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AULA 02
Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos seguindo com o curso? Antes,
vamos bater um papo para aquecer?
Você faz um PDCA nos seus estudos?

Método de estudo é algo bastante particular. Cada um tem o seu! Além disso, o
que funciona para o João não necessariamente funciona para o Pedro, não é mesmo?
Ok! Mas o estudo precisa de planejamento (Plan), independentemente do
método...
E esse plano precisa, também, ser executado (Do). De nada adianta um belo
plano, se ele não é executado. Alguém está se vendo nessa situação? De duas, uma:
ou o plano é muito ambicioso (fora da realidade), ou a preguiça está reinando...
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Mas e aí, professor? Basta planejar e executar? Depois disso, pode encomendar
o crachá que o cargo é meu? Vai achando...
Eu preciso, a todo momento, verificar (Check) se
o planejado corresponde ao executado. Somente
com essa verificação eu tenho condições de efetuar
ajustes necessários para manter o foco naquilo
que foi planejado...
Desvios de rota são comuns! Imprevistos acontecem a todo momento! Sendo assim, é preciso agir com correção (Act) para assegurar que os objetivos
traçados sejam alcançados...
Essa correção servirá também para o novo ciclo de planejamento. Afinal,
em um novo planejamento, você não vai querer cometer os mesmos erros do
passado. Confere?
Se eu planejei mal, executei mal e fui mal na prova de conhecimentos básicos,
alguma coisa eu preciso fazer no novo ciclo de planejamento...
Introduzido no Japão no período pós-guerra, o ciclo PDCA é também conhecido como ciclo de Shewhart (que o idealizou) ou de Deming (estatístico que o
divulgou e o aplicou). O PDCA é um ciclo de desenvolvimento que tem foco na
melhoria contínua, sendo uma abordagem sistemática que busca identificar e
solucionar problemas.

O ciclo se inicia pelo planejamento (Plan), passando pela ação ou conjunto de
ações planejadas sendo executadas (Do). Em seguida, é verificado e comparado
aquilo que foi feito com o que foi planejado (Check)...
A partir daí, uma nova ação é executada com o intuito de eliminar ou, ao
menos, mitigar defeitos na execução (Act).
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1. Gestão: Gerenciamento de projetos
1.1. Introdução
Antes de entrarmos na gestão/gerenciamento de projetos propriamente dita,
vamos entender o que é o projeto.
Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou
resultado específico. É importante diferenciar os projetos das operações/processos:
os projetos são temporários, enquanto as operações são contínuas e repetitivas.
Um conceito mais abrangente que o projeto é o portfólio, que nada mais é do
que a união de vários programas, que é o conjunto de projetos. Um gerente responsável por um portfólio acaba tendo que lidar com vários projetos, necessitando
efetuar priorizações.
Principais características dos projetos:
• Temporários: possuem um início e um fim definidos;
• planejados;
• entregam produtos, serviços ou resultados;
• desenvolvidos em etapas;
• realizados por pessoas, geralmente, em equipes montadas para tal propósito;
• com restrição tripla: prazo, recursos e qualidade ou escopo.
Conforme destacado acima, um projeto é executado em etapas, tendo elas as
seguintes características:

• Cada fase do projeto é marcada pela entrega de um ou mais produtos*;
*produto, nesse contexto, quer dizer qualquer resultado que é gerado. Por exemplo: se a fase do projeto é um estudo de viabilidade, o produto dessa fase seria o
relatório conclusivo sobre essa viabilidade.
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• No início de cada fase, define-se o trabalho a ser feito e o pessoal envolvido
na sua execução;
• O fim de cada uma é marcado por uma revisão dos produtos (lembrem-se da
observação sobre eles feita acima) e do desempenho do projeto até o momento;
• Geralmente, uma fase começa quando termina a outra. Não obstante, é possível existir o overlapping entre elas, ou seja, a sobreposição de etapas, conhecida também como a prática de “fast tracking”. Nesse caso, começa-se a
trabalhar nas próximas fases do projeto antes do fim da fase corrente;
• Os custos são, geralmente, crescentes à medida que a fase avança;
• Os riscos são, normalmente, decrescentes à medida que a fase avança (no
começo, pouco se sabe a respeito do que vai acontecer. Com o decorrer do
tempo, muitas variáveis vão sendo conhecidas e o produto/resultado vai
ficando mais tangível);
• A habilidade das partes envolvidas para alteração dos produtos de cada fase
é decrescente à medida que a fase avança (alterações substanciais vão se
tornando mais difíceis, uma vez que o produto vai ficando mais pronto, sendo
impossível voltar ao passado);
• Medida de coincidência significa que aquilo que foi planejado está sendo, de
fato, colocado em prática. A qualidade do produto está conforme o esperado.
Como exemplo de projetos, podemos ter: construção de uma casa, instalação
de uma nova planta industrial, elaboração de um plano de marketing, informatização de um setor da organização, etc.
Um conceito importantíssimo, quando estudamos projeto, é o de stakeholders
(partes interessadas): indivíduos e organizações ativamente envolvidos no projeto,
cujos interesses são afetados (positiva ou negativamente) por ele, ou que exercem
influência sobre o mesmo.
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Nessa definição, estão incluídos o gerente de projeto, o cliente, a organização
que fará o projeto, os membros da equipe de projeto, o patrocinador (indivíduo/
grupo interno ou externo que provê os recursos financeiros para o projeto). Pode
abarcar, também, atores externos, como fornecedores, agências governamentais,
comunidades afetadas pelo projeto e a sociedade em geral.
Geralmente, as organizações que traçam suas atividades em torno dos projetos
possuem departamentalização por projetos (estrutura organizacional por projetos).
O que isso quer dizer? Ao olharmos para a estrutura da empresa, veremos que ela
se organiza em projetos. Vejamos o desenho:

Executivo-Chefe

Gerente de
Projeto 1

Equipe 1

Equipe 2

Gerente de
Projeto 2

Equipe 1

Equipe 2

Gerente de
Projeto 3

Equipe 1

Equipe 2

Na outra ponta, estão as estruturas funcionais, que são estruturas tradicionais,
divididas por funções ou departamentos. Ou seja, marketing para um lado, Rh para
o outro, finanças para lá... O desenho vale mais do que a explicação. Vejamos:

Presidência

Depto.
Comercial

Depto.
de RH

Depto.
Financeiro
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Ainda falando de estruturas, temos a estrutura matricial. Essa estrutura fica
no meio do caminho entre a funcional e a de projetos. Considerada uma estrutura
híbrida, é, comumente, utilizada quando há um grande número de projetos ocorrendo ao mesmo tempo. É também comum em empresas iniciantes na gestão de
projetos em que a utilização da estrutura funcional persiste por certo tempo.
Como se pode perceber, há uma coexistência de projetos e funções na estrutura.
Vejamos a ilustração:
Presidência

Depto.
Comercial

Depto.
de RH

Depto.
Financeiro

Projeto 1
Projeto 2
Projeto 3

Na estrutura matricial, temos algumas variações. Vejamos:
• Fraca: quase uma estrutura funcional;
• Balanceada: meio termo, já com dedicação do gerente de projeto de maneira
integral;
• Forte: quase uma estrutura projetizada.
Agora, sim, vamos para a gestão de projetos. A gestão de projetos é a aplicação
de conhecimentos, habilidades e técnicas específicas na elaboração de atividades
relacionadas, com a finalidade de se atingir um conjunto de objetivos pré-determinados, com prazo determinado, com estipulação de custo e qualidade, mobilizando-se recursos materiais, financeiros e humanos.
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Vejamos as definições de autores:
• Para Turner, a gestão de projetos é um processo por meio do qual um projeto
é levado a uma conclusão. Em sua abordagem, o autor elenca três dimensões: objetivos (âmbito, organização, qualidade, custo e tempo); processo
de gestão (planejar, organizar, implementar e controlar); níveis (integrativo,
estratégico e tático);
• O PMI (Project Management Institute) define gestão de projetos como sendo
o processo através do qual se aplicam conhecimentos, capacidades, instrumentos e técnicas às atividades do projeto, de forma a satisfazer as necessidades e expectativas dos diversos stakeholders envolvidos.
A gestão de projetos ou gerenciamento de projetos abrange uma série de atividades, incluindo planejar, colocar em prática o plano do projeto e acompanhar o
progresso e o desempenho. O planejamento é uma das atribuições mais importantes, já que é nessa fase que são definidos os padrões que serão acompanhados no
andamento.
Harold Kerzner em seu livro “Gestão de Projetos” define os quatro valores básicos da gestão de projetos. Vejamos:
• Cooperação;
• Trabalho em equipe;
• Confiança;
• Comunicações Eficientes.
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1. (ESAF/MTUR/2014) Analise as afirmativas a seguir e selecione a opção correta.
a) Um projeto é um conjunto de atividades temporárias, realizadas em grupo, destinadas a produzir um produto, não se aplicando a serviços públicos.
b) Um projeto é uma iniciativa temporária no sentido de que tem um início e fim
definidos em um mesmo exercício ou mandato.
c) Um projeto é único no sentido de ser um conjunto de operações de rotina destinadas a atingir um objetivo organizacional.
d) Uma equipe de projeto pode ser composta de pessoas que algumas vezes são
vindas de diferentes organizações e de múltiplas geografias.
e) O desenvolvimento de um software para um processo empresarial aperfeiçoado,
a execução das atividades de produção em uma organização ou a construção de
uma ponte – todos são projetos.

Comentário:
Vamos analisar as alternativas:
a) os serviços públicos também desenvolvem projetos.
b) não necessariamente está restrito a um exercício ou mandato. Não existe essa
vinculação obrigatória.
c) não são operações de rotina. Rotina é processo.
d) essa é a nossa resposta. A origem e a localização não são impeditivos para um
projeto. Diferentes organizações e regiões podem se unir em prol de um projeto
específico.
e) execução de atividades de produção é algo contínuo, ou seja, é um processo.
R: D
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2. (ESAF/MPOG/APO-TI/2008) Gerência de projeto é a capacidade de
a) administrar uma série de metas cronológicas que resultam em uma tarefa desejada.
b) planejar uma série de tarefas que descrevem metas desejadas.
c) administrar uma série de tarefas cronológicas que resultam em uma meta desejada.
d) orientar recursos humanos especializados para alcançar uma série de tarefas
cronológicas que decorrem de metas desejadas.
e) desencadear uma série de tarefas cronológicas que possibilitam definir metas
específicas.

Comentário:
Essa questão é boa para conhecermos a maneira como a ESAF define projetos. Segundo a banca, gerenciar um projeto significa poder administrar um encadeamento
de tarefas cronológicas que contribuem para o alcance de uma meta traçada.

R: C

PMBOK (Project Management Body of Knowledge)
O PMBOK é um conjunto de práticas relacionadas à gestão de projetos, que é
publicado pela PMI (Project Management Institute). A PMI faz uma compilação de
conhecimentos relacionados ao gerenciamento de projetos, padronizando procedimentos nessa área.
Mesmo sendo reconhecido internacionalmente, é preciso sempre avaliar a aplicabilidade do PMBOK para cada organização. Uma característica importante no PMBOK é a utilização de um vocabulário universal, o que facilita a discussão do tema.
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O PMBOK preocupa-se com a descrição dos processos e subprocessos que serão
percorridos, que subsidiarão a realização de um trabalho de execução de projeto.
Dentre as padronizações, destaca-se o OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model), que é um padrão reconhecido internacionalmente como melhor prática para avaliar e desenvolver as capacidades de gestão.

1.2. Estrutura Analítica do Projeto – EAP

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) ou Work Breakdown Structure (WBS) é a
decomposição do trabalho planejado em partes menores, ou seja, em pacotes de
trabalho que serão executados para atender aos objetivos do projeto e criar as entregas (deliverables) necessárias.
Trata-se de um diagrama com níveis hierárquicos, formado pelos pacotes de trabalho que compõem um projeto. Facilita o detalhamento dos processos e o gerenciamento do escopo, da equipe e dos recursos ao longo da realização do projeto.
Em suma, a EAP é um instrumento para a gestão de um projeto, estruturando-o em
forma de árvore. O foco é evidenciar os itens mais importantes de um projeto para
facilitar o controle. A EAP pode ser utilizada em atividades comuns, como reformar
a área externa de uma casa. A descrição seria mais ou menos assim:
• Providenciar materiais
–– Comprar ferramentas;
–– Comprar pincéis/rolos;
–– Comprar removedor de papel de parede;
–– Comprar tijolos;
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

12 de 107

ADMINISTRAÇÃO
Gerenciamento de Projetos e Processos
Prof. Vinicius Ribeiro

• Preparar o ambiente a ser reformado
–– Quebrar as paredes desnecessárias;
–– Tampar o chão com jornais;
–– Cobrir tomadas;
–– Retirar os móveis;
• Reformar
–– Colocar os tijolos nas partes novas;
–– Pintar as áreas;
–– Pintar rodapés com pincel;
• Limpar o local
–– Jogar fora ou guardar os produtos que sobraram;
–– Limpar as ferramentas;
–– Remover as proteções;
–– Limpar os móveis do local;
–– Jogar fora os protetores descartáveis.
Na prática, o gerente de projetos reúne-se com os membros de sua equipe para
identificar os pacotes que precisam ser executados em cada uma das fases do projeto. A partir daí, é possível entender e distribuir os pacotes, avaliando os custos,
alocando os recursos e criando um cronograma.
Um conceito importante é o dicionário da EAP, que é uma ferramenta para descrever os elementos que compõem essa estrutura, uma lista de atividades associadas, marcos, datas de início e término, recursos necessários e referências técnicas.
Segundo o Guide to the PMBOK, a EAP é um conjunto de componentes do
projeto, estruturados com base nas entregas, que organiza e define o escopo
total do projeto.
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1.3. Escopo
Uma definição importante no contexto de projetos é a de escopo (mira, alvo)
de projeto: é o trabalho que precisa ser feito para entregar o projeto, serviço ou
resultado com as características e funções especificadas.
Caso o escopo não for corretamente definido nem bem gerenciado, é bem provável que o projeto não tenha êxito nos seus objetivos.
O escopo de um projeto pode ser dividido nos seguintes processos:
• Planejamento: nesse momento, é criado o plano de gerenciamento, responsável por documentar como o escopo será definido, verificado e controlado.
Nessa etapa, também reside a definição de como a EAP (Estrutura Analítica
de Projeto) será criada e definida e a coleta de requisitos do escopo. Importante citar o Plano de Gerenciamento de Requisitos, que descreve como os
requisitos serão analisados, documentados e gerenciados.
• Definição: etapa de desenvolvimento da declaração do escopo do projeto.
Trata-se de um documento formal.
• Criar EAP: nesse momento, são subdividas as entregas do projeto em componentes menores, para facilitar o gerenciamento.
• Verificação: formalização da aceitação das entregas do projeto.
• Controle: etapa de controle das mudanças que ocorrem na execução.

Um conceito importante, quando falamos em escopo, é a linha de base. Esta é
composta por artefatos (declaração ou especificação do escopo, EAP e dicionário de
EAP) que guiam a equipe de projeto no tocante a entregas e ao resultado almejado.
A alteração dessa linha requer procedimentos formais de controle de mudança.
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1.4. Ciclo de Vida do Projeto
O ciclo de vida é a divisão do projeto em fases de desenvolvimento. O ciclo é
fundamental, pois permite que seja avaliada uma série de similaridades existentes
nos projetos em geral, independente do seu contexto. A correta análise do ciclo
gera vários benefícios, a saber:
• É possível determinar aquilo que foi feito pelo projeto;
• Possibilita a avaliação do projeto e se ele está progredindo;
• Permite identificar o ponto exato em que se encontra um projeto.
A descrição do ciclo de vida do projeto pode se dar de forma genérica, sendo representada por um gráfico isolado, ou mais detalhado, coexistindo vários gráficos,
fluxogramas e tabelas, todos específicos de cada atividade do projeto.
Uma consideração importante é sobre o nível de esforço. No início do projeto,
esse nível é praticamente zero, vai crescendo até atingir um ápice, reduzindo-se
depois até voltar ao marco zero, no término do projeto. Esforço é a quantidade de
pessoas envolvidas, o dispêndio de trabalho e de recursos financeiros, as preocupações, as complicações... Em suma, as dores de cabeça do projeto.

