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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



GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

� O envolvimento dos membros da equipe desde

o início acrescenta especialização durante o

processo de planejamento e fortalece o

compromisso com o projeto.

� O tipo e o número de membros da equipe do

projeto muitas vezes podem mudar conforme o

projeto se desenvolve. Os membros da equipe do

projeto podem ser chamados de pessoal do

projeto.



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.

� Esse grupo de pessoas pode ser chamado de

equipe principal, executiva ou líder.



GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

� 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

� O patrocinador do projeto trabalha junto com a

equipe de gerenciamento de projetos,

normalmente auxiliando com questões como

recursos financeiros do projeto, esclarecendo

dúvidas sobre o escopo e exercendo influência

sobre outras pessoas para beneficiar o projeto.



PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RH

� 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.



PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RH

� 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.



PLANEJAMENTO DE RH

� 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.



PLANEJAMENTO DE RH

� O plano de gerenciamento de pessoal pode incluir

informações de como e quando os membros da

equipe do projeto serão contratados ou

mobilizados, os critérios para sua liberação do

projeto, a identificação das necessidades de

treinamento, os planos de reconhecimento e

premiação, as considerações sobre conformidade,

os problemas de segurança e o impacto do plano

de gerenciamento de pessoal na organização.



FATORES AMBIENTAIS

� 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:



FATORES AMBIENTAIS

� 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?



FATORES AMBIENTAIS

� 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?



FATORES AMBIENTAIS

� 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?



FATORES AMBIENTAIS

� 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?



FATORES AMBIENTAIS

� 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?



RESTRIÇÕES

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:

� Estrutura organizacional. Uma organização

cuja estrutura básica é uma matriz fraca significa

uma função relativamente mais fraca para o

gerente de projetos



RESTRIÇÕES

� 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.



PLANO DE GERENCIAMENTO DE 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.



RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ATIVIDADE

� O planejamento de recursos humanos usa os

recursos necessários para a atividade para

determinar as necessidades de recursos humanos

para o projeto. Os requisitos preliminares

relativos às pessoas e competências necessárias

para os membros da equipe do projeto são

refinados como parte do processo

Planejamento de recursos humanos.



ORGANOGRAMA E DESCRIÇÃO 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. Além disso, algumas

atribuições do projeto são listadas em planos

auxiliares do projeto, como os planos de risco,

qualidade ou comunicações.



FORMATOS DE DEFINIÇÕES DE FUNÇÕES

E RESPONSABILIDADES



GRÁFICOS DE HIERARQUIAS

� 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



MATRIZ RESPONSABILIDADES



NETWORK

� 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 proativa,

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.



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 negócios e coordenador de

testes. A clareza da função em relação a

autoridade, responsabilidades e limites é

essencial para o sucesso do projeto.



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 proativas como treinamento,

contratação, mudanças do cronograma ou

mudanças do escopo.



COMPETÊNCIA



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



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?



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 RECURSO



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.



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.



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.



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.



CONTRATAR OU MOBILIZAR A EQUIPE

� Contratar ou mobilizar a equipe do projeto é o

processo de obtenção dos recursos humanos

necessários para terminar o projeto. A equipe de

gerenciamento de projetos pode ter ou não

controle sobre os membros da equipe selecionados

para o projeto.



CONTRATAR OU MOBILIZAR A EQUIPE

Os membros da equipe do projeto são obtidos de todas

as fontes disponíveis, tanto internas quanto externas.

As características a serem consideradas incluirão:

� Disponibilidade. Quem está disponível e quando

estará disponível?

� Capacidade. Quais competências as pessoas

possuem?

� Experiência. As pessoas realizaram trabalhos

semelhantes ou relacionados?



CONTRATAR OU MOBILIZAR A EQUIPE

� Eles foram realizados de forma satisfatória?

� Interesses. As pessoas estão interessadas em

trabalhar neste projeto?

� Custo. Quanto receberá cada membro da

equipe, especialmente se for contratado de fora

da organização?



EQUIPES VIRTUAIS

� O uso de equipes virtuais cria novas

possibilidades durante a contratação ou a

mobilização de membros da equipe do projeto. As

equipes virtuais podem ser definidas como grupos

de pessoas com uma meta compartilhada que

executam suas funções sem se encontrarem

pessoalmente na maior parte do tempo.

� A disponibilidade de comunicação eletrônica, como

email e videoconferência, viabilizou a existência

dessas equipes.



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

� Conforme os esforços de desenvolvimento como

treinamento, formação da equipe e agrupamento são

implementados, a equipe de gerenciamento de

projetos faz avaliações informais ou formais da

eficácia da equipe do projeto.

� Espera-se que as estratégias e as atividades eficazes

de desenvolvimento da equipe aumentem o

desempenho da equipe, o que aumenta a

probabilidade de que os objetivos do projeto sejam

atendidos.



GERENCIAR A EQUIPE DO PROJETO

� 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.



GERENCIAR A EQUIPE DO PROJETO

� Como resultado do gerenciamento da equipe do

projeto, o plano de gerenciamento de pessoal

é atualizado, as solicitações de mudança são

apresentadas, os problemas são resolvidos, são

fornecidas entradas para as avaliações de

desempenho organizacional e as lições

aprendidas são adicionadas ao banco de dados da

organização



GERENCIAMENTO DE CONFLITOS

� Um gerenciamento de conflitos bem-sucedido

resulta em maior produtividade e relações de

trabalho positivas. Fontes de conflito incluem

recursos escassos, prioridades na elaboração de

cronogramas e estilos pessoais de trabalho.

� Regras básicas da equipe, normas de grupo e

práticas sólidas de gerenciamento de projetos,

como planejamento das comunicações e definição

de funções, reduzem a quantidade de conflitos.



REGISTROS DE PROBLEMAS

� Conforme surgem problemas durante o

gerenciamento da equipe do projeto, um registro

por escrito pode documentar pessoas

responsáveis pela resolução de problemas

específicos até uma data alvo.

� O registro ajuda a equipe do projeto a monitorar

problemas até o encerramento.



MUDANÇAS SOLICITADAS

� Mudanças de pessoal, por escolha ou por eventos

incontroláveis, podem afetar o restante do plano

do projeto. Quando problemas de pessoal irão

prejudicar o plano do projeto, por exemplo,

causando ampliação do cronograma ou estouros

no orçamento, será possível processar uma

solicitação de mudança através do processo

Controle integrado de mudanças



AÇÕES CORRETIVAS

� Ações corretivas para o gerenciamento de

recursos humanos incluem itens como mudanças

de pessoal, treinamento adicional e ações

disciplinares.

� As mudanças de pessoal podem incluir o

deslocamento de pessoas para atribuições

diferentes, a terceirização de algum trabalho e a

substituição de membros da equipe que saem.



AÇÕES PREVENTIVAS

� Quando a equipe de gerenciamento de

projetos identifica possíveis ou novos

problemas de recursos humanos, é possível

desenvolver ações preventivas para reduzir a

probabilidade e/ou o impacto dos problemas antes

que ocorram.

� As ações preventivas podem incluir

treinamento em diferentes áreas para

reduzir problemas.



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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