
 

 

 



 

 

 

Olá! Vamos dominar o Microsoft Project Professional 2016 juntos? 

 

Neste livro, você vai aprender a dar os primeiros passos para gerenciar 

projetos de maneira efetiva com a ferramenta mais utilizada no mundo. 

Trata-se de um livro digital completo e totalmente gratuito, que pode ser 

distribuído livremente citando a fonte.  

Foi criado sob o espírito Creative Commons com o intuito de disseminar o 

conhecimento em #gestão&projetos. 

 

Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual  

Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu 

trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam a você o devido crédito 

e que licenciem as novas criações sob termos idênticos. 

 

Aproveite para se cadastrar em www.msproject2016.com.br e receber 

atualizações, tais como:  

 Templates e modelos; 

 Video-aulas, tutoriais e exemplos; 

 Informações sobre cursos e eventos;  

 Conteúdos de nível básico, intermediário e avançado. 

 

Convido você a participar enviando dúvidas e sugestões nos canais 

facebook.com/mariotrentim e youtube.com/trentimGP.  

 

Grande abraço! 

 

 

    Mário H Trentim 

 

 

http://www.msproject2016.com.br/
http://www.facebook.com/mariotrentim
https://www.youtube.com/trentimgp?sub_confirmation=1
https://mvp.microsoft.com/pt-br/PublicProfile/5002508?fullName=Mario%20%20Trentim
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Introdução 
 

Sou engenheiro de formação e trabalho com gerenciamento de projetos, 

programas e portfólios há mais de 15 anos. Como professor em instituições 

como ITA, FAAP e FGV, tenho observado que uma das maiores dificuldades 

no aprendizado da gestão de projetos está relacionado à falta de prática. 

Ou seja, teoricamente é fácil ensinar e aprender gestão de projetos. Na 

prática, falta experiência e ferramentas. Muitos terminam seus cursos de 

MBA sem dominar ferramentas como Microsoft Excel e Microsoft Project, 

que são essenciais para o profissional. 

Eu sei que os cronogramas eram feitos sem auxílio de software há 20 ou 30 

anos atrás. Mas estamos em uma nova era. A quantidade de recursos 

disponíveis (especialmente pessoas) e os prazos são menores para a 

execução dos projetos. Além disso, a complexidade, número de tarefas e 

interfaces aumentou drasticamente. 

Neste livro, você vai aprender a gerenciar projetos utilizando as 

funcionalidades do Microsoft Project Professional 2016. Para melhor 

aproveitamento, faça o download da versão de teste ou avaliação e siga os 

exemplos.  

De modo a manter este livro sempre atualizado e útil, disponibilizo 

informações e conteúdos complementares através de outros canais.  

Caso esteja utilizando o Microsoft Project Online, estou disponibilizando 

um outro livro digital específico sobre as versões Essentials, Professional e 

Premium Online, assim como um livro digital sobre Microsoft Project Server 

e Sharepoint em co-autoria com Heber Lopes. 

 

Mais um motivo para você se cadastrar em  

www.msproject2016.com.br e ficar por dentro! 

https://mvp.microsoft.com/pt-br/PublicProfile/5000236?fullName=Heber%20%20Lopes
http://www.msproject2016.com.br/


 

 

 

 

O primeiro passo antes de você continuar a leitura é instalar o Microsoft 

Project Professional 2016. Para isso, faça o download da versão de 

avaliação no link a seguir. 

 

https://www.microsoft.com/pt-br/evalcenter/evaluate-

project-professional-2016 

 

  

https://www.microsoft.com/pt-br/evalcenter/evaluate-project-professional-2016
https://www.microsoft.com/pt-br/evalcenter/evaluate-project-professional-2016


 

 

 

1. Gerenciamento de Projetos 
 

Projeto é “um esforço temporário para atingir um resultado único” (PMI, 

2013. De certa maneira, todos nós fazemos projetos. 

Existem diferentes tipos de projeto, tais como: 

 Novo plano de cargos e salários; 

 Reestruturação da empresa; 

 Implementação de ISO 9000; 

 Desenvolvimento de website; 

 Upgrade de sistemas; 

 Novo produto ou serviço; 

 Realização de um evento;  

 Campanha de marketing. 