Fases do Ciclo de Vida e os Grupos de Processos de Gerenciamento
de Projeto

A natureza do projeto é que irá determinar as fases do ciclo de vida do projeto.
Em resumo, um projeto inicia-se a partir de uma ideia, evoluindo-se para um plano, sendo este executado e concluído. Cada fase do projeto é caracterizada pela
entrega ou finalização de um trabalho. Ressalta-se que essas entregas devem ser
tangíveis, ou seja, no mínimo, são gerados relatórios, um cronograma é feito ou
um conjunto de atividades é realizado.
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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Não existe um consenso entre as bancas de concursos e entre alguns autores acerca das fases (etapas) do ciclo de vida. No entanto, podemos resumir a sequência
da seguinte forma:
• Início (conceituação), organização e preparação (planejamento), execução
(implementação) e encerramento (conclusão).
Onde, realmente, há consenso é com relação aos chamados grupos de gerenciamento de projeto (macroprocessos para gerenciamento de projetos). Estes

Encerramento

Execução

Iniciação e Planejamento

Esforço

são divididos em cinco. Vejamos:

Monitoramento
e Controle
Tempo

Vamos tratar de cada grupo de forma isolada:
Iniciação (Conceitual): é o momento em que uma determinada necessidade/oportunidade é detectada, uma ideia surge. Essa necessidade é transformada em um problema a ser resolvido, sendo definidos, neste grupo, a missão e o objeto do projeto,
identificando-se as melhores estratégias (para cumprimento de objetivos e metas).
Ocorre o equacionamento e definição do problema, efetuando-se a análise do ambiente dele. A decisão quanto à execução ou não do projeto deve ocorrer nesse momento.
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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Neste grupo, além da identificação e do envolvimento dos stakeholders, tem-se o
Termo de Abertura de Projeto (TAP), que tem a função de autorizar, de maneira
formal, o projeto.

Planejamento: responsável por detalhar tudo que será realizado pelo projeto.
Devem constar, neste grupo, os cronogramas (com a sequência de atividades), a
interdependência das atividades, a forma de alocação dos recursos, o estudo dos
custos (planejamento do gerenciamento dos custos), dos recursos humanos etc. É
o momento em que se procura pensar no projeto para evitar surpresas/imprevistos
ao longo da execução. Assim, todo o trabalho relacionado ao risco é feito nesse momento (planejamento, identificação, qualificação e quantificação). Planos auxiliares
também fazem parte deste grupo. O planejamento da qualidade (Quality Planning)
está presente neste grupo.

Execução: é a materialização do que foi planejado. Erros cometidos nos grupos
anteriores são percebidos nesse momento. Grande parte do esforço e do orçamento do projeto é consumida na execução. A garantia da qualidade (Perform Quality
Assurance) é verificada nesse momento. A orientação e o gerenciamento do trabalho ocorrem neste grupo. A equipe de projeto é tratada por meio de sua mobilização, desenvolvimento e gerenciamento.

Monitoramento e Controle: ocorre paralelamente ao planejamento e à execução.
É o acompanhamento e o controle daquilo que está sendo executado/realizado.
Nesse momento é que são propostas ações corretivas e preventivas, caso sejam
detectadas anormalidades. O controle de qualidade (Perform Quality Control) é realizado neste grupo. Nesse momento, ocorre a validação do escopo e o controle da
comunicação.
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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Encerramento: neste momento ocorrem avaliações, por meio de auditorias externas e internas. São encerrados os livros do projeto e são discutidas as suas falhas
para evitar os mesmos erros no futuro. Esse momento é formalizado pelo Termo de
Encerramento do Projeto (TEP).
É importante mencionar que, apesar do gráfico ilustrado, com o desenrolar do projeto, praticamente todos os grupos são realizados concomitantemente. O ciclo, na
verdade, é dinâmico.
Nem todos os projetos vão seguir à risca todos esses grupos, uma vez que alguns podem ser encerrados antes do inicialmente esperado. Outros projetos passarão pelos grupos 2, 3 e 4 múltiplas vezes. O projeto ou empreendimento objetiva
a satisfação de uma necessidade ou oportunidade, sendo a fase inicial, na qual
existem muitas áreas e/ou pessoas envolvidas.
Em geral sempre existe mais que uma solução ou alternativas para atender às
mesmas necessidades. A técnica usada para definir a solução final passa pelo desenvolvimento de alternativas extremas. A primeira, de baixo custo, que atende as
necessidades mínimas para ser funcional.
A segunda tenta atender a maior parte das as exigências das diversas áreas
envolvidas no escopo, que resulta num projeto com custo muito maior e pouco
competitivo. A partir de ambas as alternativas, é desenvolvida uma solução intermediária entre elas, que atende a uma boa parte das exigências com um custo
competitivo.

3. (ESAF/DNIT/2013) Leia o trecho a seguir:
As etapas do Ciclo de Vida de um projeto podem ser representadas por suas principais atividades, quais sejam: a) Fase Conceitual; b) Fase de Planejamento; c) Fase
de Execução; e d) Fase de Conclusão.
Estas fases são compostas por um conjunto de atividades:
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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I. identificação de necessidades e/ou oportunidades.
II. tradução dessas necessidades e/ou oportunidades em um problema.
III. equacionamento e definição do problema; e análise do ambiente de problema.
IV. determinação dos objetivos e metas a serem alcançados.
V. decisão quanto à execução do projeto.
As atividades enumeradas anteriormente representam a seguinte fase do Ciclo de
Vida do projeto:
a) Conceitual.
b) Planejamento.
c) Execução.
d) Conclusão.
e) Final.
Comentário:
Não existe um consenso entre as bancas de concursos e entre alguns autores acerca das fases (etapas) do ciclo de vida. No entanto, podemos resumir a sequência
da seguinte forma:
• Início (conceituação), organização e preparação (planejamento), execução e
encerramento (conclusão).
Temos também a classificação dos grupos de gerenciamento de projeto: iniciação
(conceitual), planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento.
Iniciação (Conceitual): é o momento em que uma determinada necessidade/
oportunidade é detectada, uma ideia surge. Essa necessidade é transformada em
um problema a ser resolvido, sendo definidos, neste grupo, a missão e o objeto do
projeto, identificando-se as melhores estratégias (para cumprimento de objetivos e
metas). Ocorre o equacionamento e definição do problema, efetuando-se a análise
do ambiente de problema. A decisão quanto à execução ou não do projeto deve
ocorrer neste momento.
R: A
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1.5. PERT/CPM
O Program Evaluation and Review Technique (Técnica de Avaliação e Revisão de
Projetos) ou PERT é uma técnica utilizada para planejamento e controle no campo
de estudo da gestão de projetos, permitindo a calendarização de um projeto. O método permite representar, graficamente, uma rede de tarefas cujo encadeamento
permite atingir os objetos almejados.
A Técnica de Avaliação desenvolve-se da seguinte maneira:

Segmenta-se o projeto em tarefas

Estima-se a duração de cada tarefa
Nomeia-se um chefe do projeto –
assegurará o cumprimento das tarefas

Vejamos os elementos da rede PERT:
• Tarefa (ou atividade): representada por uma flecha. A cada tarefa há um
código e uma duração correspondente. Vale mencionar que o comprimento da
flecha independe da duração.
• Etapa (evento): o início e o fim de uma tarefa. Cada tarefa possui uma
etapa de início e outra de fim. Com exceção das etapas iniciais e finais, cada
uma de fim é uma etapa de início da tarefa seguinte. As etapas são, geralmente, numeradas e representadas por um círculo, mas podem, às vezes, ter
outras formas (quadrado, retângulo, oval etc.).
• Tarefa fictícia (fantasma): representada por uma flecha ponteada, permite
indicar os limites na cadeia entre certas etapas.
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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As técnicas denominadas PERT e CPM (Critical Path Method – Método do Caminho Crítico) foram desenvolvidas de forma independente na década 1950. Não
obstante, a grande semelhança entre as metodologias (ambas as técnicas de rede
baseadas na Teoria dos Grafos*) fez com que o termo PERT/CPM fosse utilizado
corriqueiramente como apenas uma técnica. *Teoria dos Grafos: um ramo da matemática que estuda as relações entre os objetos de um determinado conjunto.
Se, por um lado, o PERT é o cálculo a partir da média ponderada de 3 durações possíveis de uma atividade (otimista, mais provável e pessimista), sendo um
modelo probabilístico, de incerteza; o CPM utiliza valores determinísticos, em uma
situação de certeza, apurando o caminho crítico dada uma sequência de atividades,
isto é, quais atividades de uma sequência não podem sofrer alteração de duração
sem que isso reflita na duração total de um projeto.
O PERT é utilizado em atividades de pesquisa e desenvolvimento, já o CPM é utilizado em projetos cujo fluxo de trabalho é bem definido, como na construção civil.
A interdependência entre as atividades de um projeto implica que algumas atividades devam ser executadas em série, enquanto outras devam ser executadas
de forma paralela.
O PERT e o CPM possibilitam uma visualização das relações de interdependência das atividades, por meio da rede, e também a determinação do tempo total de
duração e a magnitude e tipo das folgas (parada) entre as atividades.
Exemplos de aplicação de PERT/CPM: é o planejamento e gerenciamento da construção civil, pesquisa e desenvolvimento de um produto, construção de navios etc.
Veja que a EAP lida com a execução e o PERT lida com a avaliação dos projetos.
Outra diferença importante é que o PERT possibilita visualizar a interdependência
das atividades.
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Para identificar o caminho crítico de um projeto, deve-se buscar o caminho mais
longo do início ao fim dos trabalhados. Além disso, o caminho crítico, geralmente,
não possui folgas entre o fim de uma atividade e o início de outra. Dessa forma, essa
sequência de atividades demanda uma atenção especial do gerente de projetos.
Dizer que algo não tem folga no CPM equivale a dizer que a primeira data de início
(PDI) é igual à última data de início (UDI) → PDI = UDI.

Existe uma relação entre a duração do caminho crítico e a duração do projeto.
Como o caminho crítico é a sequência de atividades mais demorada, a duração
desse caminho é, em regra, igual à do projeto. Assim, caso ocorram atrasos nas
atividades previstas dentro dele, é provável que haja atrasos, também, na duração
do projeto.
Algumas técnicas podem ser utilizadas para mitigar esses atrasos no projeto. As
principais técnicas, segundo o PMBOK, são o paralelismo (“fast tracking”), que significa realizar, de forma simultânea, fases previstas para ocorrer de forma sequencial; e a compressão, que consiste em utilizar mais recursos para reduzir o prazo
de execução de uma atividade.
Ressalta-se que o uso de técnicas para reduzir os atrasos no projeto implica, via de
regra, aumento dos custos e dos riscos. Dessa forma, o gerente de projetos deve
avaliar, segundo os interesses das partes de um projeto (“stakeholders”), a viabilidade ou não de adotar esses mecanismos.
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1.6. Escritório de Projetos
O Escritório de Projetos é uma estrutura formal dentro de uma empresa, uma
unidade organizacional que busca centralizar e coordenar o gerenciamento de projetos. Essa unidade não necessariamente necessita de estrutura física específica.
O escritório possui uma série de propósitos, a saber:
• Apoiar o Gerente de Projetos;
• Gerar treinamento para as equipes de projeto;
• Implantar software de controle de projetos;
• Estabelecer métodos e padrões;
• Tornar-se centro de excelência em gerência de projetos;
• Responsabilizar-se pelos resultados dos projetos;
• Servir como um repositório de informações relacionadas aos projetos, com a
finalidade de permitir seus acompanhamentos e suas auditorias.
O Escritório de Projetos, ou Project Management Office – PMO, tem a função
de dar subsídios ao Gerente de Projetos, podendo, inclusive, atuar em um projeto
específico, executando tarefas administrativas do projeto.
Segundo o PMBOK, a função dos PMOs nas empresas varia em abrangência,
influência e autoridade, podendo ser bastante limitada, emitindo apenas recomendações; ou podendo possuir autoridade formal garantida pela direção executiva. O
PMBOK apenas descreve o PMO e trata das suas funcionalidades, não se envolvendo com a padronização do escritório de projetos.
Os PMOs, como novas estruturas, requerem mudanças culturais na empresa
para o seu sucesso. É preciso entender que haverá mudanças substanciais na organização e a cultura é envolvida nesse processo.
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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Podemos definir três tipos de escritórios. Vamos conhecê-los:
• Diretivo: este escritório tem o objetivo de assumir o controle dos projetos,
realizando seu gerenciamento direto. Assim, não fico tudo a cargo do Gerente
de Projetos.
• De Suporte: este escritório atua apenas como um apoio, estabelecendo
padrões, boas práticas e metodologias.
• De Controle: este escritório determina políticas de conformidade e aceitação.

4. (ESAF/MPOG/APO/2015) Um escritório de projetos (Project Management Office,
PMO) é um corpo ou entidade organizacional à qual são atribuídas várias responsabilidades relacionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos
sob seu domínio. Os gerentes de projetos e os PMOs buscam objetivos diferentes
e, por isso, são orientados por requisitos diferentes. Neste contexto, analise as seguintes atividades e assinale a opção correta.
I. Controlar os recursos atribuídos ao projeto para atender da melhor forma possível aos objetivos do projeto.
II. Gerenciar as metodologias, padrões, o risco/ oportunidade global e as interdependências entre os projetos no nível da empresa.
III. Gerenciar as principais mudanças do escopo do programa que podem ser vistas
como possíveis oportunidades para melhor alcançar os objetivos de negócios.
IV. Gerenciar as restrições (escopo, cronograma, custo e qualidade, etc.) dos projetos individuais.
a) I e III são papéis do gerente de projetos, enquanto II e IV são papéis do PMO.
b) I e IV são papéis do gerente de projetos, enquanto II e III são papéis do PMO.
c) I é papel do gerente de projetos, enquanto II, III e IV são papéis do PMO.
d) III e IV são papéis do gerente de projetos, enquanto I e II são papéis do PMO.
e) IV é papel do gerente de projetos, enquanto I, II e III são papéis do PMO.
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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Comentário:
Essas diferenças podem ser encontradas na 5ª Edição do PMBOK. Gerentes e
PMOs possuem objetivos distintos, com motivações baseadas em requisitos diferentes. De qualquer, os esforços sempre estarão alinhados à estratégia organizacional. Vejamos as principais diferenças entre os gerentes de projetos e os
escritórios de projetos:
Gerente de Projetos

PMO (Escritório de Projetos)

Foco nos objetivos especificados no
projeto

Gerenciamento das principais mudanças do escopo do
programa.

Controle dos recursos alocados para
o projeto.

Otimização do uso dos recursos organizacionais
compartilhados entre todos os projetos da empresa.

Gerenciamento das
projetos individuais

Gerenciamento de metodologias e padrões, dos
riscos e oportunidades globais, das métricas e
interdependências entre os projetos.

restrições

de

Assim, os itens I e IV referem-se a projetos individuais, cabendo ao gerente de projeto. Por outro lado, os itens II e III referem-se ao conjunto de projetos, cabendo
ao PMO.
R: B

5. (ESAF/MPOG/APO/2015) Em relação à Gestão de Portfólio de Projetos, é incorreto afirmar que:
a) a gestão de portfólio de projetos organiza uma série de projetos em um único
portfólio com objetivos comuns de resultado, visando a maximização dos benefícios
e a otimização na alocação integradas dos recursos da organização.
b) cada portfólio de projetos deve ser avaliado pelo seu valor de negócio e aderência à estratégia.
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c) o portfólio deve existir em função de um objetivo de negócio bem definido e com
benefícios bem tangibilizados em metas.
d) um gerente de projeto tem o papel de garantir que os projetos certos sejam
executados de forma que os objetivos do portfólio sejam alcançados.
e) uma avaliação que sempre deve ser feita na análise do portfólio é se as entregas
dos projetos do portfólio serão suficientes para o alcance dos objetivos estratégicos.1
R: D

1.7. Áreas de Gerenciamento (ou de Conhecimento)
Vejamos as 10 Áreas de Gerenciamento de Projetos segundo o Pmbok Guide (PMI):

1. Integração - consolidação dos diversos planos gerados em um plano único,
denominado Plano do Projeto. Essa é a única área que contempla todos os cinco grupos de processos (iniciação, planejamento, execução, monitoramento e
controle e encerramento);
2. Escopo - abrangência ou fronteiras do projeto, envolvendo a criação da EAP;
3. Tempo – diferente de uma atividade rotineira, os projetos se caracterizam por
prazos, por terem começo, meio e fim. No gerenciamento do tempo, existe
uma sequência de passos a seguir. Vejamos:
a) Definição das atividades;
b) Após essa definição, eu preciso colocá-las na sequência lógica correta;
c) A partir disso, eu estimo os recursos de cada atividade;
d) Em seguida, a duração das atividades deve ser definida;
1

Comentário:
O gerente cuida apenas de um projeto e não de um portfólio todo, que caberia a um PMO.
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a) Com essa duração em mãos e sabendo a sequência, é hora de definir o
cronograma;
b) Por fim, eu preciso controlar esse cronograma estipulado.
4. Custo – o gerenciamento de um projeto deve levar em conta limites orçamentários existentes, através da administração de fluxos de caixa;
5. Qualidade – a satisfação dos stakeholders e o cumprimento de requisitos são
fundamentais;
6. Recursos humanos – projeto envolve pessoas, que devem ser bem gerenciadas e motivadas. RH está inserido nos grupos de processos de planejamento
(planejando o gerenciamento do RH) e execução (envolvendo a equipe);
7. Comunicações – as falhas de comunicação podem garantir o insucesso dos
projetos. É preciso definir os melhores canais de comunicação;
8. Riscos – as incertezas do futuro são típicas dos projetos, sendo fundamental
detectar as ameaças e oportunidades;
9. Aquisições ou Suprimentos – lidar com os fornecedores de serviços e materiais é parte da tarefa da gestão de projetos.
10. Partes interessadas/envolvidas (stakeholders): busca-se atender às
suas necessidades e expectativas. Há quatro processos nessa área:
• identificação das partes interessadas;
• planejamento do gerenciamento das partes interessadas;
• gerenciamento do envolvimento das partes interessadas;
• monitoramento e controle do envolvimento das partes interessadas.
A área 10 foi adicionada na 5ª edição do PMBOK.
Essas áreas interagem de forma integrada para cumprir as funções de planejamento, organização, motivação, direção e controle da gestão de projetos. Vejamos
a figura:
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Vejamos o desdobramento da área “tempo”.
Tempo: aqui temos a estimativa de duração das atividades, ou seja, do
tempo necessário para executar uma atividade. Temos também o desenvolvimento do cronograma, em que se faz uma análise dos recursos necessários,
as restrições existentes e as durações/sequências das diferentes atividades. O
controle de cronograma, por sua vez, efetua um acompanhamento das mudanças que podem vir a ocorrer no cronograma.
Ainda na área tempo, temos a definição da atividade, o sequenciamento delas e
a estimativa de seus recursos.

