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75, 76 Figs. 4-2 e 4-3. Removido o marcador (•) Plano de gerenciamento de benefícios 

como entrada dos documentos do negócio. 
 

98, 99  Figs. 4-8, 4-9. Removido o marcador (•) Critérios para seleção de fontes como 
entrada dos documentos do projeto. 

 

105  Fig. 4-10. Adicionado o marcador (•) - Votação como ferramenta e 
técnica para Tomada de decisão. 

 

138   Fig. 5-4. Adicionado o marcador (•) Decisões tomadas por métodos 
autocráticos como ferramenta e técnica para Tomada de decisão. 

 

179  Fig. 6-3. Adicionado o marcador (•) Análise de alternativas como ferramenta e 
técnica para Análise de dados. 

 

180  Seção 6.1.1.3. Item transferido para o marcador seguinte da Seção 6.1.1.4: 
 

Diretrizes e critérios para adaptação do conjunto de processos e procedimentos 

padrão da organização a fim de atender às necessidades específicas do projeto 
 

183  Fig. 6-6. Mudou o marcador sob entradas do Plano de gerenciamento do 

projeto: de Plano de gerenciamento do escopo para Plano de gerenciamento 

do cronograma. 
 

192  Fig. 6-10. Etiquetas alteradas para ler TI – 2 semanas (Antecipação)  e II – 15 dias (Espera). {Ao 
remover o traço, elimina-se a possível confusão sobre se o valor representa um valor positivo 
ou negativo de Lead Time ou atrasos.} 

 

195   Fig. 6-12. Adicionado o marcador (•) Votação como ferramenta e 
técnica para tomada de decisão. 

 

235   Fig. 7-2. Adicionado o marcador (•) Análise de alternativas como ferramenta e 
técnica para análise de dados. 

 
Parte 2 Padrão de gerenciamento de projetos 

 
Página        Correção 

 

566  Fig. 3-1. Em Área de Conhecimento para Gerenciamento de Partes Interessadas do Projeto, 
alterou-se o nome do processo para Planejar o Engajamento das Partes Interessadas. 

 

617   Seção 5.2.2. Adicionado marcador (•)Registro das mudanças para 
exemplos de documento de projeto. 
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4.1 DESENVOLVER O TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto é o processo de desenvolver um documento que formalmente autoriza a 
existência de um projeto e fornece ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais 
às atividades do projeto. Os principais benefícios desse processo incluem o fornecimento de um vínculo direto entre 
o projeto e os objetivos estratégicos da organização, criar um registro formal do projeto e demonstrar o compromisso 
da organização com o projeto. Esse processo é realizado uma vez ou em pontos predefinidos no projeto. As entradas, 
ferramentas e técnicas e saídas desse processo estão ilustradas na Figura 4-2. A Figura 4-3 mostra o diagrama de 
fluxo de dados do processo.

Figura 4-2. Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas

Ferramentas e técnicasEntradas Saídas

Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto

.1 Opinião especializada

.2 Coleta de dados
 • Brainstorming
 • Grupos de discussão
 • Entrevistas
.3 Habilidades interpessoais e 
 de equipe
 • Gerenciamento de conflitos
 • Facilitação
 • Gerenciamento de reuniões
.4 Reuniões

.1 Documentos de negócios
 • Business case
.2 Acordos
.3 Fatores ambientais da empresa
.4 Ativos de processos 
 organizacionais

.1 Termo de abertura do projeto

.2 Registro de premissas
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Figura 4-3. Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto: Diagrama de fluxo de dados
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4.4 GERENCIAR O CONHECIMENTO DO PROJETO

Gerenciar o Conhecimento do Projeto é o processo de utilizar conhecimentos existentes e criar novos conhecimentos 
para alcançar os objetivos do projeto e contribuir para a aprendizagem organizacional. Os principais benefícios deste 
processo são que conhecimentos organizacionais anteriores são aproveitados para produzir ou aprimorar os resultados 
do projeto, e esse conhecimento criado pelo projeto fica disponível para apoiar as operações organizacionais e projetos 
ou fases futuros. Este processo é realizado ao longo do projeto. As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse 
processo estão ilustradas na Figura 4-8. A Figura 4-9 mostra o diagrama de fluxo de dados do processo.