 

Para entender melhor o que é gerenciamento de projetos, convido você a 

assistir essa Video-Aula: Planejando Seu Projeto Passo-a-Passo. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ddtbeWmm9Kk


 

 

 

Gerenciamento de projetos é, portanto, o emprego de processos, 

ferramentas e técnicas para o sucesso do projeto.  

Em outras palavras, podemos definir o gerenciamento de projetos como a 

arte de balancear os objetivos do projeto, respeitando restrições de tempo, 

custo e qualidade, entre outras (Trentim, 2013). 

Segundo o Guia PMBOK® (PMI, 2013), o gerenciamento de projetos está 

organizado em cinco grupos de processos e dez áreas de conhecimento. 

Para saber mais sobre o Project Management Institute, visite 

www.pmi.org. Embora não seja escopo deste livro tratar dos processos do 

Guia PMBOK®, o vídeo a seguir pode ajudar você a melhor compreende-los.   

 

 

Os 47 Processos do Guia PMBOK® 5ª Edição – Melhores Práticas do PMI® 

Resumidamente, um projeto típico apresenta cinco grandes etapas ao 

longo do seu ciclo de vida (Trentim, 2013): 

 Iniciando o projeto: No início do projeto, deve-se documentar sua 

justificativa e objetivos a partir da necessidade identificada. Todo 

projeto precisa de um documento formal autorizando o seu começo, 

tais como Termo de Abertura do Projeto ou Business Case. As partes 

interessadas ou stakeholders também são identificados logo no início 

do projeto com o objetivo de alinhar as expectativas. 

http://www.pmi.org/
https://youtu.be/-F8LqoLLzVo


 

 

 

 

 Planejando o projeto: A partir dos documentos de iniciação, estando 

projeto autorizado, encomendado e formalmente iniciado, podemos 

partir para o planejamento detalhado. Neste ponto, desejamos 

refinar e detalhar a solução, produto ou serviço a ser entregue pelo 

projeto. Dividindo o trabalho do projeto em partes menores, 

definiremos seu escopo completo. Após definir o escopo (O que 

fazer?), vamos definir as tarefas, recursos necessários e cronograma 

(Como fazer?). Finalmente, poderemos obter o orçamento do projeto 

(Quanto vai custar?). Além dessas três linhas de base essenciais 

(Escopo, Tempo e Custo), existem outras áreas do projeto que podem 

necessitar atenção e planejamento, tais como: qualidade, recursos 

humanos, riscos e aquisições. 

 

 Executando o projeto: Colocar o plano em prática é o que fazemos 

na execução do projeto, realizando o trabalho e produzindo as 

entregas especificadas. Neste momento, devemos obter recursos, 

realizar aquisições, mobilizar a equipe do projeto e coordenar todo o 

trabalho. 

 

 Monitorando e controlando o projeto: Nada garante que o nosso 

plano vá funcionar perfeitamente. Afinal, mudanças no contexto do 

projeto, erros de planejamento e outros obstáculos levantam a 

necessidade de um acompanhamento constante do projeto. O 

monitoramento do projeto tem como objetivo comprar a execução 

com aquilo que foi planejado, identificando desvios. O controle do 

projeto consiste em observar as tolerâncias e decidir por ações 

corretivas e preventivas em relação às variações observadas. 

 

 Encerrando o projeto: Finalizar o projeto também exige 

formalidades, tais como aceitação das entregas, encerramento de 

contratos e outras. É importante compilar e salvar a documentação 

do projeto, histórico e lições aprendidas.  