Orçamentação na Gestão de Projetos
Orçar significa estimar custos, efetuar avaliações, realizar cálculos para algo que
será executado. No âmbito da gestão de projetos, a orçamentação envolve todo o
projeto, ou seja, são agregados todos os pacotes de trabalho e todas as atividades
dentro do tempo esperado de realização. A partir dessa análise, tem-se uma linha
de base dos custos do projeto.
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A orçamentação está na área de gerenciamento “custos”. Ela permite efetuar
comparações entre o que foi planejado e o que está ocorrendo. Essa comparação
pode gerar ações corretivas para que o projeto “entre nos eixos” novamente.
Podemos separar a orçamentação em três partes:
• Entrada: é tudo que a orçamentação recebe para iniciar o trabalho.
–– Estimativa de custos;
–– Definição de escopo;
–– Dicionário de EAP;
–– Cronograma de projeto;
–– Contratos celebrados.
–– Plano de gerenciamento de custos
• Ferramentas e técnicas: definição da alocação dos recursos
–– Agregação de custos;
–– Estimativa paramétrica;
–– Análise de reservas;
–– Conciliação com fundos.
• Saída: produtos finais da orçamentação
–– Linha de base de custos;
–– Mudanças requeridas;
–– Plano de gerenciamento de custos;
–– Eventual necessidade de financiamento do projeto.
Demais Áreas e Desdobramentos
Na área recursos humanos, temos o planejamento de rh (identificação e registro das responsabilidades e relações hierárquicas do pessoal alocado no
projeto), a contratação e a mobilização da equipe envolvida no projeto (momento de obter as necessárias para o projeto), o desenvolvimento e o gerenciamento
dessa equipe (acompanhamento do desempenho da equipe com o fornecimento
de feedbacks, solução de problemas e coordenação de mudanças para a melhoria).
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Na área de comunicação, temos o seguinte:
• Planejamento das comunicações: necessidades de informação são identificadas;
• Distribuição das informações: encaminhamento das informações para os
interessados;
• Relatório de desempenho: distribuição das informações relacionadas ao desempenho do projeto.
A área de aquisições desdobra-se no seguinte:
• Planejamento de compras e aquisições: o que deve ser comprado e o cronograma das compras;
• Planejamento das contratações: os requisitos dos produtos/serviços que
serão adquiridos são documentados. Aqui ocorre também a identificação de
possíveis fornecedores. Trata-se de uma preparação;
• Solicitação de resposta dos fornecedores: cotação, ofertas e propostas junto
aos fornecedores;
• Seleção de fornecedores: análise de ofertas, escolha dos fornecedores e
negociação de um contrato;
• Administração de contratos: gerenciamento dos contratos e relacionamento com o fornecedor. Avaliar desempenho do fornecedor, efetuando ações
corretivas necessárias;
• Encerramento de contratos.
Os tipos de contratos mais comuns relacionam-se com os critérios de pagamento e fornecimento de serviços/produtos, possuindo distintos níveis de risco e
vantagens para compradores e fornecedores. Podemos destacar dois regimes: de
custo e de preços. Vejamos:
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• Regime de preço: valor de contrato pré-estabelecido. No entanto, esse valor
pode ser renegociado. Nesse regime, a contratada é quem realiza as compras
e subcontratações. Vejamos as modalidades:
–– Empreitada global: contratante define especificações, com o preço total
fixado no início do contrato;
–– Empreitada por preços unitários: apenas os preços unitários são pactuados
inicialmente. As quantidades são estimadas;
–– Turnkey: todo o escopo é executado pela contratada, pois tem o know-how
(define a solução). A contratante define apenas requisitos funcionais
e desempenho;
• Regime de custo: a contratada é ressarcida pelos custos pertinentes. A contratante é quem realiza compras e subcontratações. Vejamos as modalidades:
–– Administração: contratada executa o escopo e os custos são reembolsados.
Contratada é remunerada por meio de taxa percentual sobre os custos reais;
–– Administração com remuneração fixa: a contratada é remunerada por montante fixo;
–– Administração com incentivo: inclui incentivo em face de eficiência.
• Regimes híbridos (custo e preço):
–– Administração com preço alvo: um preço alvo pré-negociado é incluído na
negociação. A remuneração ocorre até o limite do preço alvo;
–– Preço máximo garantido (PMG): preço total é fixado. A contratada garante
o valor total do empreendimento;
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6. (ESAF/MPOG/2015) A área de conhecimento que foi adicionada no PMBOK 5ª
edição é a área de Gerenciamento/Gestão
a) das comunicações do projeto.
b) de aquisições do projeto.
c) de envolvidos no projeto.
d) de integração do projeto.
e) de tempo do projeto.

Comentário:
Em uma recente atualização, houve a inclusão de uma nova área de conhecimento:
gerenciamento de partes interessadas/envolvidas (stakeholders), em que se
busca atender às suas necessidades e expectativas.
Há quatro processos nessa nova área:
1. identificação das partes interessadas;
2. planejamento do gerenciamento das partes interessadas;
3. gerenciamento do envolvimento das partes interessadas;
4. monitoramento e controle do envolvimento das partes interessadas.

R: C.
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1.8. Outros Conceitos
Método de Kepner e Tregoe
Trata-se de um método para priorização de projetos, que permite a interação
dos envolvidos por meio da troca de ideias. O método, desenvolvido pelos consultores americanos Kepner e Tregoe, estabelece dois tipos de critérios de decisão:

• Must: são os deveres. São limites para as alternativas escolhidas.
• Wishes: são os desejos. Trata-se da diferenciação qualitativa das alternativas
em jogo.
Para aplicação do método, são elencados 5 passos, a saber:
• Seleção dos critérios;
• Ponderação dos desejos (dar peso a cada desejo);
• Avaliação das alternativas que atendam aos deveres;
• Pontuação dos desejos cujas alternativas atenderam aos deveres;
• Computação das alternativas para seleção da opção vencedora.

Exemplo: Imagine que você tenha vários projetos alternativos e você precisa
fazer escolhas.
1) Definindo critérios:
• Must: os projetos devem ser concluídos em 180 dias.
• Wishes:
1. seria excelente que o projeto impactasse positivamente no lucro;
2. o projeto poderia melhorar a imagem da empresa;
3. o projeto poderia envolver o maior número de equipes da empresa.
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2) Dando peso aos desejos: aspecto 1 tem peso 4, aspecto 2 tem peso 2 e aspecto 3 tem peso 1.
3) Verificando o atendimento aos deveres (must): há projetos que não são concluídos no prazo, estando fora de cogitação.
4) Pontuação de acordo com os critérios dos desejos (wishes): projeto A obteve
3 pontos, projeto C obteve 2 pontos e o projeto D obteve 7 pontos.
5) Com tudo isso, o projeto D é selecionado.

Gráfico de Gantt
Trata-se de uma ferramenta de representação gráfica das informações que
constam do cronograma de um projeto. Por meio do gráfico, é possível detectar
informações relevantes no processo, como as dependências de atividades e os caminhos críticos.
Gráfico Gantt
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Metodologia de Análise e Solução de Problemas (MASP)
Essa metodologia visa à solução, de forma organizada, de problemas nas organizações. É um método que subsidia a análise dos problemas, determinando as
suas causas e elaborando planos de ação para a solução das questões colocadas.
São 4 as etapas do MASP:
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• Análise crítica do problema, utilizando ferramentas como o fluxograma (representação de um processo), o brainstorming (chuva de ideias), a lista (folha) de verificação, que é um formulário que retrata a frequência com que
determinado problema ocorre etc.;
• Determinação das causas, por meio do Diagrama de Ishikawa (diagrama de
causa e efeito), por exemplo;
• Ações, por meio da ferramenta 5W2H (formulário de tarefas com atribuição
de responsabilidades e determinação de circunstâncias), por exemplo;
• Verificação da eficácia das ações.

Competências – Gerente de Projeto
Para desempenhar o papel de gerente de projetos, algumas competências são
requeridas usualmente. Vejamos:
• Relacionadas à Administração Geral: planejamento, organização, execução e
controle.
• Relacionadas à Administração de Projetos: escopo, tempo, custo, risco e
quaisquer outras variáveis.
• Interpessoais: motivação, liderança, trabalho em equipe.

Análise de Projetos – Variáveis Financeiras
A análise de investimentos é um ramo da matemática financeira que utiliza
entradas e saídas de dinheiro para analisar viabilidade de investimentos/projetos,
para comparar dois investimentos financeiros, etc. Trata-se de uma análise de
custo-benefício de um projeto.
Sabemos que o dinheiro, ao longo do tempo, sofre variação de juros, ou seja,
ele não fica estático no tempo. Os juros são a remuneração do dinheiro ao longo
do tempo.
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Quando colocamos esses valores (entradas e saídas) em um desenho, demonstrando a taxa de juros e o período, estamos fazendo um fluxo de caixa.
Imagine que eu pegue um empréstimo de R$ 10.000,00 para investir em um
projeto e, a cada ano, esse investimento renda para mim R$ 3.000,00 durante 5
anos. Vejamos como fica o fluxo de caixa:

R$ 10. 000,00

0

1

R$ 3.000,00

2
R$ 3.000,00

3
R$ 3.000,00

4

5
R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

VPL (Valor Presente Líquido): Nesse método, é calculada a diferença entre
o valor presente das entradas e saídas de dinheiro do investimento, por meio da
aplicação de uma taxa de desconto. Aplicando-se essa taxa, todos os valores são
trazidos para a data atual.
Tratando-se de viabilidade, tem-se:
• VPL > 0: o investimento será recuperado e ainda ocorrerá resultado de
caixa superior;
• VPL < 0: o investimento não será recuperado.

TIR (Taxa Interna de Retorno): Nesse método, calcula-se a taxa de desconto que, aplicada às entradas e saídas, resulta em um fluxo de caixa igual a zero. Ou
seja, é a taxa de juros (desconto) que torna o VPL = 0.
Por meio dessa metodologia, tem-se:
• TIR > custo de capital: projeto aceito.
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Payback: Trata-se da medida do tempo de retorno do investimento. Sendo assim, quando falamos que um projeto tem payback de 5 anos, isso quer dizer que
em 5 anos ocorre o retorno daquilo que foi investido.
Para que o retorno ocorra, é preciso que se igualem as entradas de dinheiro no
caixa com aquilo que foi investido. O payback será o período em que isso ocorrer.
Nessa metodologia, quando comparamos dois projetos, é bastante simples avaliar qual é o melhor investimento: simplesmente aquele que tiver o menor payback.
O grande problema do payback é que ele não considera os valores no tempo. Se
tivermos dois projetos, não há a identificação de qual deles é melhor ao longo do
tempo. Mesmo que o payback seja igual, é possível que um investimento seja mais
interessante do que o outro. Ele não faz essa análise.
Outro problema é que, após a recuperação do capital, é possível que um projeto
seja melhor do que o outro. Entretanto, o payback não permite essa análise posterior à recuperação do capital.

Prince2 e ZOPP

Método Zopp: planejamento de projeto orientado para objetivos. Possui uma
abordagem participativa, envolvendo todos os funcionários. Esse método objetiva
uma maior integração, participação e comprometimento dos diferentes atores envolvidos.
Esse método, de origem alemã, possui grande contribuição para o planejamento, na medida em que ele estabelece uma hierarquia de objetivos, que busca criar
uma lógico de meios e fins.
No ZOPP, é feita uma árvore de problemas, que consiste na criação de uma
árvore na forma de um organograma, em que as caixinhas são problemas que
causam outros problemas. A partir dessa árvore, planos de ação são estabelecidos
para combater os problemas. A caixa mais acima representa o principal problema:
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Problema Principal:
Educação Deficiente

Estrutura Precária
das Escolas

Professores
Desmotivados

Baixo Investimento
em Reformas

Ausência de Bons
Treinamentos

Grade Curricular
Desatualizada

Baixo Salário
de Docentes

Prince2: o Projects In Controlled Enviroments (Projetos em Ambientes Controlados)
também é uma metodologia de gerenciamento de projetos. As suas práticas auxiliam no cumprimento de prazos e na obtenção dos resultados esperados do projeto.
É uma metodologia britânica que tem sido bastante difundida no mundo, inclusive
no Brasil.

Se compararmos com o Guia PMBOK, podemos dizer que este envolve uma base de
conhecimentos e boas práticas no tocante à gestão de projetos. Assim, o foco do
Guia é “o que fazer”. No caso do Prince2, trata-se de uma abordagem prescritiva,
com detalhamento de processos, papéis e responsabilidades no âmbito da gestão
de projetos. O Prince foca no “como” fazer.
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No Prince2, ocorre o que chamamos de gerenciamento por exceção. O que significa
dizer que há níveis de tolerância previamente definidos para cada parte dos objetivos do projeto a fim de estabelecer limites de delegação de autoridade. Além da
exceção, o Prince2 é guiado pelos princípios do foco no produto e da adaptabilidade
do ambiente do projeto.

Os tipos de Cultura na Gestão de Projetos
Gerenciar projetos pode envolver diferentes culturas que se baseiam no tipo de
empreendimento, no grau de cooperação/confiança e no ambiente concorrencial.
Harold Kerzner classifica os seguintes tipos culturais:

Cooperativas

Não Cooperativas

Competitivas

• baseia-se na confiança;
• comunicação efetiva interna e externa.
• desconfiança;
• interesse individual maior que interesse de equipe.
• concorrência entre equipes de projetos;
• busca pelos recursos da empresa;
• fidelidade maior ao projeto do que ao gerente da área.

Isoladas

• em organizações de grande porte;
• unidades com culturas próprias de gestão de projetos;
• cultura dentro de uma cultura global.

Fragmentadas

• parte da equipe fica, geograficamente, separada, fragmentando a cultura.

Gestão de Risco
Na gestão de projetos, é fundamental efetuar a gestão do risco do projeto. Quando eu escolho um projeto, estou assumindo os riscos do insucesso que possam vir
a ocorrer. Por outro lado, a não escolha de um projeto também gera risco: se esse
projeto não escolhido fosse um sucesso, eu estou perdendo em não implantá-lo.
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O risco pode ser definido como um perigo/perda ou a possibilidade disso. Quando eu tenho um risco, eu tenho a possibilidade de algo não desejado ocorrer, o que
pode atrapalhar o sucesso de um projeto/empreendimento. Ocorrendo aquilo que
estava previsto no risco, gera-se atraso, perda financeira e perda de mercado.
As empresas cometem falhas quando não se previnem, quando não planejam
suas ações, considerando as ameaças. Isso tende a trazer consequências durante
a execução, forçando os gestores a adotar medidas intempestivas corretivas, que,
geralmente, são mais caras e são menos eficazes.
É preciso dizer que nem tudo que possui risco deve ser evitado. Arriscar faz parte do ambiente de negócio. É preciso, no entanto, agir de forma coerente. Os conservadores devem ser cautelosos e os arrojados devem fazer suas apostas sempre
analisando os impactos e riscos.
Segundo George Eliot, “grandes feitos não são realizados por aqueles que procuram segurança”.
Uma coisa importante é que riscos nem sempre são ameaças, nem sempre são
negativos. Riscos podem ser oportunidades que a empresa pode aproveitar. O risco
de chover tende a aumentar as vendas de guarda-chuva, não é? No ano passado,
eu comprei o meu guarda-chuva em um dia de chuva, em que já estava com a
roupa encharcada, rsrsrs.
Vejamos as estratégias de riscos:
• Aceitar: é preciso ter em mente que é muito difícil não haver risco nenhum.
Assim, aceitar é não alterar o plano de gestão do projeto considerando os
riscos conhecidos. Outra explicação é que a equipe de projeto não vislumbrou
uma alternativa mais interessante;
• Transferir: aqui há uma transferência do risco para terceiros, como é feito em
contratos de garantia ou seguro;
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• Mitigar: adotar iniciativas para diminuir os riscos previstos, reduzindo as
chances de ocorrer algo não desejado. Um exemplo é ter duas linhas de telefone de duas companhias diferentes. O problema da falta de sinal pode ser
mitigado com isso;
• Prevenir (evitar): aqui ocorre a alteração do gerenciamento para evitar a
ocorrência do indesejado. Uma tecnologia não comprovada pode não ser adotada para evitar riscos;
• Eliminar: aqui se busca a eliminação completa do risco com alteração do escopo do projeto, por exemplo.
Método Delphi: é um método de previsão do futuro que, realizado de forma
sistemática, obtém o consenso entre diferentes especialistas. Nesse método, são
conhecidas as opiniões dos especialistas para avaliar situações desconhecidas.