Figura 4-8. Gerenciar o Conhecimento do Projeto: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas

Ferramentas e técnicasEntradas Saídas

Gerenciar o Conhecimento do Projeto

.1 Opinião especializada

.2 Gerenciamento de 
 conhecimentos
.3 Gerenciamento de informações
.4 Habilidades interpessoais e 
 de equipe
 • Escuta ativa
 • Facilitação
 • Liderança
 • Rede de relacionamentos
 • Consciência política

.1 Plano de gerenciamento do 
 projeto
 • Todos os componentes
.2 Documentos do projeto
 • Registro das lições 
  aprendidas
 • Designações da equipe do 
  projeto
 • Estrutura analítica dos 
  recursos
 • Registro das partes 
  interessadas
.3 Entregas
.4 Fatores ambientais da empresa
.5 Ativos de processos 
 organizacionais

.1 Registro das lições aprendidas

.2 Atualizações do plano de 
 gerenciamento do projeto
 • Qualquer componente
.3 Atualizações de ativos de 
 processos organizacionais
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Figura 4-9. Gerenciar o Conhecimento do Projeto: Diagrama de fluxo de dados
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4.4.3.2 ATUALIZAÇÕES NO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

Qualquer mudança no plano de gerenciamento do projeto passa pelo processo de controle de mudanças da 
organização através de uma solicitação de mudança. Qualquer componente do plano de gerenciamento do projeto pode 
ser atualizado como resultado deste processo.

4.4.3.3 ATUALIZAÇÕES NOS ATIVOS DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

Todos os projetos criam novos conhecimentos. Parte deste conhecimento é codificada, incorporada em entregas ou 
incorporada em aprimoramentos de processos e procedimentos como resultado do processo Gerenciar o Conhecimento 
do Projeto. O conhecimento existente também pode ser codificado ou incorporado pela primeira vez como resultado 
desse processo; por exemplo, se uma ideia existente para um novo procedimento é implementada como piloto no 
projeto e se constata que é bem sucedida.

Qualquer ativo de processo organizacional pode ser atualizado como resultado desse processo.

4.5 MONITORAR E CONTROLAR O TRABALHO DO PROJETO

Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto é o processo de acompanhamento, análise e relato do progresso geral 
para atender aos objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto. Os principais benefícios 
deste processo são permitir que as partes interessadas entendam a situação atual do projeto, reconheçam as ações 
adotadas para abordar quaisquer problemas de desempenho e tenham visibilidade sobre a situação futura do projeto, 
com previsões de custos e prazos. Este processo é realizado ao longo do projeto. As entradas, ferramentas e técnicas, e 
saídas desse processo estão ilustradas na Figura 4-10. A Figura 4-11 mostra o diagrama de fluxo de dados do processo.

Figure 4-10. Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas

Ferramentas e técnicasEntradas Saídas

Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto

.1 Opinião especializada

.2 Análise de dados
 • Análise de alternativas
 • Análise de custo-benefício
 • Análise de valor agregado
 • Análise de causa-raiz
 • Análise de tendências
 • Análise de variação
.3 Tomada de decisão
 • Votação
.4 Reuniões

.1 Plano de gerenciamento do 
 projeto
 • Qualquer componente
.2 Documentos do projeto
 • Registro de premissas
 • Bases das estimativas
 • Previsões de custos
 • Registro das questões
 • Registro das lições 
  aprendidas
 • Lista de marcos
 • Relatórios de qualidade
 • Registro dos riscos
 • Relatório de riscos
 • Previsões do cronograma
.3 Informações sobre o 
 desempenho do trabalho
.4 Acordos
.5 Fatores ambientais da empresa
.6 Ativos de processos 
 organizacionais

.1 Relatórios de desempenho do 
 trabalho
.2 Solicitações de mudança
.3 Atualizações do plano de 
 gerenciamento do projeto
 • Qualquer componente
.4 Atualizações de documentos 
 do projeto
 • Previsões de custos
 • Registro das questões
 • Registro das lições 
  aprendidas
 • Registro dos riscos
 • Previsões do cronograma
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5.2 COLETAR OS REQUISITOS

Coletar os Requisitos é o processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes 
interessadas a fim de cumprir os objetivos. O principal benefício deste processo é que o mesmo fornece a base para 
definição e gerenciamento do escopo do produto e do projeto. Esse processo é realizado uma vez ou em pontos 
predefinidos no projeto. As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse processo estão ilustradas na Figura 5-4. A 
Figura 5-5 mostra o diagrama de fluxo de dados do processo.