 

 



 

 

 

2. Microsoft Project Professional 2016 
 

 

Na figura acima, você observa tela inicial do Microsoft Project Professional, 

estando dividida em: 

 Barra de acesso rápido (ícones superiores) 

 Guias (Arquivo, Tarefa, Recurso, Relatório, Projeto, Exibir, Formato) 

 Faixa de Opções (funcionalidades de cada Guia) 

 Linha do Tempo 

 Tabela de Entrada 

 Gráfico de Gantt 

Veremos algumas das principais funcionalidades do Microsoft Project 

Professional 2016 para que você possa iniciar, planejar, executar, controlar 

e encerrar o seu projeto adequadamente. 

Qualquer dúvida, existe um assistente de ajuda muito bom! 

 

Digite qualquer pergunta na caixa “Diga-me o que você deseja fazer” e o 

assistente vai te orientar. 

Cada aba ou guia da Faixa de Opções possui seus respectivos comandos 

relacionados a um tema específico (Tarefa, Recurso, Relatório, Projeto,  



 

 

 

Exibição, Formato). Dentro de cada aba, esses comandos ainda são 

segmentados por grupos para facilitar a utilização. Na guia Formato, por 

exemplo, temos os grupos Formatar, Colunas, Estilos, Mostrar/Ocultar e 

Desenhos. É possível criar novas abas, novos grupos e inserir ou retirar 

comandos (ícones).  

As três principais guias são Tarefas, Recursos e Projeto.  

 Guia de Tarefas: comandos para criar tarefas, inserir informações, 

organizar tarefas e dependências, construir cronograma. A 

visualização principal é Gráfico de Gantt. Durante a execução do 

projeto, é possível usar os comandos dessa guia para modificar as 

tarefas e fases, alterar datas, atualizar o progresso da execução e 

outros procedimentos de monitoramento e controle do cronograma. 

 

 Guia de Recursos: modos de visualização orientados a recursos, 

como o Planejador de Equipe e a Planilha de Recursos. Essa guia 

possui comandos para inserir recursos e suas descrições, modificá-

los, atribui-los às tarefas, realocá-los, entre outras funções. É possível 

acessar um pool de recursos compartilhados e controlar a alocação 

dos recursos. 

 

 Guia de Projeto: contém os comandos orientados ao projeto e seus 

aspectos gerais, tais como: visualizar informações do projeto, 

definição de calendários de trabalho, definição de linhas-base, 

inserção de subprojetos e conexão entre projetos. É possível ainda 

customizar campos da Estrutura Analítica do Projeto (EAP), recalcular 

o cronograma e o orçamento, entre outras funcionalidades. 

 



 

 

 

Como você pode observar, são muitas funcionalidades. Eu convido você a 

explorar as guias e comandos cuidadosamente. 

O Microsoft Project é uma ferramenta poderosa, permite gerenciar escopo, 

tempo e custo do projeto, além de agregar outros planos subsidiários, 

conforme veremos mais adiante. Trata-se de uma grande ajuda no dia-a-

dia do gerente de projeto e sua equipe. Porém, é necessário inserir as 

informações corretamente. 

Como todo software, o Microsoft Project não toma decisões. Se você não 

mantiver seu plano de projeto atualizado, ele não vai se atualizar sozinho... 

 

Agora vamos à criação de um novo projeto. Arquivo > Novo 

 

Você pode criar um projeto novo em branco, a partir de um existente ou 

utilizando os modelos online da própria Microsoft. Além disso, criar 

projetos a partir de arquivos do Excel, listas do SharePoint ou integrar o seu 

Microsoft Project Professional ao Project Server. 

Vamos criar um Projeto vazio. 

Na Guia Projeto > Informações do Projeto, você pode definir a data inicial 

do projeto. Também é possível alterar os períodos de trabalho. 

 



 

 

 

 

Em Arquivo > Salvar, você pode dar um nome ao seu projeto. Vamos 

chama-lo de Projeto “Loteamento Alvorada”. 

  



 

 

 

3. Iniciando o Projeto 
 

Você sabe que antes de iniciar um projeto, devemos ter um Termo de 

Abertura do Projeto. Pode ser que outros documentos já tenham sido 

criados, tais como: 

 Estudos de viabilidade 

 Business case 

 Contrato 

 

Iniciado o projeto, você já pode fazer o planejamento preliminar. De 

maneira simplificada, isso envolve definir escopo, tarefas e recursos 

necessários.  