2. Gerenciamento de processos
2.1. Introdução
Processo pode ser definido como uma ação continuada, um procedimento, estados intermediários de uma transformação. É sempre bom diferenciar dos projetos,
que são caracterizados por possuir tempo determinado de execução. Os processos
não, eles são contínuos, sequenciais.
Segundo Idalberto Chiavenato, gestão de processos é uma forma de administração focada nos processos. A partir da gestão de processos, a empresa passa a
ter uma visão do todo, uma visão sistêmica, podendo interferir positivamente nas
suas atividades. A empresa passa a olhar para processos, não para suas funções
(marketing, recursos humanos, finanças, produção etc).
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

41 de 107

ADMINISTRAÇÃO
Gerenciamento de Projetos e Processos
Prof. Vinicius Ribeiro

Com isso, podemos entender que a gestão de processos não possui foco em
uma parte da empresa, como a alta gerência, por exemplo. O foco é a empresa
como um todo, na perspectiva de processos. Todos são envolvidos.
A gestão por processos utiliza-se da entropia negativa para poder melhorar as
operações da organização.
Vamos entender dois conceitos:
Entropia: Deterioração do sistema;
Negentropia: também conhecida como sintropia ou entropia negativa, é o antídoto da entropia – é a ordenação do sistema.
Em uma organização, podemos pensar os processos como uma sequência de
atividades que transforma insumos (inputs) em produtos (outputs), gerando valor
para o cliente. Vejamos a ilustração:

Input
• recursos materiais
• recursos humanos
• recursos financeiros

Transformação

• produção de bensou
• execução de um serviço

Output

• produto pronto para o cliente
• serviço disponível ao cliente

Uma empresa funciona da seguinte forma: ela utiliza seus recursos (humanos,
materiais e financeiros) para transformar a matéria-prima ou a ideia em um produto acabado ou em um serviço disponível, respectivamente. Os inputs são os recursos de entrada e os outputs são as saídas da empresa, ou seja, o que a organização
produz e expede para o mercado.
Se pegarmos o quadro “transformação” e dermos um zoom, veremos que ele
é composto por várias etapas, mas cada empresa possui a sua própria sequência,
cada produto requer uma determinada ordem de produção, e por aí vai. É importante saber o seguinte: a cada etapa de produção, dentro do processo de transformação, são agregados valores ao produto.
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Explicando melhor: se o produto irá passar por 3 processos diferentes antes de ser
acabado, na 1º unidade ele irá receber algum tipo de transformação. Essa transformação necessariamente agrega valor ao produto. A cana-de-açúcar, ao virar álcool,
não está agregando valor? Qual é mais caro? Isso, esse valor é também financeiro.
Voltando à explicação, ao sair da unidade 2, o produto terá mais valor agregado
do que na unidade de produção 1 e, no fim (3º unidade), ele atingirá o máximo de
valor que a empresa pretende agregar para então comercializá-lo. Entendido?
Outro tema importante em gestão de processos é o mapeamento de processos.
Podemos defini-lo como o estudo das atividades que compõem um determinado
processo, a fim de ordená-las. Com essa organização, gera-se um fluxo das atividades, em um fluxograma.
No mapeamento, é possível observar a sequência das atividades, além da especificação daqueles que executam cada tarefa.

7. (ESAF/MTUR/2014) Na organização voltada para processos, a gestão tem características específicas. Analise as afirmativas abaixo e selecione a opção incorreta.
a) Na organização voltada a processos, existe o objetivo de otimizar a posição
competitiva da organização, seu valor para os acionistas e sua contribuição para
a sociedade.
b) Na organização voltada a processos, os processos são melhorados em busca de
maior eficiência, velocidade ou qualquer outro objetivo de desempenho.
c) Na organização voltada a processos, existe uma estrutura que privilegia áreas
funcionais e as trata como funções permanentes não integradas.
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d) Na organização voltada a processos, os processos cruzam fronteiras funcionais
provocando a horizontalização em detrimento da verticalização da cadeia de comando.
e) Na organização voltada a processos, permite-se que as funções trabalhem de
forma coordenada, aumentando a eficiência de longo prazo.2

R: C

Fluxograma - Representação gráfica da rotina de um processo por meio de
símbolos padronizados. Permite o mapeamento individualizado de cada etapa e,
quando necessário, o estudo e racionalização de tempos e movimentos do processo.
O fluxograma difere do organograma (representação dos cargos de uma empresa)
por ser dinâmico. Veja a ilustração sobre uma gestão de contratos:

Elaborar minuta
de contrato

Requer
Licitação?

Não

Elaborar justificativa de
inexibilidade ou dispensa

Sim

Verificar se será
eletrônico ou presencial

Sim
É pregão?
Não
Verificar a
modalidade

2

Comentário:
Se a organização é voltada para processos, não tem sentido adotar uma estrutura funcional, uma vez que os
processos atuam além dos limites das diversas funções da empresa. Ademais, a palavra integração é palavra
de ordem na gestão por processos.
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Uma coisa que podemos notar, a partir da figura do fluxograma, é que todos
os símbolos do fluxograma podem ter várias entradas e saídas. O losango “requer
licitação?”, possui como entrada o círculo alongado “elaborar minuta de contrato”;
e como saídas o retângulo “elaborar justificativa de inexigibilidade ou dispensa” e
o losango “é pregão?”.
Contudo, há duas exceções nessa regra de entradas e saídas. O primeiro símbolo nunca terá entradas, já que é o primeiro. Pela lógica também, o último símbolo
nunca terá saídas, já que representa o fim daquele determinado processo.
Quando desenhamos um fluxograma, cada símbolo possui um significado específico. Assim, temos:

• Círculo alongado: início ou fim;
• Seta: sentido do processo;
• Retângulo: ações ou atividades;
• Losango: questões/alternativas, sempre com duas saídas, pontos de decisão.
Vamos conhecer outros símbolos:
• Documentos utilizados no processo:
• Demonstra uma espera:
• Armazenamento:

Quando mapeamos um processo e o representamos por meio de fluxograma,
podemos identificar onde se situam possíveis problemas. Esses problemas, também chamados de gargalos, uma vez identificados, podem ser solucionados para
que os processos voltem ao seu curso (fluxo) normal.
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Exemplo: suponhamos que a empresa já conhece um problema que está tendo:
o produto fabricado está com problemas de especificação (as suas características
estão fora do padrão estipulado). Assim, com o mapeamento dos processos, é
possível detectar em que momento da fabricação a especificação não foi cumprida.
Com a correta identificação desse momento, a solução do problema fica mais clara.
Diferente do fluxograma é o cronograma. Trata-se, também, do sequenciamento de atividades, mas com um detalhe importante: atividades dispostas ao longo
do tempo.

8. (ESAF/RECEITA FEDERAL/2014) Analise os itens a seguir e assinale a opção correta.
I. Na criação do conhecimento, o conhecimento tácito é pessoal, difícil de formalizar e comunicar. Já o conhecimento explícito refere-se ao que pode ser transmitido
na linguagem formal.
II. Um processo é um conjunto de atividades encadeadas, que devem ser realizadas por pessoas e não por máquinas.
III. Os recursos aplicados por unidade de saída e o tempo de processamento por
unidade produzida são medidas de eficiência.
a) Somente II e III estão corretas.
b) Somente I e II estão corretas.
c) Somente I e III estão corretas.
d) Nenhuma das afirmativas está correta.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
Comentário:
Vejamos as alternativas.
I) Esse tema sai um pouco da matéria. No entanto, coloquei a questão em face dos
demais itens. O que é algo explícito? É aquilo que está perfeitamente enunciado,
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preciso, formal. O que é algo tácito? É aquilo que está subentendido, que não se
exprime formalmente. Portanto, o item está correto.
II) Máquinas também realizam processos. Os processos produtivos na indústria são
feitos principalmente por máquinas.
III) Essas são medidas que comparam desempenho: comparam insumos com produto final e tempo para produção. Isso de fato é eficiência.
R: C

Fluxogramação
Como vimos, o fluxograma é uma representação gráfica com símbolos padronizados, símbolos conhecidos internacionalmente. É a preparação/montagem
de fluxogramas.
No contexto da fluxogramação, primeiro é preciso coletar dados. A partir dos
dados, inicia-se a fluxogramação para que seja criado um fluxograma. Finalizado
este, é feita a sua análise e apresentado o produto final aos interessados.
Vejamos alguns tipos de fluxograma:
• Vertical: também conhecido como gráfico de análise de processo, é utilizado
para descrever um procedimento/rotina que é executado por diversos funcionários, cada um exercendo seu papel, podendo conter, também, a descrição
de rotina que é executada por um funcionário apenas. O foco do fluxograma
está na sequência da rotina/processo.
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• Horizontal: o foco está nas pessoas/órgãos envolvidos no procedimento.
Quando vários órgãos ou pessoas estão envolvidos, esse fluxograma facilita a
visualização do papel de cada um, possibilitando detecções de ausência de
equidade na distribuição do trabalho.

• De colunas:
Setor 1

Setor 2

Atividade 1

Atividade 2

• Funcional:
Departamentos Envolvidos

Atividades

RH

Atividade 1

Financeiro

Atividade 2

Quando se decide efetuar uma fluxogramação, é preciso definir a melhor técnica. Cada situação determinará a coisa certa a se fazer, que pode ser:
• Eliminação de passos do processo;
• Criação de passos;
• Alteração de passos;
• Combinação da sequência de passos.
Essas decisões devem levar em conta os demais processos da empresa, que
podem ser impactados pelas alterações implantadas.
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2.2. Cadeia de valor
Este é um conceito que possui estreita relação com a gestão de processos. A
cadeia de valor, criada por Michael Porter, é um conjunto de atividades que são
desenvolvidas pela empresa, que se inicia na pesquisa e desenvolvimento (do produto) e finaliza-se no pós-venda desse produto.
Trata-se de um modelo que permite uma visão do todo na empresa, com a demonstração de que cada área possui a sua importância no lucro da empresa, todos
devendo trabalhar em conjunto, alinhados com os objetivos organizacionais.
Dentro dessas duas etapas, devemos considerar as seguintes atividades (chamadas de primárias ou subprocessos) como componentes de uma cadeia de valor:
logística interna, operações, logística externa, marketing e vendas, e serviços ao
cliente. Todas essas atividades criam valor para a empresa, pois, à medida que elas
são executadas, o produto fabricado vai ganhando valor (financeiro), o que será
agregado ao preço de venda.
Além das primárias, temos também atividades de apoio (suporte). Vejamos:
aquisição de recursos, desenvolvimento tecnológico, administração (infraestrutura)
e administração de recursos humanos.
Vejamos a figura que representa a cadeia de valor, demonstrando que essas
atividades geram margem (lucro) para a empresa.
Infraestrutura da empresa
Desenvolvimento de Tecnologia

m
ge

de apoio

ar

Gerencia de Recursos Humanos

M

Atividades

Marketing
e Vendas

Serviço

ge

Logística
Externa

ar

Operações

M

Lógica
Interna

m

Aquisição

Atividades Primárias
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

49 de 107

ADMINISTRAÇÃO
Gerenciamento de Projetos e Processos
Prof. Vinicius Ribeiro

É importante notar que tanto clientes (saídas) quanto fornecedores estão
abrangidos na figura, uma vez que eles se relacionam com a empresa. Os clientes
estão presentes no marketing, vendas e no serviço. Os fornecedores estão presentes na aquisição.

2.3. Níveis de detalhamento dos processos
Dentro da teoria que envolve os processos, podemos fazer uma separação didática em 5 níveis de detalhamento. Vamos dar uma olhada nisso:
• Nível 1 – Macroprocessos: é a soma dos processos da empresa, das diferentes funções da empresa. Exemplo: todo o processo de gestão da área de
recursos humanos;
•

Nível 2 – Processos: é a soma de atividades sequenciais que transformam
entradas em saídas, agregando-se valor. Exemplo: processo de recrutamento
e seleção de pessoal;

• Nível 3 – Subprocessos: trata-se da decomposição dos processos em seus
componentes principais. Exemplo: subprocesso de seleção de pessoal;
• Nível 4 – Atividades: demonstra a decomposição dos subprocessos nas principais atividades. Não há detalhamento das operações. Exemplo: atividade de
entrevistar candidatos;
• Nível 5 – Tarefas: detalhamento das operações das atividades. Exemplo: tarefa de perguntar sobre as experiências profissionais anteriores.

2.4. Maturidade de Processos
Neste contexto, temos a maturidade de processos no âmbito de duas visões:
CBOK (Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio) e SDPS (Sociedade
para a Ciência de Design e de Processos). Vamos conhecer um pouco sobre isso:
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

50 de 107

ADMINISTRAÇÃO
Gerenciamento de Projetos e Processos
Prof. Vinicius Ribeiro

• CBOK: existe um ciclo de vida de um processo que se inicia na sua descoberta, indo até a implementação. O modelo de maturidade de processos de negócio chamado “Bussiness Process Maturity Model” divide-se em cinco níveis.
Vamos conhecer:
–– 1 - Inicial: execução de modo ad-hoc (aqui e agora). Resultados não são
fáceis de serem previstos. Gerenciamento não é consistente;
–– 2 - Gerenciado: aqui existe um equilíbrio de esforços nas unidades de trabalho, existe um procedimento a ser repetido. Há compromissos primários
dos grupos de trabalho. Apesar disso, é possível que diferentes unidades
executem tarefas similares de maneiras distintas;
–– 3 - Padronizado: padrões são consolidados tendo como base as melhores
práticas. Os processos padronizados geram economia de escala e base
para o aprendizado;
–– 4 - Previsível: desempenho dos processos é gerenciado estatisticamente
durante todo o fluxo de trabalho. As variações são controladas para se prever os resultados, inclusive em estados intermediários;
–– 5 - Otimizado: melhorias proativas e oportunistas buscam inovação para
resolver lacunas entre a capacidade requerida e a atual.
• SDPS: os níveis do ciclo dizem respeito às diferentes etapas do conhecimento
das equipes envolvidas:
–– 1 - Processos modelados: identificação dos processos se dá pelos seus
valores, impactos, motivações, características, papéis das sincronias e de
seus efeitos colaterais;
–– 2 - Processos simulados: ocorre a simulação dos processos por meio da
introdução de dados estimados, gerando cenários distintos. Os riscos da
implantação são diminuídos;
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–– 3 - Processos emulados: a emulação ocorrer a partir de dados da realidade
junto a dados estimados, com um melhor refinamento dos cenários e seus
impactos;
–– 4 - Processos encenados: realização dos processos conforme o modelo. As
observações geram adequações;
–– 5 - Processos interoperados: execução de processos ocorre além das fronteiras organizacionais, gerando cadeias de valor.

2.5. Ferramentas e Outros Conceitos
Temos importantes ferramentas que auxiliam no mapeamento de processos:
fluxograma, 5w2h e diagrama de causa e efeito. Vamos ver os dois últimos;
5w 2h - Formulário para execução e controle de tarefas que atribui responsabilidades e determina as circunstâncias em que o trabalho deverá ser realizado. Recebeu esse nome devido à primeira letra das palavras inglesas: what (o que), who
(quem), when (quando), where (onde), why (por que), e das palavras iniciadas
pela letra H, how (como), how much (quanto custa).
Vejamos um exemplo de um Plano de Ação, constante do Livro “Ação Empreendedora”, organizado por Fernando Lenzi, Marcio Kiesel e Fabricia Zucco:

Que
Ação?
(What)
Liderar
uma
equipe
de, ao
menos, dez
pessoas,
durante
dois anos.

Quem?
(Who)

Eu
mesmo.

Onde?
(Where)

Na empresa
em que
trabalho
atualmente.

Quando?
(When)

Conseguir a
oportunidade
nos próximos
seis meses.

Por quê?
(Why)

Como?
(How)

Quanto
Custa?
(How
much)

Preciso
desenvolver a
competência
de liderança.

Deixar
clara para a
empresa meu
objetivo de
desenvolver
essa
competência.