Figura 5-4. Coletar os Requisitos: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas

Ferramentas e técnicasEntradas Saídas

Coletar os Requisitos

.1 Opinião especializada

.2 Coleta de dados
 • Brainstorming
 • Entrevistas
 • Grupos de discussão
 • Questionários e pesquisas
 • Benchmarking
.3 Análise de dados
 • Análise de documentos
.4 Tomada de decisão
 • Votação
 • Decisões tomadas por 
  métodos autocráticos
 • Análise de decisão 
  envolvendo critérios múltiplos
.5 Representação de dados
 • Diagramas de afinidades
 • Mapeamento mental
.6 Habilidades interpessoais e 
 de equipe
 • Técnica de grupo nominal
 • Observação/conversação
 • Facilitação
.7 Diagramas de contexto
.8 Protótipos

.1 Termo de abertura do projeto

.2 Plano de gerenciamento do 
 projeto
 • Plano de gerenciamento 
  do escopo
 • Plano de gerenciamento dos
  requisitos
 • Plano de engajamento das 
  partes interessadas
.3 Documentos do projeto
 • Registro de premissas
 • Registro das lições 
  aprendidas
 • Registro das partes 
  interessadas
.4 Documentos de negócios
 • Business case
.5 Acordos
.6 Fatores ambientais da empresa
.7 Ativos de processos 
 organizacionais

.1 Documentação dos requisitos

.2 Matriz de rastreabilidade dos 
 requisitos
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6.1 PLANEJAR O GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA

Planejar o Gerenciamento do Cronograma é o processo de estabelecer as políticas, os procedimentos e a 
documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do 
projeto. O principal benefício deste processo é fornecer orientação e instruções sobre como o cronograma do projeto 
será gerenciado ao longo de todo o projeto. Esse processo é realizado uma vez ou em pontos predefinidos no projeto. 
As entradas, ferramentas e técnicas e saídas do processo estão ilustradas na Figura 6-3. A Figura 6-4 ilustra o 
diagrama de fluxo de dados do processo.

Figura 6-3. Planejar o Gerenciamento do Cronograma: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas

Figura 6-4. Planejar o Gerenciamento do Cronograma: Diagrama do fluxo de dados

Ferramentas e técnicasEntradas Saídas

Planejar o Gerenciamento do Cronograma

.1 Opinião especializada

.2 Análise de dados
 • Análise de alternativas
.3 Reuniões

.1 Termo de abertura do projeto

.2 Plano de gerenciamento do 
 projeto
 • Plano de gerenciamento 
  do escopo
 • Abordagem de 
  desenvolvimento
.3 Fatores ambientais da empresa
.4 Ativos de processos 
 organizacionais

.1 Plano de gerenciamento do 
 cronograma

6.1
Planejar o

Gerenciamento
do Cronograma

Empresa/
Organização

4.1
Desenvolver o

Termo de Abertura
do Projeto

• Plano de gerenciamento 
 do cronogram

• Termo de abertura do projeto

Plano de gerenciamento do projeto
• Plano de gerenciamento do escopo
• Abordagem de desenvolvimento

•  Fatores ambientais da empresa
• Ativos de processos organizacionais

Plano de
gerenciamento

do projeto

Plano de
gerenciamento

do projeto
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6.1.1 PLANEJAR O GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA: ENTRADAS

6.1.1.1 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Descrito na Seção 4.1.3.1. O termo de abertura do projeto apresenta o resumo do cronograma de marcos que 
influenciarão o gerenciamento do cronograma do projeto.

6.1.1.2 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

Descrito na Seção 4.2.3.1. Os componentes do plano de gerenciamento do projeto incluem, entre outros:

uu Plano de gerenciamento do escopo. Descrito na Seção 5.1.3.1. O plano de gerenciamento do escopo descreve 
como o escopo será definido e desenvolvido, o que fornecerá informações sobre como será desenvolvido 
o cronograma.

uu Abordagem de desenvolvimento. Descrito na Seção 4.2.3.1. A abordagem de desenvolvimento de produto 
ajudará a definir a abordagem de elaboração de cronograma, técnicas de estimativa, ferramentas de elaboração 
de cronograma e técnicas para controlar o mesmo.