Importante diferenciar escopo do produto e escopo do projeto (link do vídeo).  

 

Meu objetivo não é tratar conceitos de gerenciamento de projetos em 

profundidade neste livro.  

https://www.youtube.com/watch?v=pDeD5JKBjkQ&t=3s


 

 

 

Entretanto, a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) é uma ferramenta 

fundamental para o planejamento do projeto e para a elaboração do 

cronograma e do orçamento do projeto.  

A Estrutura Analítica do Projeto é uma decomposição hierárquica orientada 

às entregas do trabalho a ser realizado. Cada nível descendente apresenta 

maiores detalhes das entregas e seus componentes. A somatória dos níveis 

inferiores compõe o resultado total a ser realizado pelo projeto. O menor 

nível da EAP, mais inferior, é chamado de “pacotes de trabalho”. 

A EAP pode ser apresentada em forma gráfica ou textual. 

FASE 1 

Entrega 1.1 

Subentrega 1.1.1 

Subentrega 1.1.2 

Subentrega 1.1.3 

Entrega 1.2 

FASE 2 

Entrega 2.1 

Além da EAP, é comum adotar o Dicionário da EAP. Não se trata de um 

dicionário de termos, mas sim de uma descrição detalhada das entregas e 

dos pacotes de trabalho. 

Isso pode ser feito diretamente no Microsoft Project. Embora não exista a 

interface gráfica, as entregas, pacotes de trabalho e atividades serão 

endentadas nos níveis corretos, sendo possível incluir descrição e anexos, 

conforme veremos. 

Para aqueles que, como eu, gostam da apresentação gráfica para utilizar 

em apresentações e outros documentos, é possível combinar o Microsoft 

Project com o Microsoft Visio. As alternativas são: 

 WBS Schedule Pro (CriticalTools.com) – versão gratuita limitada, 

versão paga com vários recursos. 

 WBStools.com – gratuito, web-based, poucos recursos. 

 XMind.net – permite exportar para Microsoft Project apenas na 

versão paga XMind Pro. 

 



 

 

 

      

Visio WBS Modeler  WBS Schedule Pro  XMind 6 Pro 

 

Por muito tempo, eu utilizei o WBS Chart Pro, versão anterior ao WBS 

Schedule Pro. Porém, funciona apenas com as versões 2010 e 2013 do 

Microsoft Project.  

Se você quiser saber como integrar WBS Chart Pro / Schedule Pro com 

Microsoft Project, eu disponibilizei tutoriais em youtube.com/trentimGP. E 

também tutoriais sobre EAP / WBS utilizando wbstools.com, Visio e XMind. 

 

Vamos considerar que a EAP abaixo define o escopo do nosso projeto. 

 

 

No seu Microsoft Project, você deve incluir as informações da EAP acima. 

Para incluir tarefas, basta digitar os nomes nas linhas. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/trentimgp?sub_confirmation=1


 

 

 

 

Para que as tarefas fiquem nos níveis desejados, utilize os botões de 

endentação. 

 

 

 

Coloque as 

tarefas no nível 

correto.  

Recuar Tarefa para 

Direita / Esquerda 

 

 

 

O seu Microsoft Project deve estar mais ou menos como na figura abaixo. 

Eu incluí a tarefa de resumo do projeto (Linha 0 – nome do arquivo) e os 

números da EAP (números da estrutura de tópicos). 



 

 

 

 

 

 

 

Muito bem! 

Já temos a Estrutura Analítica do Projeto no Microsoft Project. O que 

costumamos fazer, a partir disso, é adicionar tarefas dentro dos pacotes de 

trabalho. Na mais é do que adicionar linhas embaixo dos pacotes. Veja o 

pacote de trabalho Terreno, por exemplo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Eu incluí quatro tarefas para a 

entrega Terreno. 

Para inserir tarefas, basta 

utilizar a tecla INSERT no seu 

teclado. Também é possível 

inserir linha/tarefa com botão 

direito do mouse na tabela ou na 

guia Tarefa > Inserir > Tarefa. 