Não há
custo
algum.
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Diagrama de causa e efeito - O diagrama de causa e efeito, também chamado de diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, é uma ferramenta muito importante na administração. Ishikawa foi o engenheiro que propôs o diagrama, mas
essa espinha de peixe, como funciona? Vejam o desenho:

Material

Mão de obra

Medidas

Problema

Métodos

Máquinas

Meio Ambiente

Viram a razão do apelido? Essa ferramenta nos permite relacionar todos os
problemas em uma organização. É um brainstorming (chuva de palpites) de problemas, que detecta suas causas e também os efeitos e o seu peso, ou seja, a sua
contribuição para o problema. Da estruturação do diagrama, poderíamos perguntar, por exemplo: de que forma o déficit de recursos humanos está influenciando no
desempenho da empresa?
Ainda sobre o brainstorming, imagine uma reunião de desenvolvedores de produto. Há um momento, no começo da reunião, em que as pessoas presentes começam a “jogar” várias ideias para criar um produto. Nesse momento, não há limites
nem restrições. É uma chuva de ideias (brainstorming) que ocorre. Numa etapa
posterior, as pessoas irão ponderar aquilo que poderá ser levado a efeito.
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Podemos considerar os seguintes passos no mapeamento de um processo:
1. Identificação dos objetivos;
2. Identificação das saídas;
3. Identificação dos clientes;
4. Identificação das entradas e componentes;
5. Identificação dos fornecedores;
6. Determinação dos limites;
7. Documentação do processo atual;
8. Identificação das melhorias necessárias;
9. Estabelecimento de consenso acerca das melhorias que serão aplicadas;
10. Documentação do processo já revisado/aprimorado.

Notação
A notação pode ser definida como o material gráfico que é visto na modelagem
de processos. É ela que vai descrever os modelos de processos. Destacamos as
seguintes notações que têm sido utilizadas no mercado:
• Diagramas de fluxo da UML (Unified Modeling Language – Linguagem Unificada de Modelagem);
• Diagramas de atividades da UML;
• Notação de Modelagem de Processos de Negócio (em inglês: Business Process Modeling Notation – BPMN), mantido por um grupo chamado Object
Management Group.
Vejamos os elementos de notação:
Atividades: são os passos individuais ou partes de trabalho que devem ser
completos para executar o processo, podendo ser simples tarefas ou decompostas
em subprocessos;
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Decisões: representam as bifurcações em que o fluxo pode seguir para dois ou
mais fluxos;
Eventos: ocorrem fora do escopo* (conteúdo) de um processo, podendo ser
fruto de ações tomadas, mensagens recebidas ou da passagem do tempo. Os eventos podem criar, interromper ou finalizar processos; *Escopo é aquilo que contém o
processo, são os limites dele, contendo, inclusive, a missão do processo.
Fluxo: demonstra a direção da sequência do trabalho. É um passo a passo. Geralmente, o desenho dos fluxos é feito de cima para baixo ou na direção da leitura,
indicando a passagem do tempo;
Papéis: são um tipo de pessoa ou grupo. Cada papel requer um conjunto determinado de habilidades e conhecimento, além de possuir responsabilidades específicas, desempenhando certos tipos de trabalho. Os papéis possuem diferentes tipos
de relacionamento com outros papéis dentro da organização;
Raias e Piscinas: raias são secções (verticais ou horizontais) que apresentam
como as atividades são desempenhadas por um determinado papel. Quando o fluxo
de trabalho ultrapassa uma raia, a responsabilidade daquele trabalho passa para
outro grupo ou pessoa dentro da empresa.
A piscina é a fronteira da organização, podendo conter várias raias. É comum
que a “piscina do cliente” esteja inclusa nos processos;
Pontos Terminais: são o início ou o fim de um processo ou de um fluxo de
processo. Esse ponto, em geral, representa algum tipo de evento.
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Vejamos a figura abaixo:
Raia para o papel

Raia para o papel

Início
O fluxo de trabalho divide-se.
As tarefas são executadas em paralelo

Tarefa 1
Tarefa 2A

Tarefa 2B
Entrada/
Saída

O fluxo funde-se

Subprocesso

em uma tarefa
Decisão

Tarefa 3

Um subprocesso incorpora-se a outro
modelo de processo

Pare

Modelagem de Processos
Processos de negócio são, conforme HAMMER e CHAMPY, “um conjunto de atividades cuja operação conjunta produz um resultado de valor para o cliente”. Outra definição interessante consta do Livro “Gestão por Processos”, de José Sordi:
“fluxos de trabalhos que atendem a um ou mais objetivos da organização e que
proporcionam agregação de valor sob a óptica do cliente final”.
Smith aponta as seguintes características de um processo de negócio:

Extensos e
Complexos

Extremamente
Dinâmicos

Grande variedade de fluxos de informação.

A agilidade é necessária para atender demandas e
mudanças.
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Distribuídos e
Segmentados

Duradouros

Automatizados

Dependentes de
Pessoas

Difícil
Compreensão

Há várias aplicações nas diferentes realidades das
empresas, operando em diferentes plataformas
tecnológicas.

As execuções podem levar meses.

Executados por computadores.

A inteligência das pessoas é exigida.

Em algumas empresas, os processos não são percebidos e explicitados de forma fácil.

Modelos AS-IS: Maneira de representar os processos como eles são, ou seja,
o processo existente. Esse modelo olha o presente, o status, a situação real. Considera os erros e acertos, é uma representação real.
Modelos SHOULD-BE: representa os processos como eles deveriam ser.
Modelos TO-BE: Maneira de representar os processos como eles vão ser. São
processos desejáveis, redesenhados, alterados. Esse modelo olha para o futuro,
projeta uma situação ideal.
Quando falamos em processos e suas melhorias, mapeamentos e modelagens,
podemos destacar as seguintes etapas:
• Iniciação e planejamento: definição de escopo, stakeholders, mobilização de
equipe;
• Mapeamento de processo: coleta de informações e documentos, análise dos
sistemas existentes, definição de notação e modelagem;
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• Modelagem de processo: desenho do diagrama AS-IS, com a validação do
modelo;
• Redesenho de processo: desenho do diagrama TO-BE, com a validação do
modelo;
• Implementação: implementar o modelo TO-BE, realizando treinamentos;
• Encerramento: determinação do ciclo de melhoria contínua.

UML
A Linguagem de Modelagem Unificada (Unified Modeling Language) é uma linguagem que unifica notações, diagramas e maneiras de representação presentes
em diferentes técnicas de modelagem. Trata-se de uma linguagem visual que serve
para modelar processos.
Na prática, a UML funciona como se fosse aquela caixa de ferramentas de um marceneiro. Enquanto este profissional a utiliza para construir um armário, por exemplo,
essa linguagem é utilizada para a construção da modelagem dos processos.
Em cada elemento gráfico da UML estão presentes:
• Sintaxe: forma (predeterminada) para se desenhar o elemento;
• Semântica: relaciona-se com a definição do significado do elemento e o objetivo da sua utilização.
UML 1.x: o fluxo de atividades simula uma série de transições que ocorrem
entre um momento inicial e final.
UML 2.x: Redes de Petri (permite a representação de sequências de estados
e as transições) passou a ser a base do diagrama de atividades, conferindo maior
flexibilidade para a modelagem de fluxos que são mais complexos.
Rede Petri: instrumento para se modelar fluxos de processos de negócios. Ela
é formada por quatro elementos: lugares (estado), transições (indicadas por barras
horizontais ou verticais), arcos e tokens (fichas/marcadores).
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BPEL (Business Process Execution Language): linguagem que serve para
especificar processos de negócio. É a chamada linguagem de expressão de processos de negócio, que permite a representação de um processo na linguagem XML.
Diagrama de Máquinas de Estado: demonstra os eventos e estados importantes de um objeto, além de ilustrar o comportamento de um objeto em resposta
a um evento.

System Dynamics e EPC

System Dynamics: método de modelagem que se baseia em simulações feitas
no computador com o fito de determinar organizações e políticas mais efetivas.
Este sistema pode complementar um mapeamento de processos.
EPC (Event Process Management – Processo de Gestão de Eventos) é um tipo
de modelagem de processos. A ilustração se dá na forma de uma cadeia de eventos
e funções.

O Controle de Processos
Qual é a importância de se ter controle sobre os processos existentes em uma
empresa? Se eu não os controlar, haverá impacto? O que muda?
Vamos imaginar dois exemplos diferentes:
Exemplo 1: o processo de atendimento de clientes de uma companhia aérea.
Quais aspectos existentes? Temos as prioridades de atendimento, as demandas específicas, as dúvidas comuns, o perfil do cliente, a sazonalidade etc. Se a empresa
tem tudo isso de forma mapeada, ela, racionalmente, estabelece um processo organizado de atendimento de clientes, com metodologia de abordagem, script com
respostas a perguntas frequentemente realizadas, escala de prioridades, acompanhamento do atendimento etc.
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A tendência é que, havendo os recursos necessários (funcionários, equipamentos),
o atendimento transcorra dentro da normalidade.
Exemplo 2: o processo de construção de uma casa. Imagine que um casal
comece a construir sua casa e contrata arquiteto, pedreiros etc. O processo de
construção passa a ocorrer sem o controle dos donos, que não moram na mesma
cidade. O que vai acontecer? O material de construção sairá mais caro, a casa não
ficará pronta no prazo, o projeto da casa sofrerá modificações indesejadas etc.
Tragédia total.
Comparando os dois exemplos, percebemos, claramente, em qual processo há
controle, há domínio sobre os acontecimentos. É claro que imprevistos acontecem;
mas a companhia aérea tem ingerência nos processos, consegue intervir neles,
sabe o que está acontecendo. O casal não tem a mesma “sorte”. Os procedimentos
simplesmente acontecem, sem o domínio dos eventos.
É lógico que, entre o controle absoluto (nós controlamos o processo) e a falta
de controle (processos nos controlam), existe um meio termo. As empresas devem
buscar o ideal do alto controle, traçando objetivos claros, identificando processos,
gerando indicadores de desempenho, estruturando o trabalho das pessoas etc.

Técnicas de análise e simulação de processos
Para analisar um processo e estabelecer um modelo TO BE, pode-se efetuar
uma simulação de processo. Nessa simulação, é possível descobrir a duração
de atividades, os problemas existentes, os recursos necessários, os custos que
serão incorridos.
Simulando um processo, eu consigo, por exemplo, determinar quantos funcionários são requeridos em um banco para atendimento aos clientes, sem gerar fila
e nem ociosidade.
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Existem dois modelos de simulação:
• Estático: demonstram o estado de um processo em um momento, sem considerar um período de tempo;
• Dinâmico: demonstram as alterações no processo em um determinado período de tempo.
Estudos Etnográficos e a Análise de Processos
A etnografia é oriunda da antropologia. Ela consiste na análise vivenciada de um
grupo e do seu saber por parte de um terceiro. É uma forma de percepção externa
daquilo que está sendo feito e pensado por um grupo de pessoas.
Esse tipo de análise é totalmente aplicável à análise de processos. Trata-se de
uma inserção na realidade dessas pessoas para que se possa tirar conclusões de
aspectos sociais e organizacionais, analisando relação entre equipes, cotidiano etc.
Em geral, aquilo que é descrito como a maneira de se executar um processo
difere daquilo que realmente os funcionários fazem. A observação, por um terceiro,
da execução desses processos pode detectar essa distorção, sempre presumindo
a competência das pessoas na realização do trabalho. Essas análises acabam por
mostrar que o trabalho, de fato, executado é mais complexo/rico se comparado às
definições de processos constantes nos manuais.
Reengenharia
Sistema administrativo criado pelos autores americanos Michael Hammer e James Champy, no início da década de 1990. Por meio da reformulação da maneira
de fazer negócios, de executar atividades, tarefas ou processos, esse sistema é
bastante utilizado pelas empresas, que o utilizam para se manterem competitivas
e alcançarem suas metas.
Segundo Stair e Reynolds (2002, p.39), a reengenharia é vista como “redesenho de processos, envolve a readequação dos processos empresariais, estruturas organizacionais, sistemas de informação e valores da organização, objetivando
uma guinada nos resultados dos negócios da organização”.
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Nesse sentido, a reengenharia objetiva a melhoria em três níveis: redução de
custos, redução de tempo de execução e melhoria da qualidade dos serviços.
A reengenharia não é uma simples reforma ou uma evolução natural, é uma
reinvenção drástica, um divisor de águas nos processos da organização.
Em suma, essa abordagem põe em questão toda a forma de trabalhar da organização, com a redefinição total dos processos num corte claro com o passado. Representa um marco, um recomeço para a competitividade. A primeira coisa a fazer para
implantar a reengenharia na organização é realizar um estudo para identificar as necessidades dos clientes, para poder traçar as alterações que deverão ser realizadas.
A partir daí, entra em cena a parte de análise dos processos existentes para eventual
eliminação de atividades que não gerem valor para a organização e/ou cliente.
Vejamos a metodologia de implementação de processos de reengenharia.
1a Fase:
Preparação

Listagem dos processos e seleção daqueles que farão jus à
mobilização dos recursos.

2a Fase:

Garantia dos meios (tempo, pessoas e orçamento); estruturação da equipe de trabalho; e distribuição de tarefas.

Planejamento

3a Fase:
Implementação

4a Fase:
Avaliação

Análise dos processos selecionados (partes envolvidas, responsáveis, pontos fracos e fortes); reinvenção dos processos
(necessidade dos clientes); avaliação do impacto da mudança; e implementação propriamente dita.
Medida e comunicação dos resultados; controle do processo
e gestão do impacto das alterações nos demais processos.

Um ponto importante é que a reengenharia enfrenta obstáculos nas empresas.
As pessoas tendem a não gostar de mudanças, de revoluções drásticas, temendo,
inclusive, pelo próprio emprego, dada a reestruturação futura. Essa forte resistência é um desafio para os defensores da reengenharia.
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É comum, de fato, relacionar a reengenharia com processos de downsizing, ou
seja, com processos de reestruturação interna que passam por redução do número
de colaboradores nas organizações.

Achatamento: também chamado de downsizing, é uma técnica que objetiva eliminar disfunções da burocracia. É uma racionalização das atividades da empresa, podendo envolver, em curto prazo, a demissão de funcionários.

9. (ESAF/CVM/2010) Entre as dez mudanças frequentes que ocorrem nas empresas com a reengenharia dos processos, temos:
a) as unidades de trabalho mudam, passando de equipes para departamentos.
b) os critérios de promoção mudam de desempenho individual para desempenho
grupal.
c) as estruturas mudam de hierárquicas para pessoais.
d) a preparação dos empregados para o serviço muda, deixando de ser treinamento para ser instrução.
e) os serviços das pessoas mudam, passando de tarefas simples para trabalhos
multidimensionais.3
R: E

3

Comentário
Vejamos os erros:
a) departamentos funcionais viram equipes de processo.
b) vira habilidade.
c) viram estruturas achatadas.
d) treinamento vira educação.
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10. (ESAF/MTE.2006) Indique a opção que corresponde corretamente à frase a seguir: “É o repensar fundamental e a reestruturação radical dos processos empresariais que visam alcançar drásticas melhorias em indicadores críticos de desempenho.”
a) Trata-se da definição de processos de qualidade.
b) Trata-se de princípios que norteiam a busca de maior eficácia.
c) Trata-se da definição de reengenharia.
d) Trata-se de características de um processo de responsabilidade social.
e) Trata-se da definição de produtividade.

Comentário:
Quando nós repensamos a empresa, buscamos a reestruturação, isso significa que
queremos alterar profundamente os processos da organização. Esse é o significado
de reengenharia.
Reengenharia – sistema administrativo criado pelos autores americanos Michael
Hammer e James Champy, no início da década de 90. Por meio da reformulação
da maneira de fazer negócios, de executar atividades, tarefas ou processos, esse
sistema é bastante utilizado pelas empresas, que o utilizam para se manterem
competitivas e alcançarem suas metas.
Segundo Stair e Reynolds (2002, p.39), a reengenharia é vista como “redesenho de processos, envolve a readequação dos processos empresariais, estruturas
organizacionais, sistemas de informação e valores da organização objetivando uma
guinada nos resultados dos negócios da organização”.
R: C
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Metodologia PDCA

Introduzido no Japão no período pós-guerra, o ciclo PDCA é também conhecido
como ciclo de Shewhart (que o idealizou) ou de Deming (estatístico que o divulgou e o aplicou). O PDCA é um ciclo de desenvolvimento que tem foco na melhoria
contínua, sendo uma abordagem sistemática que busca identificar e solucionar
problemas.
William Deming foi um dos grandes responsáveis por tornar o Japão um país de
excelência em inovações de alta tecnologia e qualidade.