6.1.1.3 FATORES AMBIENTAIS DA EMPRESA

Os fatores ambientais da empresa que podem influenciar o processo Planejar o Gerenciamento do Cronograma 
incluem, mas não estão limitados a:

uu Cultura e estrutura organizacionais,

uu Disponibilidade de recursos de equipe e disponibilidade de habilidades e recursos físicos,

uu Software de elaboração de cronograma, e

uu Bancos de dados comerciais, como dados de estimativas padronizados.

6.1.1.4 ATIVOS DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

Os ativos de processos organizacionais que podem influenciar o processo Planejar o Gerenciamento do Cronograma 
incluem, mas não estão limitados a:

uu Repositórios de informações históricas e lições aprendidas;

uu Desenvolvimento de cronogramas formais e informais existentes, políticas, procedimentos e diretrizes 
relacionadas ao gerenciamento e controle;

uu Diretrizes e critérios para adaptação do conjunto de processos e procedimentos padrão da organização a fim de 
atender às necessidades específicas do projeto;

uu Modelos e formulários; e

uu Ferramentas de monitoramento e emissão de relatórios.
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6.2 DEFINIR AS ATIVIDADES

Definir as Atividades é o processo de identificação e documentação das ações específicas a serem realizadas para 
produzir as entregas do projeto. O principal benefício deste processo é a divisão dos pacotes de trabalho em atividades 
que fornecem uma base para estimar, programar, executar, monitorar e controlar os trabalhos do projeto. Este processo 
é realizado ao longo do projeto. As entradas, ferramentas e técnicas e saídas desse processo estão ilustradas na 
Figura 6-5. A Figura 6-6 ilustra o diagrama de fluxo de dados do processo.

Figura 6-5. Definir as Atividades: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas

Figura 6-6. Definir as Atividades: Diagrama do fluxo de dados

Ferramentas e técnicasEntradas Saídas

Definir as Atividades

.1 Opinião especializada

.2 Decomposição

.3 Planejamento em ondas 
 sucessivas
.4 Reuniões

.1 Plano de gerenciamento do 
 projeto
 • Plano de gerenciamento 
  do cronograma
 • Linha de base do escopo
.2 Fatores ambientais da empresa
.3 Ativos de processos 
 organizacionais

.1 Lista de atividades

.2 Atributos das atividades

.3 Lista de marcos

.4 Solicitações de mudança

.5 Atualizações do plano de
 gerenciamento do projeto
 • Linha de base do cronograma
 • Linha de base dos custos

6.2
Definir

as Atividades

Empresa/
Organização

• Lista de atividades
• Atributos das atividades
• Lista de marcos

• Solicitações 
 de mudança

Plano de gerenciamento do projeto
• Plano de gerenciamento 
 do cronograma
• Linha de base do escopo

•  Fatores ambientais da empresa
• Ativos de processos organizacionais

Documentos
do projetoPlano de

gerenciamento
do projeto

Atualizações do plano de 
gerenciamento do projeto
• Linha de base do cronograma
• Linha de base dos custos

Plano de
gerenciamento

do projeto

4.6 
Realizar o

Controle Integrado
de Mudanças



192 Parte 1 - Guia

uu Dependências externas. As dependências externas envolvem um relacionamento entre as atividades 
do projeto e as não pertencentes ao projeto. Tais dependências normalmente não estão sob o controle da 
equipe do projeto. Por exemplo, a atividade de teste num projeto de software pode depender da entrega de 
hardware de uma fonte externa, ou audiências ambientais com o governo podem precisar ser feitas antes que 
a preparação do local possa ser iniciada num projeto de construção. A equipe de gerenciamento do projeto 
define quais dependências são externas durante o processo de sequenciamento das atividades.

uu Dependências internas. As dependências internas envolvem uma relação de precedência entre as atividades 
do projeto e estão geralmente sob o controle da equipe do projeto. Por exemplo, se uma equipe não pode testar 
uma máquina antes de montá-la, haveria uma dependência obrigatória interna. A equipe de gerenciamento do 
projeto define quais dependências são internas durante o processo de sequenciamento das atividades.

