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Vamos nos conhecer

oApresentação do facilitador

oApresentação dos participantes

oDownloads

o http://silvestreconsultoria.com.br/templates/silvestre/index.php?urlPage=downloads&idDwn=27



Expectativas

• O que é um projeto?

• Como identificar um projeto?

• Qual é o papel do Gerente de 
projetos?



O que é um projeto?

“Projeto é um esforço temporário, empreendido para criar 
um produto, serviço ou resultado único.” (PMI, 2014, pág. 3)



Em sua opinião que é um projeto?



Algum exemplo de projeto?



E agora, na sua opinião, 

o que é um projeto



Vamos falar de grandes projetos



Nossa vida... Muitos projetos...



Projetos no século XX

• Quebra dos elementos de um processo 
para melhorar a produtividade

• O gráfico de Gantt

• Segunda revolução industrial 

• Técnicas de coordenação

• Fast Tracking



Características de um projeto

Todo projeto tem um 
começo e um fim bem definidos

O produto ou serviço é diferente
de todos os similares feitos anteriormente

As características de cada 
projeto são detalhadas a medida em que for 
maior o entendimento do produto ou serviço

Temporário

Único

Progressivo



Identificando um projeto

o Tem início e fim?
o Tem escopo limitado?
o Tem recursos definidos?
o Gera um resultado único?

Se a resposta foi “Sim” para todas as perguntas, 

então você tem um projeto



De onde surgem os projetos?

Projetos

Demandas de 
Mercado

Avanço 
Tecnológico

Solicitações de 
Clientes

Necessidade 
Organizacional

Requisito 
Legal

Necessidade 
Social



Projeto Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

É um empreendimento temporário (cujo início e 
termino são definidos e conhecidos) com o objetivo 
de gerar um produto, serviço ou resultado
único.

\

Programa e Portfólio

Portfólio
É o conjunto de projetos, programas ou outros trabalhos agrupados que facilitam o 

gerenciamento eficaz a fim de atender os objetivos dos negócios estratégicos.

Programa
Grupo de projetos relacionados que são gerenciados e coordenados 

para obtenção de benefícios e controle que não estariam 

disponíveis caso fossem gerenciados de forma individual.

Subprojeto Subprojeto
São componentes de projetos resultados de uma divisão para 

facilitar o gerenciamento. São normalmente contratados de uma empresa 
externa ou de outra unidade funcional.



Maior associação sem fins lucrativos do mundo para 

profissionais de Gerenciamento de Projetos



PMBOK

Uma das publicações mais populares
do PMI é o guia PMBOK® considerado a 
‘bíblia’ de boas práticas 
para o gerenciamento de projetos

Traz recomendações do que deve 

ser feito na maioria dos casos 

para que se tenha sucesso



Segundo o PMI, a aplicação de conhecimentos, 

habilidades e técnicas para projetar atividades

a fim de cumprir com os requerimentos do 

projeto.

O gerenciamento de projetos



Ciclo de vida do projeto

Início

Planejamento

Execução

Monitoramento e Controle

Encerramento



Define e autoriza o projeto 
ou uma fase do projeto.

Título do projeto
Cliente
Patrocinador
Descrição do projeto
Justificativa

Produtos
Objetivos

Estimativa de custos
Estimativa de prazos
Autorização
Partes interessadas

Termo de abertura



Define os objetivos e planeja a forma 

como os trabalhos serão realizados

Definição do escopo
Documentação

Baseline
Controle Integrado de Mudanças



Integração de pessoas e recursos para enfim “colocar 
a mão na massa” dando continuidade ao plano de 
gerenciamento



Identificar variações no plano de 
gerenciamento do projeto

Ações corretivas

Acompanhamento constante 
ao longo de todas as fases



O ciclo de vida dos processos de gerenciamento de projetos não é linear.



As áreas de conhecimento





Aquisições, custos e riscos



Partes interessadas, Recursos 

Humanos, Comunicações e Integração



Tempo, Escopo e Qualidade

Qualidade é, de 
uma forma ou de outra, 

afetada por mudanças em 

qualquer lado.



Os protagonistas do show



Stakeholders

Pessoas que estejam ativamente envolvidas no projeto

ou cujos interesses possam ser afetados

É fundamental que elas sejam

muito bem identificadas e

gerenciadas



Elo entre a equipe de gerenciamento de projetos e gestão 
executiva da organização.

O patrocinador deve facilitar o apoio 

organizacional necessário para o sucesso
de um projeto.



O gerente de projetos

Sua responsabilidade
é assegurar a 

realização do projeto 

dentro dos padrões de 
desempenho relacionados às 

metas, prazos e 

custos.

20% de competências 

técnicas e tecnológicas e 80%
de competências 

comportamentais.



O papel do gerente de projetos

Formação e construção da 
equipe do projeto e 

relacionamento com os 

stakeholders do projeto

Direção da 
execução do projeto

• Medição do 
desempenho do 
projeto

• Determinação de 
ações corretivas e 
preventivas

Promoção e manutenção
da integração e coesão dos 
componentes do projeto Entrega

do produto do 
projeto

Elaboração dos 

planos do projeto



Equipe 

São as pessoas que 

executam o 
trabalho do projeto em 
si: especialistas das 
áreas operacionais, 
fornecedores e parceiros 
de negócios.

A equipe pode ser focada 100% do tempo em apenas um projeto 

ou pode se dividir trabalhando em diversos projetos 
simultaneamente.





O Escritório de Gerenciamento de 
Projetos (PMO)

ATENDER
PESSOAS

ENTENDER
PROCESSOS

IMPLEMENTAR
TECNOLOGIA

Treinamentos, Capacitações
alocação de profissionais e controle 
de carga de trabalho Estabelecimento de metodologias,

modelos e políticas

Implantação ou administração de
plataforma/software de gerenciamento



Expectativas

O que é um projeto?

Como identificar
um projeto?

Qual é o papel do 
Gerente de 
projetos?



Depois de tudo isso...