O ciclo se inicia pelo planejamento (Plan), passando pela ação ou conjunto de
ações planejadas sendo executadas (Do). Em seguida, é verificado e comparado
aquilo que foi feito com o que foi planejado (Check). A partir disso, uma nova ação é
executada com o intuito de eliminar ou ao menos mitigar defeitos na execução (Act).
E como são essas etapas?
• Plan (planejamento): estabelecer uma meta ou identificar o problema; analisar o fenômeno (analisar os dados relacionados ao problema); analisar o
processo (descobrir as causas fundamentais dos problemas) e elaborar um
plano de ação.
• Do (execução): realizar/executar as atividades conforme o plano de ação.
• Check (verificação): monitorar e avaliar periodicamente os resultados, avaliar processos e resultados, confrontando-os com o planejado, com o estado
desejado, consolidando as informações.
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• Action (ação): Agir de acordo com o avaliado e de acordo com os relatórios
gerados na etapa de verificação; eventualmente, determinar e confeccionar
novos planos de ação, de forma a melhorar a qualidade, eficiência e eficácia,
aprimorando a execução e corrigindo eventuais falhas.

Embora essa ferramenta seja bem difundida na iniciativa privada, é preciso dizer que o PDCA é totalmente aplicável e recomendável ao setor público. Mas uma
coisa precisa ser dita: é preciso fazer adaptações à realidade burocrática da Administração Pública.
Além da aplicabilidade no setor público e no privado, vale mencionar que o
PDCA pode ser utilizado tanto no nível organizacional quanto no nível de um departamento ou em um projeto específico. Em outras palavras, a melhoria contínua
pode se dar na empresa como um todo ou em uma parte específica dela.
Vejamos um passo a passo genérico do PDCA:

P

D

C

A

• estudo do processo existente;
• coleta e análise de dados;
• estabelecimento de um plano de melhorias, com medidas de desempenho.
• implementação do plano;
• registro de mudanças;
• coleta de dados.
• avaliação dos dados;
• análise dos resultados alcançados e comparação com o desempenho estabelecido.
• para resultados bem sucedidos: padronização, comunicação das mudanças e
treinamento do pessoal envolvido;
• para resultados mal sucedidos: revisão do plano inicial, repetição do PDCA.
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Vejam que no final do passo a passo, há dois caminhos: um no caso de sucesso
e outro no caso de fracasso. No caso de fracasso, temos uma repetição do PDCA em
busca da melhoria. Com relação à ocorrência de sucesso, tem-se a padronização,
que em inglês é “standardization”.
Aproveitando esse S de standard, o ciclo passa a ser o SDCA ao invés de PDCA:

SDCA

PDCA

11. (ESAF/DNIT/2013) Sobre o Ciclo PDCA, assinale a opção correta.
a) É um ciclo que orienta a implantação de novas ideias, mas não serve para a
solução de problemas.
b) É um ciclo utilizado na solução de problemas, porém somente se adéqua a questões quantitativas.
c) É uma forma de agir que serve tanto para implantação de novas ideias como
para solução de problemas.
d) É um modelo gerencial utilizado para monitorar o desempenho dos níveis operacionais, mas não serve para avaliar alcance de objetivos.
e) É uma atividade cíclica de avaliação de resultados usada para selecionar objetivos organizacionais.

Comentário:
O PDCA é melhoria contínua e, como tal, atua na implantação de novas ideias e na
solução de problemas. O “act” é esse momento de agir com correção, solucionando
problemas e implantando novas ideias.
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O PDCA serve tanto para níveis operacionais quanto para alcance de objetivos estratégicos.
A última afirmativa está errada. PDCA não é uma atividade de avaliação de resultados e de seleção de objetivos, é uma ferramenta de melhoria contínua.
R: C.

12. (ESAF/ENAP/2006) Selecione a opção que completa corretamente a frase a
seguir. O ciclo de melhoria de processo...
a) tem a sua origem na reengenharia.
b) pressupõe a implantação de melhorias pontuais.
c) constitui-se de planejamento, implementação, verificação e ação.
d) dá início à análise do ambiente externo da organização.
e) foca a manualização da estrutura organizacional.4
R: C.

Normalização
A normalização ou normatização é um conceito bastante utilizado pela ISO (International Organization for Standardization – Organização Internacional para Padronização/Normalização). Segundo essa Organização, a normalização é um “processo de formulação e aplicação de regras para atingir o desenvolvimento ordenado
de uma atividade específica, para o benefício e com a cooperação de todos os envolvidos e, em particular, para a promoção de uma economia global, levando em
consideração condições funcionais e requisitos de segurança”.
4

Comentário:
Esse é o conceito do PDCA que representa a melhoria contínua de um processo, já que é um ciclo que se inicia
no planejamento, passa pela implementação, pela verificação e pela ação, retornando ao planejamento.
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Mas essas normalizações não se iniciaram somente com a criação da organização internacional. Iniciativas anteriores (inclusive na Antiguidade) foram fundamentais no processo.
Veja:
• As pirâmides do Egito foram construídas com blocos de pedra com dimensões
unificadas;
• No Século IV a.C., na Grécia, foram definidas regras de construção de obras
públicas;
• Adoção de sistema métrico, no final século XVIII, na França;
• Com a Revolução Industrial e, posteriormente, com a industrialização nos
EUA, baseada na produção em série, as normalizações foram ganhando ainda
mais força. Por fim, durante a Segunda Guerra Mundial, as dificuldades de cooperação técnica e militar entre países suscitaram a necessidade de definição
de padrões internacionais.
Vejamos algumas das vantagens de se normalizar algo:
• Redução do tempo de um projeto;
• Economia de matéria-prima e de tempo de produção;
• Melhoria da organização e coordenação da produção;
• Proteção do interesse dos consumidores, por meio de garantias de qualidade,
de adequação etc;
• Melhoria na especificação de produtos, o que culmina na diminuição da necessidade de amostras no comércio;
• Promoção de qualidade de vida: proteção ao meio ambiente, saúde e segurança;
• Promoção do comércio internacional com a supressão de obstáculos de comércios locais.
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A formatação de uma normalização dependerá do contexto em que se insere a
norma. Cada departamento da empresa possui sua particularidade, cada empresa
possui suas características, cada momento requer determinadas ações. Essas situações definem a maneira de se fazer a padronização.
As normas devem ser definidas por consenso, devendo haver o respaldo de um
organismo reconhecido, como a ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas é
uma entidade privada, sem fins lucrativos, responsável pela normalização técnica
no Brasil, fornecendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro.
Cabe falar também do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia), que é autarquia federal que objetiva fortalecer as empresas nacionais,
aumentando sua produtividade por meio da adoção de mecanismos destinados à
melhoria da qualidade de produtos e serviços.
Tipologia (Classificação) de Normas
Vejamos alguns tipos de normas existentes:
• Estrutural: distingue norma de meios (insumos de um objeto) e norma de
resultados (objeto em si).
• Funcional: de acordo com o conteúdo, possui a seguinte subclassificação:
–– Base: disposições gerais como princípios relativos a grandezas e unidades;
–– Terminologia: refere-se a termos com suas definições;
–– Produtos: requisitos de um produto;
–– Ensaios: verificação da adequação de um produto;
–– Segurança: prescrições de garantia de segurança de pessoas, bens e animais;
–– Serviço: requisitos de um serviço;
–– Engenharia: reflete o cálculo, a realização, a implantação de materiais, de
estruturas etc;
–– Interface: compatibilidade de produtos e serviços;
–– Eficiência: adequação dos produtos às suas finalidades;
–– Descritiva: referente a características descritivas de um produto.
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• Administrativa: apenas de cunho indicativo, podendo ser:
–– De empresa: normas da Ambev, por exemplo;
–– De indústria: normas de um ramo, como a indústria farmacêutica;
–– Nacionais: normas ABNT;
–– Internacionais: normas ISO;
–– Regionais: normas de uma região específica.

ISO
A International Organization for Standardization (Organização Iternacional para
Padronização) é uma organização mundial não governamental criada na Suiça após
a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1947. O objetivo da ISO é o
desenvolvimento e a difusão de normas a serem utilizadas pelos países. A representação do Brasil na ISO é feita pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a
famosa ABNT.
A ISO se preocupa com a padronização de procedimentos relacionados a atividades tidas como importantes no mercado mundial. Dentro da organização internacional, existem algumas séries, como as 9000, que visam o auxílio a empresas
nos seus planejamentos e gerenciamentos da qualidade dos produtos/serviços. O
foco é fazer com que as empresas se tornem mais competitivas seguindo certos
procedimentos.
Vale destacar que procedimentos são normas específicas que tratam, minunciosamente, de tarefas, de rotinas.
Temos 8 princípios da qualidade quando falamos em ISO 9000. Vejamos:
• Foco no cliente;
• Liderança;
• Envolvimento das pessoas;
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• Abordagem de processos;
• Abordagem sistêmica de gestão;
• Melhoria contínua;
• Abordagem factual para a tomada de decisão;
• Relacionamento benéfico com fornecedores.

Dentro da ISO 9000, temos a seguinte ramificação:
• 9001: garantia de qualidade de projeto;
• 9002: produção e instalação;
• 9003: inspeção e ensaios finais;
• 9004: elementos do sistema de qualidade (diretrizes);
• 9005: serviço público.

Além das ISO 9000, temos também ISO 14000 (gestão ambiental) e ISO 18000
(gestão da segurança e higiene ocupacional). Para obter quaisquer dessas certificações (9000, 14000 e 18000), as empresas precisam passar por uma série de
etapas que visam garantir que os procedimentos serão adotados corretamente.
Obter certificações ISO geram diferencial para as empresas. Há negociações
que só ocorrem, se o fornecedor demonstrar ser detentor de certificação ISO. Por
isso a importância de as empresas terem preocupação na obtenção desse tipo de
certificado.
Além da ISO, temos também outro organismo importante nessa área: a IEC
(International Eletrotechnical Comission), Comissão Eletrônica Internacional, que
trata da padronização de tecnologias.
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Avaliação de Processos

Para analisar resultados dos processos, é possível utilizar um sistema de medição de desempenho, para que se possa ter em mente a tendência desses processos. Trata-se de um processo que subsidia a tomada de decisão.
Essa análise pode ser feita comparando-se com um referencial externo (ocorrências similares externas ao órgão/empresa).
Com a avaliação desses processos, é possível empreender ações de:
• Calibragem: trata-se de um ajuste na faixa de aceitação dos indicadores,
fazendo o alargamento ou redução do intervalo existente entre os limites
superior e inferior, deixando a tolerância com o resultado mais rigorosa ou
mais benevolente. Quando um resultado é almejado, é preciso que exista um
intervalo, para mais ou para menos, que seja aceitável.
• Aperfeiçoamento: trata-se de um redesenho, com a implementação de melhorias que foram detectadas durante o monitoramento do processo.

Performance Prism (Prisma de Desempenho)

Trata-se de uma medida de performance e um framework inovador (desempenho), idealizada por Neely, Adams e Crowe, que possibilita a avaliação da organização. A atuação ocorre em duas frentes que denotam um relacionamento recíproco
com os stakeholders:
• Considera o que os stakeholders necessitam;
• Considera, de forma excepcional, o que a organização necessita dos stakeholders.
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A Reciprocidade é palavra-chave quando falamos de Performance Prism. Outro
termo que você pode associar numa prova: via de mão dupla. Termos que não se
associam com Performance Prism: unilateral, via única, apenas de um lado.
O sistema de medição Performance Prism tridimensional baseia-se em 5 perspectivas (faces do prisma). Vamos conhecê-las frisando que elas devem ocorrer
nesta ordem:
1. Satisfação dos stakeholders: envolve todas as partes interessadas;
2. Estratégias: após definir os stakeholders e como se fará para satisfazê-los, por
meio de indicadores, chega o momento de traçar a estratégia;
3. Processos: definição dos processos críticos para cumprir as estratégias;
4. Capacidades: definir as capacidades exigidas para operar os processos;
5. Contribuição dos Stakeholders: o que esperar dos stakeholders.
Satisfação dos
Stakeholders

Estratégias

Processos

Capacidades

Contribuição
dos Stakeholders

É importante destacar que o Performance Prism não é a “salvação da lavoura”.
No entanto, o sistema fornece estrutura consistente e detalhada focada na solução
de problemas/desafios relacionados ao desempenho da organização.
Por fim, vale dizer que o modelo se baseia em três premissas:
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• O foco não deve recair apenas sobre os stakeholders tradicionais (acionistas
e clientes). É preciso olhar para todas as partes interessadas;
• Capacidades, estratégias e processos precisam estar alinhados para que se
possa entregar valor aos stakeholders;
• É preciso reconhecer o relacionamento de reciprocidade entre empresa e
stakeholder.

Matriz B.A.S.I.C.O

A matriz BASICO é uma ferramenta bem oportuna, utilizada para a priorização
de processos e para definição dos tipos de recursos que precisarão ser alocados.
Ela é bastante útil, quando os administradores se deparam com impasses (trade-offs), ou seja, quando há opções de escolha com benefícios para cada opção.
Uma escolha acarretará a perda dos benefícios da opção não escolhida.
Nessas situações de dúvida, a priorização é fundamental. Na matriz BASICO,
são elencados seis critérios de avaliação que recebem conceitos que vão de 1 a 5.
Após a avaliação, um somatório é feito para a definição da priorização. A opção cujo
valor for maior será a prioridade.
Vejamos os critérios:
• Benefícios para a organização;
• Abrangência dos resultados;
• Satisfação do cliente interno;
• Investimento requerido;
• Cliente externo satisfeito;
• Operacionalidade simples.
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Vejam que as iniciais dos critérios formam o nome dessa matriz: BASICO. Vejamos um exemplo:

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE ALTERNATIVAS
Alternativas de Processos

Pontuação

Total

Prioridade

1

19

3º

5

1

17

4º

3

4

5

26

2º

4

4

4

27

1º

B

A

S

I

C

O

Processo 1

3

4

5

2

4

Processo 2

2

4

2

3

Processo 3

5

4

5

Processo 4

5

5

5

Gerenciamento pelas Diretrizes (GPD)
Este é um pequeno tema dentro da gestão estratégica.
Esse gerenciamento busca auxiliar a empresa em um ambiente de concorrência
acirrada, por meio da relação ambiente e empresa, considerando suas crenças e
valores. A ideia é fazer com que todos auxiliem no processo. Ele se divide em:
• Gerenciamento Funcional: trata da manutenção e melhoria contínua de
rotinas. É um controle de qualidade.
• Gerenciamento Interfuncional: preocupa-se em resolver problemas prioritários da alta administração.
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3. Resumo da Aula
Gestão de Projetos
1) Fases do Ciclo de Vida e os Grupos de Processos de Gerenciamento
de Projeto
Fases (etapas) do ciclo de vida:
• Início (conceituação), organização e preparação (planejamento), execução
(implementação) e encerramento (conclusão).
Grupos de gerenciamento de projeto (macroprocessos para gerenciamento de
projetos):
• Iniciação (conceitual): é o momento em que uma determinada necessidade/oportunidade é detectada, uma ideia surge;
• Planejamento: responsável por detalhar tudo que será realizado pelo projeto;
• Execução: é a materialização do que foi planejado;
• Monitoramento e Controle: é o acompanhamento e controle daquilo que
está sendo executado/realizado;
• Encerramento: nesse momento ocorrem avaliações, por meio de auditorias
externas e internas, são encerrados os livros do projeto e são discutidas as
falhas do projeto para evitar os mesmos erros no futuro.

2) PERT/CPM
Se, por um lado, o PERT é o cálculo a partir da média ponderada de 3 durações possíveis de uma atividade (otimista, mais provável e pessimista), sendo um
modelo probabilístico, de incerteza; o CPM utiliza valores determinísticos, em uma
situação de certeza, apurando o caminho crítico dada uma sequência de atividades,
isto é, quais atividades de uma sequência não podem sofrer alteração de duração
sem que isso reflita na duração total de um projeto.
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Para identificar o caminho crítico de um projeto, deve-se buscar o caminho mais
longo do início ao fim dos trabalhos. Além disso, o caminho crítico, geralmente, não
possui folgas entre o fim de uma atividade e o início de outra. Dessa forma, essa
sequência de atividades demanda uma atenção especial do gerente de projetos.
Dizer que algo não tem folga no CPM equivale a dizer que a primeira data de
início (PDI) é igual à última data de início (UDI) à PDI = UDI.
Existe uma relação entre a duração do caminho crítico e a duração do projeto.
Como o caminho crítico é a sequência de atividades mais demorada, a duração do
caminho crítico é, em regra, igual à do projeto. Assim, caso ocorram atrasos nas
atividades previstas dentro do caminho crítico, é provável que haja atrasos, também, na duração do projeto.

3) Áreas de Gerenciamento (ou de Conhecimento)
Vejamos as 9 Áreas de Gerenciamento de Projetos segundo o Pmbok Guide
(PMI):
1. Integração
2. Escopo
3. Tempo
4. Custo
5. Qualidade
6. Recursos humanos
7. Comunicações
8. Riscos
9. Aquisições ou Suprimentos
10. Partes Interessadas
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4) Método de Kepner e Tregoe
Trata-se de um método para priorização de projetos, que permite a interação
dos envolvidos por meio da troca de ideias. O método, desenvolvido pelos consultores americanos Kepner e Tregoe, estabelece dois tipos de critérios de decisão:
• Must: são os deveres. São limites para as alternativas escolhidas.
• Wishes: são os desejos. Trata-se da diferenciação qualitativa das alternativas
em jogo.