Existem quatro tipos de tarefa: 

 Tarefa 

 Marco – duração zero 

 Tarefa Periódica – recorrência  

 Tarefa Resumo – possui subtarefas  

Quando você estiver satisfeito com as suas tarefas e o seu cronograma, é 

hora de adicionar precedências ou dependências. 

 

Para adicionar dependências, basta utilizar a coluna Predecessoras. Cada 

tarefa pode depender de uma ou mais tarefas anteriores terem terminado. 

Colocar o número da linha correspondente à tarefa predecessora na coluna. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Outro modo é marcar as 

tarefas e utilizar o botão 

Vincular Tarefas 

Selecionadas. 

 

 

Tarefas vinculadas significa que o seu cronograma já está ganhando forma. 

 

 

O que falta? 

 Durações 

 Recursos 

 

Vamos primeiramente colocar as durações. Basta preencher a coluna 

Duração, que pode ser em qualquer unidade de tempo (minutos, horas, 

dias, semanas, meses, etc). 

 



 

 

 

 

 

Na figura anterior, utilizei diferentes unidades de tempo (dias, semanas, 

meses). Observe que a duração das tarefas de resumo, em negrito, é 

automaticamente calculada. Você só deve incluir durações nas tarefas do 

último nível do seu cronograma. 

Como podemos ver, nosso projeto tem duração total de 292 dias. Agora 

vamos aos recursos. Você deve primeiramente os incluir na Planilha de 

Recursos. 

 

 

Existem três tipos de recursos no MS-Project, como já 

vimos: 

 trabalho: o valor se refere ao uso ou trabalho;  

 material: o valor se refere a unidades de material; 

 custo: o valor é estipulado a cada atribuição. 

 

A grande diferença dos recursos tipo Trabalho para os 

recursos tipo Material é o tempo ou o uso. Os primeiros são 

contabilizados pelo tempo de utilização (alocação), 

enquanto os segundos são contabilizados e quantificados 

com base em unidades.  

 

 



 

 

 

 

A título de exemplo, utilizei os recursos acima. Você pode incluir os mesmos 

na sua Planilha de Recursos, indicando a disponibilidade dos recursos para 

o projeto.  

O fato de um recurso estar na planilha de recursos não significa 

necessariamente que ele esteja trabalhando no projeto. É necessário antes 

atribuir recursos às tarefas. 

Para isso, retornamos ao modo de visualização Gráfico de Gantt. 

 

 

Para atribuir recursos, você pode escolher diretamente na coluna Nome 

dos Recursos ou pode incluir utilizando o botão Recurso > Atribuir 

Recursos. 

 



 

 

 

 

Utilizando função Atribuir Recursos (abaixo), você tem um controle maior 

às atribuições, definindo as quantidades (material) e unidades de alocação 

(trabalho). 

 

Quando um recurso do tipo trabalho está alocado 100% significa que ele 

está full time, conforme o calendário do projeto. Caso você esteja utilizando 

o calendário padrão, isso quer dizer que o recurso está trabalhando 8h por 

dia quando estiver alocado 100% à tarefa. 

Uma vez feitas as atribuições dos recursos às tarefas, você pode mostrar a 

coluna Custo do projeto. Com isso, teremos o cronograma (duração total) 

e o orçamento do projeto (custo total). 



 

 

 

 

 

Pronto! Simples e fácil. 

Seu plano de projeto está completo. Duração total 292 dias e custo total de 

R$1.378.800,00. Obviamente, é um plano preliminar. Sem contar que, para 

fins de facilitar o entendimento, limitamos o plano para que ficasse com 

poucas tarefas. 

 

Não existe limite para níveis nem quantidades de tarefas ou recursos. O céu 

é o limite. Você deve ter visto que existem várias customizações possíveis, 

adicionar novas colunas, filtros, bem como outras funcionalidades 

intermediárias e avançadas. 

