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Aula 12 - Planejamento do Projeto (tempo, recursos e custos)



Planejar tempo, recursos e

custos - cronograma
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Planejamento
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 Gerenciamento do tempo

 São os processos necessários para garantir que o projeto será

encerrado nos prazos estipulados



Antes de fazer o cronograma...



Planejamento

 Elaboração do plano de projeto a partir da definição do

escopo (detalhamento da EAP/WBS) – ênfase sobre

gestão do tempo



Planejamento

 Identificar atividades a partir dos pacotes de trabalho

 Decompor os pacotes de trabalho em atividades (os que

precisarem ser feitos)



Definir Atividades...



Planejamento

 2. Identificar dependências entre as atividades e

sequenciá-las

TI = Término-Início

II = Início-Início

TT= Término-Término

IT= Início-Término 



Tipos de relacionamentos entre as 

Atividades...



Planejamento

 Seqüenciamento de atividades
• Tipos de dependência

 Término para início – ativ.“de” deve terminar antes que “para” 
possa começar (relacionamento mais usado) – Ex: pintura e
conclusão da parede



Planejamento

 Seqüenciamento de atividades

 Tipos de dependência

 Início para início – ativ.“de” deve iniciar antes que “para” possa 
começar, se uma for cancelada a outra também será: Ex. recrutamento
e entrevistas



Planejamento

 Seqüenciamento de atividades

 Tipos de dependência

 Término para término – ativ.“de” terminar antes que “para” possa

terminar: Ex. terminar de documentar o projeto – concluir/homologar

o projeto.



Planejamento

 Seqüenciamento de atividades

 Tipos de dependência

 Início para término – ativ.“de” deve iniciar antes que “para” possa
terminar – O computador antigo só pode ser desligado após início do
funcionamento do novo



Planejamento

 Seqüenciamento de atividades

 A relação lógica término-início é a mais comumente utilizada.

 Na maioria do PMIS (Project Manangement Information

Systems) os vínculos entre as atividades do projeto podem ser

indicadas no campo dependência ou precedência do formulário

 Existem ainda:

 Espera ou LagTime – esperar a massa secar para pintar a parede



Planejamento

 Métodos de diagramação de rede

 São elementos gráficos para visualização das atividades

previstas

 Precedence Diagramming Method (PDM)- Método de

construção de um diagrama do cronograma que usa caixas ou

retângulos chamados de“nós” para representar as atividades e 

os conecta por setas que mostram as dependências



Planejamento

 Seqüenciamento de atividades

 Modelo de rede do cronograma

 Vantagens

 Organiza todas as atividades do projeto

 Mostra a relação entre elas identificando dependências e sucessoras e
predecessoras

 Visão global – leva a pensamento lógico e progressivo do projeto

 Permite determinação do TEMPO de conclusão e do CAMINHO
CRITICO na falta de uma ferramenta informatizada

 Caminho crítico é a rota na qual a folga total entre as atividades é
mínima, ela é a rota que requer mais tempo para se avançar desde o
início até o final do projeto; atrasos nas atividades deste caminho
atrasarão todo o projeto.



Planejamento

 Seqüenciamento de atividades

 Diferenças e semelhanças entre PERT x CPM

 (Program Evaluation and Review Technique x Critical Path

Method)

 Ambas técnicas partem da identificação do caminho crítico

 CPM é considerado método determinístico (exato) de cálculo do

caminho crítico, pois considera que as durações de execução das

atividades são suficientemente conhecidas e dominadas, isto é,

precisas e isentas de incertezas



Planejamento

 Seqüenciamento de atividades

 Diferenças e semelhanças entre PERT x CPM

 (Program Evaluation and Review Technique x Critical Path

Method)

 Ambas técnicas visam a identificação do caminho crítico

 No método PERT a determinação da duração de uma atividade é

simplesmente a média ponderada das três estimativas de duração

(otimista, mais provável e pessimista), como mostra a equação

(baseado em cenários):

Duração considerada = Otimista+(4 x Mais provável)+pessimista
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Planejamento

 Para as atividades que estão no caminho crítico é

necessário comprimir a duração e respeitar as

datas, aquelas que não estão no caminho crítico

permitem folga, e devem ser identificadas.