6.3.2.3 ANTECIPAÇÕES E ESPERAS

Uma antecipação é a quantidade de tempo que uma atividade sucessora pode ser adiantada em relação a uma 
atividade predecessora. Por exemplo, num projeto para construir um novo edifício de escritórios, o paisagismo poderia 
ser agendado para começar duas semanas antes do término agendado dos itens da lista. Isso seria mostrado como 
um término para início com uma antecipação de duas semanas como mostrado na Figura 6-10. A antecipação é 
frequentemente representada como um valor negativo de espera no software de cronograma.

Figura 6-10. Exemplos de antecipação e espera

Completar
itens da lista

Escrever versão
preliminar

Lote de construção
de paisagismo

Editar versão
preliminar

II – 15 dias (Espera)
TI – 2 semanas
(Antecipação)
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6.4 ESTIMAR AS DURAÇÕES DAS ATIVIDADES

Estimar as Durações das Atividades é o processo de estimativa do número de períodos de trabalho que serão 
necessários para terminar atividades individuais com os recursos estimados. O principal benefício deste processo é 
fornecer a quantidade de tempo necessária para concluir cada atividade. Este processo é realizado ao longo do projeto. 
As entradas, ferramentas e técnicas e saídas desse processo estão ilustradas na Figura 6-12. A Figura 6-13 ilustra o 
diagrama de fluxo de dados do processo.

Figura 6-12. Estimar as Durações das Atividades: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas

Ferramentas e técnicasEntradas Saídas

Estimar as Durações das Atividades

.1 Opinião especializada

.2 Estimativa análoga

.3 Estimativa paramétrica

.4 Estimativa de três pontos

.5 Estimativa bottom-up

.6 Análise de dados
 • Análise de alternativas
 • Análise de reservas
.7 Tomada de decisão
 • Votação
.8 Reuniões

.1 Plano de gerenciamento do 
 projeto
 • Plano de gerenciamento 
  do cronograma
 • Linha de base do escopo
.2 Documentos do projeto
 • Atributos das atividades
 • Lista de atividades
 • Registro de premissas
 • Registro das lições 
  aprendidas
 • Lista de marcos
 • Designações da equipe 
  do projeto
 • Estrutura analítica dos 
  recursos
 • Calendários dos recursos
 • Requisitos de recursos
 • Registro dos riscos
.3 Fatores ambientais da empresa
.4 Ativos de processos 
 organizacionais

.1 Estimativas de duração

.2 Bases das estimativas

.3 Atualizações de documentos 
 do projeto
 • Atributos das atividades
 • Registro de premissas
 • Registro das lições 
  aprendidas
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7.1 PLANEJAR O GERENCIAMENTO DOS CUSTOS

Planejar o Gerenciamento dos Custos é o processo de definir como os custos do projeto serão estimados, orçados, 
gerenciados, monitorados e controlados. O principal benefício deste processo é o fornecimento de orientações e 
instruções sobre como os custos do projeto serão gerenciados ao longo de todo o projeto. Esse processo é realizado 
uma vez ou em pontos predefinidos no projeto. As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse processo estão 
ilustradas na Figura 7-2. A Figura 7-3 mostra o diagrama de fluxo de dados do processo.

Figura 7-2. Planejar o Gerenciamento dos Custos: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas

Figura 7-3. Planejar o Gerenciamento dos Custos: Diagrama do fluxo de dados
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Figura 3-1. Grupo de processos de planejamento
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5.2.1 COMPONENTES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

Exemplos de componentes do plano de gerenciamento do projeto que podem ser entradas para este processo 
incluem, mas não estão limitadas a:

uu Plano de gerenciamento das mudanças,

uu Plano de gerenciamento de configuração,

uu Linha de base do escopo,

uu Linha de base do cronograma, e

uu Linha de base dos custos.

5.2.2 EXEMPLOS DE DOCUMENTOS DO PROJETO

Exemplos de documentos do projeto que podem ser entradas para este processo incluem, mas não estão limitadas a:

uu Bases das estimativas,

uu Matriz de rastreabilidade dos requisitos,

uu Relatório de riscos, e

uu Registro das mudanças.

5.2.3 ATUALIZAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

Qualquer componente do plano de gerenciamento do projeto pode ser atualizado como resultado deste processo.

5.2.4 ATUALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DO PROJETO

Qualquer documento do projeto controlado formalmente pode ser alterado como resultado deste processo. Um 
documento do projeto normalmente atualizado como resultado deste processo é o registro das mudanças. O registro 
das mudanças é usado para documentar as mudanças que ocorrem durante o projeto.
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