Gestão de Processos
1) Fluxograma
Principais Símbolos de um fluxograma:
• Círculo alongado: início ou fim;
• Seta: sentido do processo;
• Retângulo: ações ou atividades;
• Losango: questões/alternativas, sempre com duas saídas, pontos de decisão.

2) Cadeia de Valor

Infraestrutura da empresa
m

ge

ar

M

Gerencia de Recursos Humanos

Atividades
de apoio

Operações

Logística
Externa

Marketing
e Vendas

Serviço

ar

Lógica
Interna

M

Aquisição

ge
m

Desenvolvimento de Tecnologia

Atividades Primárias
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3) Níveis de Detalhamento de Processos
• Nível 1 - Macroprocessos: soma dos processos das diferentes funções da organização;
• Nível 2 - Processos: possuem começo, meio e fim;
• Nível 3 - Subprocessos: trata-se da decomposição dos processos em seus
componentes principais;
• Nível 4 - Atividades: demonstra a decomposição dos subprocessos nas principais atividades;
• Nível 5 - Tarefas: detalhamento das operações das atividades.

4) Modelagem
Modelos AS-IS: Maneira de representar os processos como eles são, ou seja,
o processo existente. Esse modelo olha o presente, o status, a situação real. O Modelo AS IS considera os erros e acertos, é uma representação real.
Modelos SHOULD-BE: representa os processos como eles deveriam ser.
Modelos TO-BE: Maneira de representar os processos como eles vão ser. São
processos desejáveis, redesenhados, alterados. Esse modelo olha para o futuro,
projeta uma situação ideal.

5) Avaliação de Processos
Calibragem: trata-se de um ajuste na faixa de aceitação dos indicadores.
Aperfeiçoamento: trata-se de um redesenho, com a implementação de melhorias que foram detectadas durante o monitoramento do processo.
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QUESTÕES COMENTADAS EM AULA
1. (ESAF/MTUR/2014) Analise as afirmativas a seguir e selecione a opção correta.
a) Um projeto é um conjunto de atividades temporárias, realizadas em grupo, destinadas a produzir um produto, não se aplicando a serviços públicos.
b) Um projeto é uma iniciativa temporária no sentido de que tem um início e fim
definidos em um mesmo exercício ou mandato.
c) Um projeto é único no sentido de ser um conjunto de operações de rotina destinadas a atingir um objetivo organizacional.
d) Uma equipe de projeto pode ser composta de pessoas que, algumas vezes, são
vindas de diferentes organizações e de múltiplas geografias.
e) O desenvolvimento de um software para um processo empresarial aperfeiçoado,
a execução das atividades de produção em uma organização ou a construção de
uma ponte – todos são projetos.

2. (ESAF/MPOG/APO-TI/2008) Gerência de projeto é a capacidade de
a) administrar uma série de metas cronológicas que resultam em uma tarefa desejada.
b) planejar uma série de tarefas que descrevem metas desejadas.
c) administrar uma série de tarefas cronológicas que resultam em uma meta desejada.
d) orientar recursos humanos especializados para alcançar uma série de tarefas
cronológicas que decorrem de metas desejadas.
e) desencadear uma série de tarefas cronológicas que possibilitam definir metas
específicas.
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3. (ESAF/DNIT/2013) Leia o trecho a seguir:
As etapas do Ciclo de Vida de um projeto podem ser representadas por suas principais atividades, quais sejam: a) Fase Conceitual; b) Fase de Planejamento; c) Fase
de Execução; e d) Fase de Conclusão.
Estas fases são compostas por um conjunto de atividades:
I. identificação de necessidades e/ou oportunidades.
II. tradução dessas necessidades e/ou oportunidades em um problema.
III. equacionamento e definição do problema; e análise do ambiente de problema.
IV. determinação dos objetivos e metas a serem alcançados.
V. decisão quanto à execução do projeto.
As atividades enumeradas anteriormente representam a seguinte fase do Ciclo de
Vida do projeto:
a) Conceitual.
b) Planejamento.
c) Execução.
d) Conclusão.
e) Final.

4. (ESAF/MPOG/APO/2015) Um escritório de projetos (Project Management Office,
PMO) é um corpo ou entidade organizacional à qual são atribuídas várias responsabilidades relacionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos
sob seu domínio. Os gerentes de projetos e os PMOs buscam objetivos diferentes
e, por isso, são orientados por requisitos diferentes. Neste contexto, analise as seguintes atividades e assinale a opção correta.
I. Controlar os recursos atribuídos ao projeto para atender da melhor forma possível aos objetivos do projeto.
II. Gerenciar as metodologias, padrões, o risco/ oportunidade global e as interdependências entre os projetos no nível da empresa.
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III. Gerenciar as principais mudanças do escopo do programa que podem ser vistas
como possíveis oportunidades para melhor alcançar os objetivos de negócios.
IV. Gerenciar as restrições (escopo, cronograma, custo e qualidade etc.) dos projetos individuais.
a) I e III são papéis do gerente de projetos, enquanto II e IV são papéis do PMO.
b) I e IV são papéis do gerente de projetos, enquanto II e III são papéis do PMO.
c) I é papel do gerente de projetos, enquanto II, III e IV são papéis do PMO.
d) III e IV são papéis do gerente de projetos, enquanto I e II são papéis do PMO.
e) IV é papel do gerente de projetos, enquanto I, II e III são papéis do PMO.

5. (ESAF/MPOG/APO/2015) Em relação à Gestão de Portfólio de Projetos, é incorreto afirmar que:
a) a gestão de portfólio de projetos organiza uma série de projetos em um único
portfólio com objetivos comuns de resultado, visando a maximização dos benefícios
e a otimização na alocação integradas dos recursos da organização.
b) cada portfólio de projetos deve ser avaliado pelo seu valor de negócio e aderência à estratégia.
c) o portfólio deve existir em função de um objetivo de negócio bem definido e com
benefícios bem tangibilizados em metas.
d) um gerente de projeto tem o papel de garantir que os projetos certos sejam
executados de forma que os objetivos do portfólio sejam alcançados.
e) uma avaliação que sempre deve ser feita na análise do portfólio é se as entregas
dos projetos do portfólio serão suficientes para o alcance dos objetivos estratégicos.

6. (ESAF/MPOG/2015) A área de conhecimento que foi adicionada no PMBOK 5ª
edição é a área de Gerenciamento/Gestão
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a) das comunicações do projeto.
b) de aquisições do projeto.
c) de envolvidos no projeto.
d) de integração do projeto.
e) de tempo do projeto.

7. (ESAF/MTUR/2014) Na organização voltada para processos, a gestão tem características específicas. Analise as afirmativas abaixo e selecione a opção incorreta.
a) Na organização voltada a processos, existe o objetivo de otimizar a posição
competitiva da organização, seu valor para os acionistas e sua contribuição para a
sociedade.
b) Na organização voltada a processos, os processos são melhorados em busca de
maior eficiência, velocidade ou qualquer outro objetivo de desempenho.
c) Na organização voltada a processos, existe uma estrutura que privilegia áreas
funcionais e as trata como funções permanentes não integradas.
d) Na organização voltada a processos, os processos cruzam fronteiras funcionais
provocando a horizontalização em detrimento da verticalização da cadeia de comando.
e) Na organização voltada a processos, permite-se que as funções trabalhem de
forma coordenada, aumentando a eficiência de longo prazo.

8. (ESAF/RECEITA FEDERAL/2014) Analise os itens a seguir e assinale a opção correta.
I. Na criação do conhecimento, o conhecimento tácito é pessoal, difícil de formalizar e comunicar. Já o conhecimento explícito refere-se ao que pode ser transmitido
na linguagem formal.
II. Um processo é um conjunto de atividades encadeadas, que devem ser realizadas por pessoas e não por máquinas.
III. Os recursos aplicados por unidade de saída e o tempo de processamento por
unidade produzida são medidas de eficiência.
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a) Somente II e III estão corretas.
b) Somente I e II estão corretas.
c) Somente I e III estão corretas.
d) Nenhuma das afirmativas está correta.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

9. (ESAF/CVM/2010) Entre as dez mudanças frequentes que ocorrem nas empresas com a reengenharia dos processos, temos:
a) as unidades de trabalho mudam, passando de equipes para departamentos.
b) os critérios de promoção mudam de desempenho individual para desempenho
grupal.
c) as estruturas mudam de hierárquicas para pessoais.
d) a preparação dos empregados para o serviço muda, deixando de ser treinamento para ser instrução.
e) os serviços das pessoas mudam, passando de tarefas simples para trabalhos
multidimensionais.

10. (ESAF/MTE.2006) Indique a opção que corresponde corretamente à frase a seguir: “É o repensar fundamental e a reestruturação radical dos processos empresariais que visam alcançar drásticas melhorias em indicadores críticos de desempenho.”
a) Trata-se da definição de processos de qualidade.
b) Trata-se de princípios que norteiam a busca de maior eficácia.
c) Trata-se da definição de reengenharia.
d) Trata-se de características de um processo de responsabilidade social.
e) Trata-se da definição de produtividade.
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11. (ESAF/DNIT/2013) Sobre o Ciclo PDCA, assinale a opção correta.
a) É um ciclo que orienta a implantação de novas ideias, mas não serve para a
solução de problemas.
b) É um ciclo utilizado na solução de problemas, porém somente se adéqua a questões quantitativas.
c) É uma forma de agir que serve tanto para implantação de novas ideias como
para solução de problemas.
d) É um modelo gerencial utilizado para monitorar o desempenho dos níveis operacionais, mas não serve para avaliar alcance de objetivos.
e) É uma atividade cíclica de avaliação de resultados usada para selecionar objetivos organizacionais.

12. (ESAF/ENAP/2006) Selecione a opção que completa corretamente a frase a
seguir. O ciclo de melhoria de processo...
a) tem a sua origem na reengenharia.
b) pressupõe a implantação de melhorias pontuais.
c) constitui-se de planejamento, implementação, verificação e ação.
d) dá início à análise do ambiente externo da organização.
e) foca a manualização da estrutura organizacional.

QUESTÕES DE CONCURSO
13. (ESAF/MPOG/APO/2005) O PMBOK documenta cinco grupos de processos no
processo de gerenciamento de projetos. De acordo com o fluxo do projeto, esses
cinco grupos de processos são:
a) Iniciação, Planejamento, Execução, Controle e Encerramento.
b) Iniciação, Execução, Garantia da Qualidade, Controle e Encerramento.
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c) Iniciação, Planejamento, Garantia da Qualidade, Controle e Encerramento.
d) Iniciação, Garantia da Qualidade, Controle de Configuração, Gerenciamento de
Riscos e Encerramento.
e) Planejamento, Iniciação, Gerenciamento de Riscos, Controle e Encerramento.

14. (ESAF/MPOG/APO2005) Segundo o PMBOK, os processos para garantir que o
projeto inclua todo o trabalho exigido, e somente o trabalho exigido, para completar o projeto com sucesso, estão relacionados com o gerenciamento
a) de escopo do projeto.
b) da configuração do projeto.
c) da qualidade do projeto.
d) de mudanças do projeto.
e) de fluxo do projeto.

15. (ESAF/ANA/2009) As áreas que compõem o conjunto de conhecimentos sobre
gerenciamento de projetos são nove. Para essas nove áreas, o PMBOK propõe o
agrupamento de processos em função da sua natureza. Entre as opções abaixo, selecione aquela que enuncia corretamente os grupos de processos de gerenciamento
de projetos.
a) Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Encerramento.
b) Escopo, Tempo, Custo, RH, Qualidade e Riscos.
c) Escopo, Planejamento, Execução, Monitoramento e Implantação.
d) Contrato, Escopo, Custo, Cronograma, Planejamento e Monitoramento.
e) Termo de Abertura, Iniciação, Contrato, Gerenciamento do Projeto, Monitoramento e Encerramento.
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16. (ESAF/ENAP/2006) Indique a opção que apresenta somente áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos do Project Management Body Of Knowledge
Guide (PMBOK Guide).
a) Qualidade, aquisições, segurança e confiabilidade.
b) Integração, riscos, custos e comunicações.
c) Recursos humanos, comunicações, conhecimento e controle.
d) Custos, riscos, confiabilidade e segurança.
e) Tempo, qualidade, controle e conhecimento.

17. (ESAF/MF/2013) A primeira tarefa associada ao desenho de processo está
relacionada à(ao):
a) transformação da estratégia organizacional ou da cúpula dirigente.
b) transformação da estratégia organizacional ou do suporte técnico.
c) entendimento da estratégia mercadológica ou da cúpula dirigente.
d) entendimento da estratégia organizacional ou do negócio.
e) entendimento da estratégia mercadológica ou do suporte técnico.

18. (ESAF/MF/2013) Para seleção de processos, devem ser considerados os
seguintes pontos:
a) Relação com a dependência funcional. Potencial de melhoria econômico-financeira para o sistema como um todo. Importância interna e externa do usuário do
processo. Dificuldade para introdução de tecnologia.
b) Relação com a estratégia organizacional. Potencial de melhoria operacional para
o sistema como um todo. Importância interna e externa do usuário do processo.
Dificuldade para introdução de mudanças.
c) Relação com a dependência funcional. Potencial de melhoria econômico-financeira para o sistema como um todo. Importância interna e externa do processo.
Dificuldade para mapeamento de mudanças.
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d) Relação com a estratégia organizacional. Potencial de melhoria operacional para
o sistema como um todo. Potencial interesse do usuário. Dificuldade para introdução de tecnologia.
e) Relação com a estratégia organizacional. Potencial de melhoria econômico-financeira para o sistema como um todo. Importância interna e externa do processo.
Dificuldade para introdução de mudanças.

19. (ESAF/MF/2013) Sobre gerenciamento de projetos e gerenciamento de processos, é correto afirmar:
( ) projetos são esforços temporários e processos são esforços contínuos.
( ) o gerenciamento de um projeto inicia-se pela definição de um plano de aquisições de bens e serviços.
( ) os processos são conjuntos de atividades encadeadas, executadas por pessoas
ou máquinas para atingir um ou mais objetivos.
a) C - C – E.
b) C - E – C.
c) E - C – E.
d) C - C – C.
e) E - E – E.
20. (ESAF/MPOG/2015) A ferramenta de gestão criada por Walter Shewhart e,
mais tarde, amplamente divulgada por Willian Deming, cujo objetivo é implementar um processo de melhoria contínua, através de ciclos de planejamento e controle
de uma determinada atividade, é denominada
a) Ciclo 5S.
b) Ciclo PDCA.
c) Diagrama de Ishikawa.
d) Diagrama de Pareto.
e) Fluxograma.
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21. (ESAF/RECEITA FEDERAL/2012) I. Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.
II. Um processo é um conjunto definido de atividades ou comportamentos, executados por homens ou máquinas para alcançar uma ou mais metas.
III. Tanto os projetos como os processos têm seu ciclo de vida com começo, meio
e fim e cada início é caracterizado por um novo escopo de execução.
a) E - E - C.
b) C - E - E.
c) C - C - E.
d) C - E - C.
e) E - C - E.

22. (ESAF/CVM/2010) Segundo o PMBOK, o Grupo de Processo do Gerenciamento
de Projetos engloba:
a) Planejamento. Programação. Execução. Especificação e Monitoramento. Encerramento.
b) Iniciação. Execução. Monitoramento. Reengenharia. Relatório.
c) Iniciação. Planejamento. Execução. Monitoramento e Controle. Encerramento.
d) Iniciação. Especificação. Planejamento. Controle de Usuários. Realimentação.
e) Concepção. Interação. Planejamento. Execução. Monitoramento.

23. (ESAF/MPOG/APO-TI/2008) Os 5 grupos de processos do PMBOK são:
a) Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, Gerenciamento de Contratos,
Encerramento.
b) Planejamento, Execução, Realimentação, Monitoramento e Controle, Encerramento.
c) Iniciação, Planejamento, Execução, Segurança, Encerramento.
d) Planejamento, Contratação, Execução, Monitoramento e Controle, Encerramento.
e) Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, Encerramento.
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24. (ESAF/MF/2013) Segundo o PMBoK 4ª edição, os ativos de processos organizacionais podem ser agrupados nas categorias:
a) Processos e Procedimentos, Base de Conhecimento Corporativa.
b) Processos e Projetos, Bases de Conhecimento de Projetos.
c) Projetos, Processos e Procedimentos, Bases de Conhecimento Operacionais.
d) Processos, Base de Conhecimento de Projetos.
e) Procedimentos de Projetos, Base de Conhecimento de Projetos.

25. (ESAF/MF/2013) A Declaração do Trabalho (DT), no PMBoK 4ª edição, é uma
descrição narrativa dos produtos e serviços a serem fornecidos pelo projeto. A
DT informa:
a) Necessidades dos demandantes, descrição do escopo do projeto e plano de projeto.
b) Lista de demandas, e descrição do escopo dos produtos e serviços.
c) Necessidade de negócios, descrição do escopo do produto e plano estratégico.
d) Lista de demandas, especificação dos produtos e cronograma de projeto.
e) Lista de demandas, definição do custo dos produtos e cronograma de projeto.

