obtidas de projetos
anteriores que são semelhantes em escopo e
tamanho.
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Estimativa de Custo – Ferramentas e Técnicas

• Estimativa análoga
• Fazer uma estimativa de custos análoga

significa usar o custo real dos projetos anteriores
semelhantes como base para estimar os
custos do projeto atual

• A estimativa de custos análoga geralmente custa
menos que outras técnicas, mas também em geral
é menos precisa

Determinar os valores de custo de recursos
• A pessoa que determina os valores ou o grupo

que prepara as estimativas deve conhecer os
valores de custo unitário, como o custo de um
funcionário por hora e o custo do material a granel
por metro cúbico, para cada recurso a fim de
estimar os custos das atividades do cronograma.
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Estimativa “bottom-up”
• Esta técnica envolve a estimativa dos custos de

pacotes de trabalho individuais ou de atividades
do cronograma individuais com o nível mais baixo
de detalhes. Esses custos detalhados são, então,
sumarizados, ou seja, os detalhes são
“recolhidos”, restando apenas os níveis mais altos
para fins de distribuição de informações e
acompanhamento

Estimativa paramétrica
• A estimativa paramétrica é uma técnica que utiliza

uma relação estatística entre dados históricos e
outras variáveis (por exemplo, metros quadrados
em construção, linhas de código em
desenvolvimento de software, horas de mão-de-
obra necessárias) para calcular uma estimativa de
custos para um recurso de uma atividade do
cronograma.
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Software de gerenciamento de projetos
• Softwares de gerenciamento de projetos, como

aplicativos de software para estimativa de custos,
planilhas computadorizadas e ferramentas
estatísticas e de simulação, são amplamente
usados para auxiliar na estimativa de custos.
Essas ferramentas podem simplificar o uso de
algumas técnicas de estimativa de custos e,
portanto, facilitar uma análise rápida de diversas
alternativas de estimativa de custos.

Análise de proposta de fornecedor
• Outros métodos de estimativa de custos incluem a

análise de proposta de fornecedor e uma análise
de quanto o projeto deve custar. Em casos em
que os projetos foram obtidos através de
processos competitivos, a equipe do projeto talvez
precise realizar um trabalho adicional de
estimativa de custos para examinar o preço de
entregas individuais e obter um custo que dê
suporte ao custo final total do projeto.
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Análise das reservas
• Muitos avaliadores de custos incluem as reservas,

também denominadas provisões para
contingências, como custos em várias estimativas
de custos da atividade do cronograma. Isso traz o
problema inerente de exagerar potencialmente a
estimativa de custos da atividade do cronograma.
As reservas para contingências são custos
estimados que devem ser usados a critério do
gerente de projetos para lidar com eventos
antecipados mas não garantidos.

Custo da qualidade
• O  custo  da  qualidade  também  pode  ser  usado  

para  preparar  a estimativa de custos da atividade 
do cronograma.
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Estimativas de Custos: Saídas

Os detalhes que dão suporte às estimativas de custos 
da atividade devem incluir:
� Descrição do escopo do trabalho do projeto da 

atividade do cronograma
� Documentação da base para a estimativa (ou seja, 

como ela foi desenvolvida)
� Documentação de quaisquer premissas feitas
� Documentação de quaisquer restrições
� Indicação   do   intervalo   de   estimativas   possíveis   

(por   exemplo,   $10.000 (-10% / +15%) para indicar 
que o item deve custar entre $9.000 e $11.500).

Mudanças solicitadas
• O processo Estimativa de custos pode gerar

mudanças solicitadas que podem afetar o plano
de gerenciamento de custos ,recursos necessários
para a atividade e outros componentes do plano
de gerenciamento do projeto. As mudanças
solicitadas são processadas para revisão e
destinação pelo processo Controle integrado de
mudanças
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Plano de gerenciamento de custos (atualizações)
• Se as solicitações de mudança aprovadas

resultarem do processo
• Estimativa de custos, o componente plano de

gerenciamento de custos do plano de
gerenciamento do projeto será atualizado se
essas mudanças aprovadas afetarem o
gerenciamento dos custos.