 

Se você tiver dúvidas, deixe seus comentários em 

facebook.com/mariotrentim e youtube.com/trentimGP que eu posso 

gravar um exemplo mais didático em vídeo para você. Aproveite para 

participar dos workshops ao vivo nos quais você vai ter acesso em tempo 

real ao Project Online e ao Project Server para trabalhar comigo. 

 

 

http://www.facebook.com/mariotrentim
https://www.youtube.com/trentimgp?sub_confirmation=1


 

 

 

4. Executando e Controlando o Projeto 
 

Repetindo, esse é um plano preliminar. Poderia incluir/excluir tarefas, fazer 

nivelamento dos recursos, alterar escopo e fazer quaisquer modificações 

até chegar ao plano detalhado. 

Quando você, gerente do projeto, estiver satisfeito com o planejamento, é 

hora de obter aprovação do seu patrocinador e / ou cliente para a linha de 

base do projeto.  

Linha de base é o plano de projeto aprovado para execução. Quase como 

uma fotografia do planejamento do projeto. Você pode salvar até 11 linhas 

de base no Microsoft Project e pode modificar quantas vezes quiser. 

É essencial ter uma linha de base para comparar a execução real do projeto 

com aquilo que foi planejado. Uma vez salva a linha de base, é necessário 

passar pelo Controle Integrado de Mudanças e obter as aprovações 

necessárias para salvar uma nova linha de base. 

 

Para salvar a linha de base do projeto, vá em Projeto > Definir Linha de 

Base, conforme descrito na figura acima.  

O ideal é que a execução do projeto comece após a linha de base ter sido 

aprovada. Entretanto, é comum haver alguma sobreposição.  

 



 

 

 

Quando você salvar a linha de base do seu projeto, aparecerá uma linha 

cinza no modo de visualização Gantt de Controle. 

 

Durante a execução do projeto, é importante manter o seu plano do 

Microsoft Project sempre em dia. Assista esse vídeo sobre status report. 

Para atualizar o progresso das tarefas, existem basicamente dois modos: 

 Porcentagem (%) concluída: basta atualizar quanto da tarefa foi 

concluído até a data de status; 

 

 Início Real/Término Real: nesse caso, precisamos inserir a data de Início 

Real e os dias (períodos) trabalhados até a data de status, sendo que 

podemos indicar ainda quantos dias faltam para concluir a tarefa; 

quando ela estiver concluída, teremos a data de Término Real. 

 

A tabela de Controle, que você encontra na figura a seguir, já possui as 

colunas mais utilizadas para acompanhamento do projeto.  

 

https://youtu.be/uc3_N8ZX9dQ


 

 

 

 

Para exibir essa tabela, vá em Exibir > Tabelas > Controle. Lembre-se de 

que também é possível customizar as demais tabelas para exibir/ocultar 

qualquer coluna, conforme desejado. 

Uma boa prática em atualizar as tarefas é colocar o seu Início Real assim 

que ela começar. Durante a execução da tarefa, sendo muito longa, 

atualizar a porcentagem executada (25%, 50%, 75%). Quando a tarefa for 

encerrada, incluir seu Término Real no Microsoft Project. 

Deste modo, você terá um controle maior sobre as tarefas, refletindo a 

realidade da execução versus a linha de base planejada. 

 



 

 

 

Atualize algumas tarefas, assim como na figura anterior, para depois 

vermos os relatórios do Microsoft Project. 

Como você pode perceber o nosso projeto está atrasado. Existe uma 

diferença entre as tarefas realizadas (azuis – não críticas; vermelhas – 

críticas) e a linha de base (cinza). Quando colocamos início real e término 

real, as tarefas se deslocam, representando a realidade. 

Muitos gerentes de projeto utilizam apenas % concluída, causando 

distorções no acompanhamento do projeto, especialmente no 

gerenciamento do valor agregado. 

Para controlar o cronograma, é necessário primeiramente estabelecer a 

data de status (Projeto > Status > Data de Status). 