 Identificar o caminho crítico em projetos pequenos é

relativamente fácil, mas à medida que o número de

atividades aumenta é necessário utilizar softwares



Planejamento

 Modelo de rede do cronograma e Gantt MS Project ®



Planejamento

 Milestones, marcos, gates

 Gráfico de marcos- milestones - Eventos de duração nula (*)

servindo como referência, metas ou pontos de controle do

progresso do projeto



Planejamento (Doc 29)

 Milestones, marcos, gates



Marcos ou Milestones



Planejamento
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 Cronograma: atividades, tempo, recursos e custos



Gerenciamento de Recursos...



Planejamento

 WBS/EAP – permitiu a alocação dos recursos ao projeto

(parte da composição de custos), fechar orçamento

 Inserir custos fixos à planilha



Gestão dos custos

 O gerenciamento de custos do projeto inclui os
processos envolvidos em estimativas, orçamentos e
controle dos custos, de tal forma que o projeto possa
terminar dentro do orçamento aprovado (PMI, 2008).

 Processos incluem:

 Estimar os custos - estimativa dos custos dos recursos necessários
para terminar as atividades de projeto

 Determinar o orçamento - processo de agregação dos custos
estimados de atividades individuais e pacotes de trabalho para
estabelecer a linha de base autorizada de custos

 Controlar custos- processo de monitoramento do andamento do
projeto para atualização do seu orçamento e gerenciamento das
mudanças feitas na linha de base de custos
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Planejamento

 Planejamento

 Estimativa dos custos

 Envolve desenvolver uma aproximação dos custos dos recursos

necessários para completar as atividades do projeto, incluindo: mão-de-

obra, materiais, suprimentos e categorias especiais,
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Planejamento

 Definição da WBS – permitiu a alocação dos recursos ao

projeto (parte da composição de custos)

 Inserir custos fixos à planilha

27



Planejamento

 Orçamentação: agregação dos custos estimados para

estabelecer a linha de base de custos

 orçamento dividido em fases, usado como base de monitoramento e

controle do desempenho de custos do projeto

Desembolso no início

Desembolso uniforme

tDosese18m/mbaoi/2ls01o1na conclusão
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Planejamento

 Saídas: Linha de base dos custos –

 orçamento dividido em fases, usado como base de monitoramento e

controle do desempenho de custos do projeto

A linha de base dos custos permite:
Identificar necessidade de empréstimos, financiamentos

Definir o contrato com cliente – forma de pagamento
P.ex. quando o contrato é assinado e um sinal é desembolsado (ou não)

Otimizar o fluxo de caixa – entradas e saídas, formas de contabilização de insumos, qual mais
favorece seu projeto?

Quando o material será requisitado ao fornecedor
Quando o material é recebido pela organização
Quando o material é efetivamente consumido pelo projeto

Fonte: PMI/Porto Management
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Planejamento

 CURVA S – linha de base

 A alocação de recursos em cada período ao longo da execução do projeto

apresenta uma distribuição típica, semelhante à curva em vinho-amarelo

(menor no início e final e concentrada nos períodos centrais)

 Curva S (despesas acumuladas) – no final da curva estão prazo e custo

total estimados – despesas acumuladas
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Orçamento_como Realizar?



Após planejamento do

escopo, qualidade, riscos,

tempo, custos, qual a

próxima etapa do

planejamento?



Planejar comunicação
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Planejamento

4186/mai/2011

 Próxima etapa – Planejar comunicação

Gestão de Projetos



Considerações sobre a aula
Os processos de planejamento perpessam todas as 9 

áreas de conhecimento da gestão de projetos:escopo, 

tempo,custos,qualidade,recursos,aquisições, 

comunicação,riscos,integração

O planejamento tem por início o desdobramento daWBS 

e será tanto mais demorado quanto inovador for o 

projeto

Um planejamento organizado gera um plano de gestão

que é o arquivo que contém todos os documentos que

serão usados nas próximas fases execução, controle e

encerramento do projeto.
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Obrigado!

Ótimo final de semana e bons estudos!!