Orçamentação
• A orçamentação envolve a agregação dos custos

estimados de atividades do cronograma
individuais ou pacotes de trabalho para
estabelecer uma linha de base dos custos totais
para a medição do desempenho do projeto. A
declaração do escopo do projeto fornece o
orçamento sumarizado.
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Linha de base dos custos
• A linha de base dos custos é um orçamento

dividido em fases usado como base em relação à
qual será medido, monitorado e controlado o
desempenho de custos geral no projeto. Ela é
desenvolvida somando-se os custos estimados
por período e geralmente é exibida na forma de
uma curva S. A linha de base dos custos é um
componente do plano de gerenciamento do
projeto.
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Necessidade de financiamento do projeto
• A necessidade de financiamento, total e periódica

(por exemplo, anual ou trimestral), é derivada da
linha de base dos custos e pode-se definir que ela
tenha um excesso, geralmente uma margem, para
prever um início mais acelerado ou estouros nos
custos. O financiamento em geral ocorre em
quantias incrementais não contínuas e, portanto,
aparece como uma função degrau

Necessidade de financiamento do projeto

• O total de recursos financeiros necessários são os
incluídos na linha de base dos custos mais a
quantia de reserva para contingências de
gerenciamento. Uma parte da reserva para
contingências de gerenciamento pode ser incluída
gradualmente em cada etapa de financiamento ou
financiada quando necessário, dependendo das
políticas organizacionais.
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Fluxo Caixa, Linha Base dos Custos, Finaciamentos Controle de custos

O controle de custos do projeto inclui:                                                                                      
• Controlar os fatores que criam mudanças na linha 

de base dos custos
• Garantir que houve um acordo em relação às 

mudanças solicitadas
• Monitorar as mudanças reais quando e conforme 

ocorrem
• Garantir que os possíveis estouros nos custos não 

ultrapassam o financiamento autorizado 
periodicamente e no total para o projeto
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Controle de custos

O controle de custos do projeto inclui:  
• Monitorar o desempenho de custos para detectar e

compreender as variações em relação à linha de base
dos custos

• Registrar exatamente todas as mudanças adequadas
em relação à linha de base dos custos

• Evitar que mudanças incorretas, inadequadas ou não
aprovadas sejam incluídas nos custos.

• Informar as partes interessadas adequadas sobre as
mudanças aprovadas

• Agir para manter os estouros nos custos esperados
dentro dos limites aceitáveis.

Controle de Custos – Ferramentas e Técnicas

Sistema de controle de mudanças nos custos
• Um sistema de controle de mudanças nos

custos, documentado no plano de
gerenciamento de custos, define os
procedimentos através dos quais é possível
realizar mudanças na linha de base dos custos.
Ele inclui os formulários, a documentação, os
sistemas de acompanhamento e os níveis de
aprovação necessários para autorizar mudanças.
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Análise de medição de desempenho
• As técnicas de medição de desempenho ajudam a

avaliar a extensão das variações que
invariavelmente irão ocorrer. A técnica do valor
agregado (TVA) compara o valor cumulativo do
custo orçado do trabalho realizado (agregado) no
valor de orçamento alocado original com o custo
orçado do trabalho agendado (planejado) e com o
custo real do trabalho realizado (real). Essa
técnica é especialmente útil para controle de
custos, gerenciamento de recursos e produção.

Análises de desempenho do projeto
• As análises de desempenho comparam o

desempenho de custos ao longo do tempo, as
atividades do cronograma ou os pacotes de
trabalho que estouram ou estão abaixo do
orçamento (valor planejado), os marcos esperados
e marcos atingidos.



04/12/2013

42

Software de gerenciamento de projetos
• O software de gerenciamento de projetos, como

planilhas computadorizadas, é frequentemente
utilizado para monitorar o VP (Variação de Prazos)
em relação ao CR (Custo Real) e para prever os
efeitos de mudanças ou variações.

Referências Bibliográficas

Prado, Darci Santos do. Usando o MS Project 2007
Em Gerenciamento de Projetos – Nova Lima (MG)
INDG Tecnologia e Serviços Ltda, 2007.
Figueiredo, Francisco Constant de; Figueiredo, Helio
Carlos Maciel. Dominando Gerenciamento de
Projetos com MS Project 2003 . Rio de Janeiro:
Editora Ciência Moderna Ltda, 2005.
PMBOK – 4º Versão



04/12/2013

43

Contatos do professor

Prof. André Luís Belini
E-mail: andre.belini@aedu.com

E-mail: andre.luis@profandreluisbelini.com.br
Blog: http://profandreluisbelini.wordpress.com/

Web: www.profandreluisbelini.com.br