 

Eu coloquei 30/junho/2017 como data de status, lembrando que o nosso 

projeto começa em 15/março/2017. Sabendo a data de status, o Microsoft 

Project pode ajudar o gerente do projeto a filtrar tarefas atrasadas, bem 

como relatórios e outras informações sobre o projeto. 

Se você quiser saber quais tarefas estão atrasadas, por exemplo, basta ir 

em Exibir > Dados > Realçar > Tarefas Atrasadas. 

 

 

 



 

 

 

 

A cada semana ou ponto de controle (semanal, mensal etc), o gerente do 

projeto deve atualizar a data de status e atualizar o progresso das tarefas, 

como como início real e término real de cada tarefa. 

Você pode ver as tarefas atrasadas na figura abaixo. 

 

Observe que também é possível combinar filtros e agrupamentos. Eu 

poderia, por exemplo, ver tarefas atrasadas agrupadas por recursos, assim 

eu saberia “quem” ou quais recursos estão com quais tarefas atrasadas. 

 

 



 

 

 

 

Também é possível extrair outras informações nos demais modos de 

visualização do Microsoft Project, como o Uso dos Recursos. Todavia, 

existem relatórios padronizados extremamente úteis na guia Relatório. 

 

Além dos relatórios, é possível exportar informações para o Microsoft Excel 

(Exportar > Relatórios Visuais) e manipular esses dados no próprio Excel. 

Na verdade, a integração entre o Microsoft Project e os demais aplicativos 

do Microsoft Office é total, em ambos os sentidos (importar/exportar). 

 



 

 

 

Em Painéis, você encontra o Gráfico Burndown, Visão Geral do Projeto, 

Visão Geral do Custo, entre outros. Existem ainda relatórios específicos, 

como Em Andamento, Recursos, Custos, entre outros. 

Não vou colocar figuras de todos os relatórios aqui, mas encorajo você 

fortemente a explorar alguns deles. Uma das grandes inovações do 

Microsoft Project foi tornar a customizações desses relatórios 

extremamente fácil e intuitiva. 

Em qualquer relatório, ou criando um novo, você pode adicionar e 

modificar gráficos, tabelas, texto, imagens e muito mais! 

 

Um duplo clique em qualquer elemento do relatório e pronto! Ferramentas 

de edição habilitadas (Design, Layout). Você pode escolher quantos níveis 

de informações mostrar e quais tipos de informações mostrar em tabelas e 

gráficos. É possível ainda incluir figuras. 

A guia Design, que é habilitada para os relatórios, permite incluir imagens, 

formas, tabelas, gráficos, caixas de texto e mais. Você pode criar um 

relatório de várias páginas, organizando margens para impressão, 

orientação da página, tamanho. Pode incluir logotipo da sua empresa e / ou 

cliente. Faça o teste! 

 

 



 

 

 

 

Uma vez satisfeito com seus relatórios, eles sempre estarão lá, 

customizados do jeito que você deixou.  

Quando atualizar as informações de progresso para o acompanhamento do 

seu projeto ou mesmo quando alterar seu plano de projeto e linha de base, 

os relatórios vão refletir as mudanças.  

Há funcionalidades um pouco mais avançadas que permite salvar como um 

modelo que seja reaproveitável em outros projetos para todos os arquivos 

de projetos futuros que você criar com o modelo. 

 

Então, como foi até agora? 

 

Imagino que você já esteja realmente dominando o Microsoft Project 

Professional 2016. Afinal, não é tão difícil assim. Exige prática e experiência, 

conforme as dúvidas forem surgindo, você já sabe, basta deixar um 

comentário nos meus canais e acompanhar as séries de vídeos.  

Vou enviar por email, para quem se cadastrar, conteúdos adequados ao seu 

nível (básico, intermediário, avançado), conforme prometido. Se você ainda 

não se cadastrou, www.msproject2016.com.br  

Os conteúdos do Microsoft Project Online e Microsoft Project Server 

também estarão disponíveis no mesmo site.  

http://www.msproject2016.com.br/


 

 

 

5. Customizações 
 

Eu deixei a melhor parte para o final. Digo melhor parte porque o Microsoft 

Project é tão fácil de customizar que você não vai acreditar como viveu 

tanto tempo gerenciando projetos sem utilizar bem todas as 

funcionalidades dessa ferramenta... 

 

Para adicionar tarefas à Linha do Tempo, é muito fácil. Basta marcar as 

tarefas, botão direito e Adicionar à Linha do Tempo.  

Na Linha do Tempo, você pode colocar fases ou grandes entregas do projeto 

e os marcos. É possível alterar cores para ficar mais “bonita”. 

 

 



 

 

 

Você pode customizar e exportar sua linha do tempo facilmente. Basta 

selecionar a tarefa na Linha do Tempo, botão direito e as opções de 

formatação serão exibidas. Veja como ficou bacana! 

 

É possível aplicar formatações à Tabela de Entrada e ao Gráfico de Gantt. 

 

 

Isso não é tudo. Existem colunas e campos customizáveis para que você 

possa incluir fórmulas, indicadores gráficos e muito mais. Veja só: 

  



 

 

 

6. Encerrando o Projeto 
 

O encerramento do projeto compreende três aspectos principais: 

 entrega final e aceitação pelo cliente; 

 encerramento dos contratos; 

 encerramento do projeto. 

O primeiro aspecto, embora óbvio, precisa ser conduzido cuidadosamente, 

em especial quando o cliente contratou o projeto. No planejamento, foram 

especificadas a entrega final e as entregas parciais, sendo que o 

gerenciamento de stakeholders deve ter envolvido o cliente durante todo 

o projeto.  

O segundo aspecto, encerramento dos contratos, envolve finalizar os 

contratos com fornecedores, evitando pendências após o término do 

projeto.  

O terceiro e último aspecto é o encerramento administrativo do projeto. 

Tendo sido recebidas todas as entregas e encerrados todos os contratos, o 

gerente do projeto deve comunicar o encerramento do projeto a todas as 

partes interessadas, além de elaborar o relatório final do projeto.  

Uma das grandes utilidades do Microsoft Project Professional é consolidar 

as informações para o encerramento do projeto. Isto é, verificar se as 

tarefas foram concluídas, entregas realizadas e analisar os desvios 

ocorridos.  

 



 

 

 

Existe uma funcionalidade que permite comparar linhas de base ou 

comparar arquivos de projetos diferentes. Está disponível em Relatório > 

Comparar Projetos. 

 

 

Os relatórios podem ser impressos em Arquivo > Imprimir, mas também 

podem ser compartilhados em Arquivo > Compartilhar. 

 

 

 



 

 

 

7. Conclusões 
 

Você já sabe que o Microsoft Project ajuda você, gerente de projetos, e sua 

equipe a se manterem organizados, realmente controlando o projeto em 

todos os seus aspectos. É uma ferramenta indispensável para o 

gerenciamento profissional de projetos. 

Mesmo que você seja um profissional liberal, vai se beneficiar de utilizar 

essa ferramenta em seus projetos com clientes. Vários colegas arquitetos, 

engenheiros e de outras profissões, cada vez mais, controlam seus projetos 

utilizando Microsoft Project e Office 365, motivo pelo qual eu tenho me 

empenhado em divulgar o uso dessas ferramentas. 

Deixe então meu obrigado e, novamente, o convite para se juntar à nossa 

comunidade com suas dúvidas e sugestões.  

O site www.msproject2016.com.br é atualizado semanalmente, o que vai 

incluir não apenas vídeos e artigos, mas também uma seção de downloads 

dos modelos e exemplos. 

Assine a newsletter, faça comentários e participe dos eventos ao vivo nas 

redes sociais facebook.com/mariotrentim e youtube.com/trentimGP. 

 

Grande abraço! 

 

 

    Mário H Trentim 

 

http://www.msproject2016.com.br/
http://www.facebook.com/mariotrentim
https://www.youtube.com/trentimgp?sub_confirmation=1
https://mvp.microsoft.com/pt-br/PublicProfile/5002508?fullName=Mario%20%20Trentim
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