26. (ESAF/RECEITA FEDERAL/2012) I. Modelos de processos apresentam sempre
um único escopo independentemente do público ou finalidade.
II. Processos de suporte são aqueles que aumentam a capacidade da organização
de realizar seus processos primários ou finalísticos.
III. Modelos de processos são representações complexas e cabais de alguma atividade de negócio.
a) E - E - C.
b) C - E - E.
c) C - C - E.
d) C - E - C.
e) E - C - E.
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27. (ESAF/ANAC/2016) São características de uma estrutura organizacional orientada para a gestão por processos, exceto:
a) fortalecimento de uma política de recursos humanos.
b) indivíduos e não times representam o alicerce da estrutura organizacional.
c) incentivo ao desenvolvimento de múltiplas competências.
d) desenvolvimento de métricas para avaliação de objetivos de desempenho.
e) promoção de uma cultura corporativa transparente e de cooperação.

28. (ESAF/MF/2013) O registro do aprendizado sobre processos tem como objetivo:
a) definir e manter um espaço para os profissionais especializados com os diferentes conhecimentos sobre os processos da implementação de sistemas.
b) ampliar o espaço organizacional para os conhecedores dos processos da organização informal.
c) definir e manter um espaço organizacional com os diferentes conhecimentos
sobre os processos da organização.
d) definir e compartilhar o espaço organizacional com os diferentes usuários dos
recursos da organização.
e) otimizar a utilização de um espaço com os diferentes conhecimentos sobre a
evolução da organização.

29. (ESAF/DNIT/2013) A técnica de mapeamento de processos que permite registrar as ações de maneira simples e identificar os pontos de tomada de decisão, é:
a) Blueprinting.
b) Diagrama de SIPOC.
c) Fluxograma de Processo.
d) Mapofluxograma.
e) Diagrama homem-máquina.
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30. (ESAF/MDIC/2012) Na inovação de processo, ocorrem mudanças em
a) Forma com que os produtos ou serviços são criados e entregues.
b) Contexto em que os produtos ou serviços são introduzidos.
c) Modelos mentais subjacentes que orientam o que a empresa faz.
d) Complexidade dos paradigmas estratégicos da empresa.
e) Produtos ou serviços que a empresa oferece.

31. (ESAF/CVM/2010) Um processo é
a) uma unidade de trabalho na organização executora de atividades prioritárias,
segundo tempos determinados.
b) uma priorização de aquisições específicas de suporte a atividades de trabalho
com tempo e espaço definidos.
c) uma ordenação específica de atividades de trabalho através do tempo e do espaço.
d) um projeto de execução de atividades de controle através do tempo na organização.
e) uma ordenação indexada de atividades de decisão através do tempo na estrutura.

32. (ESAF/MPOG/2009) Sobre o tema “gerenciamento de processos”, é correto
afirmar que:
a) a partir da estratégia, a organização deve identificar seus processos críticos,
gerenciando-os com base em um enfoque de sistema aberto.
b) os esforços de mapeamento devem ser abrangentes, de modo a permitir uma
completa varredura em todos os processos da organização.
c) um bom mapeamento de processos decorre de se saber que a abordagem vertical é mais importante que a abordagem horizontal.
d) todos os processos organizacionais devem ser otimizados, mesmo aqueles que
não agregam valor.
e) considerado um fim em si mesmo, o mapeamento de processos é mais importante que o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos.
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33. (ESAF/ANA/2009) A Gestão de Processos envolve o mapeamento e a análise
para a melhoria de processos organizacionais. Entre as opções abaixo, selecione
a incorreta.
a) A modelagem de processos é feita por meio de duas grandes atividades intituladas As is e To be.
b) A fase inicial da modelagem de processos tenta, entre outros objetivos, entender o processo existente e identificar suas falhas.
c) O redesenho de um processo é executado na fase As is do mapeamento.
d) A melhoria contínua é uma das metodologias de racionalização de processos.
e) A metodologia de inovação de processos caracteriza-se por ser uma abordagem
radical de melhoria de processos.

34. (ESAF/ANAC/2016) Segundo a versão 5 do Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos do Project Management Institute, responda à questão.
Os 47 processos de gerenciamento de projetos podem ser logicamente agrupados
em cinco grupos. Dois desses cinco grupos de processos são
a) Gerenciamento, Controle.
b) Monitoramento, Execução.
c) Execução, Governança.
d) Iniciação, Gerenciamento.
e) Encerramento, Monitoramento e Controle.

35. (ESAF/ANAC/2016) O gerenciamento organizacional de projetos promove a capacidade organizacional ligando os princípios e as práticas do gerenciamento de
projetos, programas e portfólios com facilitadores organizacionais com o objetivo de
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

94 de 107

ADMINISTRAÇÃO
Gerenciamento de Projetos e Processos
Prof. Vinicius Ribeiro

a) aprimorar os processos de controle.
b) realizar a melhoria contínua dos serviços.
c) implementar a Governança de Processos e de Projetos.
d) apoiar as metas estratégicas.
e) garantir o alinhamento das diretrizes táticas com as operacionais.
36. (ESAF/ANAC/2016) O processo Definir as Atividades faz parte da área de conhecimento
a) Gerenciamento da Integração do Projeto.
b) Gerenciamento do Tempo do Projeto.
c) Gerenciamento do Escopo do Projeto.
d) Gerenciamento dos Custos do Projeto.
e) Gerenciamento da Qualidade do Projeto.
37. (ESAF/ANAC/2016) Considerando as boas práticas relacionadas à gestão de
projetos, podem-se agrupar os processos em cinco grupos. Esses grupos de processos são raramente eventos distintos ou que ocorrem uma única vez. São atividades sobrepostas que ocorrem ao longo de todo o projeto. Observe a figura abaixo e analise as curvas de interação de cada grupo de processos. A seguir, assinale
a opção que identifica corretamente as curvas relacionadas ao grupo de processos.

Nível de interação
entre processos

Tempo
Figura. Interaçã entre os grupos de processos em um projeto
Fonte: Guia PMBOK (PMI, 2013)
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a) (1) Iniciação; (2) Planejamento; (3) Execução; (4) Monitoramento; (5) Encerramento.
b) (1) Planejamento; (2) Iniciação; (3) Monitoramento; (4) Execução; (5) Encerramento.
c) (1) Monitoramento ; (2) Planejamento; (3) Iniciação; (4) Execução; (5) Encerramento.
d) (1) Iniciação; (2) Planejamento;(3) Monitoramento; (4) Execução; (5) Encerramento.
e) (1) Planejamento; (2) Monitoramento; (3) Execução; (4) Iniciação; (5) Encerramento.

38. (ESAF/ANAC/2016) Com relação às demandas de um projeto, ao longo do seu
ciclo de vida, é correto afirmar que:
a) os níveis de custo e de pessoal atingem valor máximo na etapa em que o projeto está sendo finalizado.
b) as demandas de custos permanecem uniforme em todas as etapas do projeto.
c) os níveis de custo e de pessoal são baixos no início, atingem um valor máximo
enquanto o projeto é executado e caem rapidamente conforme o projeto é finalizado.
d) à medida que o tempo avança, o nível de custos tende a diminuir.
e) os custos de início são superiores aos de encerramento do projeto.

39. (ESAF/MF/2013) Segundo o PMBoK 4ª edição, faz parte do grupo de processos
de iniciação o processo:
a) Coletar os requisitos.
b) Definir o escopo.
c) Criar a estrutura analítica do projeto.
d) Definir as atividades.
e) Identificar as partes interessadas.
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40. (ESAF/MF/2013) Assinale a única opção que não pode ser considerada como
característica dos projetos.
a) Unicidade.
b) Natureza perene.
c) Conclusão com o alcance de metas.
d) Atendimento das expectativas dos stakeholders.
e) Responde às necessidades não atendidas pelos limites ordinários da organização.
41. (ESAF/MF/2013) No PMBoK 4.0, o processo de subdivisão das entregas e do
trabalho do projeto em componentes menores e de gerenciamento mais fácil é o
processo de:
a) Estimar atividades.
b) Desenvolver cronograma.
c) Detalhar projeto.
d) Definir as atividades.
e) Criar estrutura analítica do projeto.
42. (ESAF/DNIT/2013) No PMBoK 4.0, assinale qual dos processos a seguir faz
parte do Gerenciamento do tempo do projeto.
a) Determinar o orçamento.
b) Verificar o escopo.
c) Desenvolver a equipe do projeto.
d) Definir o escopo.
e) Definir as atividades.
43. (ESAF/RECEITA FEDERAL/2012) Com relação ao Escritório de Projetos (Project
Management Office, PMO), a versão 4 do Guia PMBOK informa que ele é um corpo
ou entidade organizacional a que são atribuídas várias responsabilidades relacionadas ao gerenciamento
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a) descentralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio.
b) descentralizado e independente dos projetos sob seu domínio.
c) descentralizado e autônomo dos projetos sob seu domínio.
d) centralizado e autônomo dos projetos sob seu domínio.
e) centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio.
44. (ESAF/CGU/2012) São Áreas de Conhecimento do PMBOK:
a) Gerenciamento dos Custos do Projeto, Gerenciamento do Tempo do Projeto,
Gerenciamento da Iniciação do Projeto.
b) Gerenciamento dos Custos do Projeto, Gerenciamento do Tempo do Projeto,
Gerenciamento de Aquisições do Projeto.
c) Gerenciamento do Planejamento do Projeto, Gerenciamento do Tempo do Projeto, Gerenciamento de Aquisições do Projeto.
d) Gerenciamento dos Custos do Projeto, Gerenciamento das Contratações de Serviços de TI do Projeto, Gerenciamento de Aquisições do Projeto.
e) Gerenciamento do Controle do Projeto, Gerenciamento do Tempo do Projeto,
Gerenciamento de Aquisições do Projeto.
45. (ESAF/CGU/2012) O ponto de partida para o planejamento do projeto é o
a) Plano de trabalho.
b) Descritivo das funcionalidades.
c) Escopo
d) Documento de autorização do projeto.
e) Documento de demanda.
46. (ESAF/CGU/2012) A estrutura de decomposição do trabalho fornece uma referência para a atribuição de tamanho, esforço, cronograma e responsabilidades e
é utilizada como uma estrutura subjacente para planejar, organizar e controlar o
trabalho executado no projeto. Esta estrutura de decomposição pode ser:
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a) o relatório da Análise de Pontos de Função.
b) o tamanho estimado do sistema.
c) o plano de trabalho preliminar.
d) o “pacote preliminar de trabalho” (preliminary work package)
e) a EAP do projeto.

47. (ESAF/CVM/2010) Segundo o PMBOK, são stakeholders de um projeto:
a) Gerente do Projeto. Patrocinador do Projeto. Cliente, Diretoria. Gerente Executivo. Gerentes de Departamento. Fornecedores. Distribuidores.
b) Gerente do Projeto. Analista do Projeto. Cliente. Programa de Treinamento. Assessoria. Gerentes de Conta. Fornecedores Concorrentes. Mantenedores.
c) Pool de Programação. Controlador do Projeto. Servidores. Diretoria. Gerente
Executivo. Gerentes de Operações. Entidades Externas. Webmasters.
d) Gerente do Projeto. Patrocinador do Projeto. Cliente. Coachers. Secretaria Executiva. Gerentes de Treinamento. Fornecedores. Empresas Concorrentes.
e) Gerente do Projeto. Estratégias. Logística. Diretoria. Escritório de Projetos. Gerentes de Contingência. Fornecedores. Distribuidores.

48. (ESAF/CVM/2010) Com Ferramentas de Gerenciamento de Projetos, o gerente
de projeto pode definir uma
a) equipe de definição do trabalho (work definition team).
b) estrutura de apoio ao usuário (user support structure).
c) estrutura de divisão do trabalho (work breakdown structure).
d) estrutura de divisão de objetos (object breakdown structure).
e) metodologia de segmentação dos programas (program segmentation methodology).
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49. (ESAF/MPOG/2010) Nas organizações estruturadas por projeto
a) seus recursos são destinados aos projetos e à sua execução.
b) seu enfoque é o gerente do projeto.
c) as equipes são formadas quando da conclusão do projeto.
d) os gerentes de projeto possuem autoridade máxima sobre as funções que coordenam.
e) a linha de comando depende de uma hierarquização dos projetos.

50. (ESAF/RECEITA FEDERAL/2009) De uma forma geral, pode-se afirmar que os
projetos possuem as seguintes características, exceto:
a) têm objetivos definidos.
b) são não repetitivos, ou seja: inexistem dois ou mais projetos iguais.
c) eliminam a incerteza quanto aos resultados.
d) ocasionam mudanças na organização.
e) têm um período de tempo limitado, com início e fim bem definidos.
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GABARITO
1. D

26. E

2. C

27. B

3. A

28. C

4. B

29. C

5. D

30. A

6. C

31. C

7. C

32. A

8. C

33. C

9. E

34. E

10. C

35. D

11. C

36. B

12. C

37. A

13. A

38. C

14. A

39. E

15. A

40. B

16. B

41. E

17. D

42. E

18. E

43. E

19. B

44. B

20. B

45. C

21. C

46. E

22. C

47. A

23. E

48. C

24. A

49. A

25. C

50. C
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GABARITO COMENTADO
13. (ESAF/MPOG/APO/2005) O PMBOK documenta cinco grupos de processos no
processo de gerenciamento de projetos. De acordo com o fluxo do projeto, esses
cinco grupos de processos são:
a) Iniciação, Planejamento, Execução, Controle e Encerramento.
b) Iniciação, Execução, Garantia da Qualidade, Controle e Encerramento.
c) Iniciação, Planejamento, Garantia da Qualidade, Controle e Encerramento.
d) Iniciação, Garantia da Qualidade, Controle de Configuração, Gerenciamento de
Riscos e Encerramento.
e) Planejamento, Iniciação, Gerenciamento de Riscos, Controle e Encerramento.
Letra A.
Sim, a banca repete questões. Não podemos perder uma dessas, hein? Nessa, o
monitoramento não foi citado, mas não há problema, pois o controle pode pressupor a existência do monitoramento.
14. (ESAF/MPOG/APO2005) Segundo o PMBOK, os processos para garantir que o
projeto inclua todo o trabalho exigido, e somente o trabalho exigido, para completar o projeto com sucesso, estão relacionados com o gerenciamento
a) de escopo do projeto.
b) da configuração do projeto.
c) da qualidade do projeto.
d) de mudanças do projeto.
e) de fluxo do projeto.
Letra A.
Aquilo que consta no projeto é o escopo dele. É todo o trabalho exigido necessário
para o término do projeto.
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15. (ESAF/ANA/2009) As áreas que compõem o conjunto de conhecimentos sobre
gerenciamento de projetos são nove. Para essas nove áreas, o PMBOK propõe o
agrupamento de processos em função da sua natureza. Entre as opções abaixo, selecione aquela que enuncia corretamente os grupos de processos de gerenciamento
de projetos.
a) Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Encerramento.
b) Escopo, Tempo, Custo, RH, Qualidade e Riscos.
c) Escopo, Planejamento, Execução, Monitoramento e Implantação.
d) Contrato, Escopo, Custo, Cronograma, Planejamento e Monitoramento.
e) Termo de Abertura, Iniciação, Contrato, Gerenciamento do Projeto, Monitoramento e Encerramento.

Letra A.
As nove áreas citadas na questão são: integração, escopo, tempo, custo, qualidade, rh, comunicações, riscos e suprimentos.
A questão pede as fases do ciclo de vida, que são: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento.

16. (ESAF/ENAP/2006) Indique a opção que apresenta somente áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos do Project Management Body Of Knowledge
Guide (PMBOK Guide).
a) Qualidade, aquisições, segurança e confiabilidade.
b) Integração, riscos, custos e comunicações.
c) Recursos humanos, comunicações, conhecimento e controle.
d) Custos, riscos, confiabilidade e segurança.
e) Tempo, qualidade, controle e conhecimento.
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Letra B.
As nove áreas citadas na questão são: integração, escopo, tempo, custo, qualidade, rh, comunicações, riscos e suprimentos.

17. (ESAF/MF/2013) A primeira tarefa associada ao desenho de processo está relacionada à(ao):
a) transformação da estratégia organizacional ou da cúpula dirigente.
b) transformação da estratégia organizacional ou do suporte técnico.
c) entendimento da estratégia mercadológica ou da cúpula dirigente.
d) entendimento da estratégia organizacional ou do negócio.
e) entendimento da estratégia mercadológica ou do suporte técnico.

Letra D.
Sempre que formos fazer algo na organização, aquilo que guiará essa ação é a estratégia da organização, que está no nível da instituição/organização. É preciso entender o negócio para desenhar o processo desejado. Assim, esse processo poderá
contribuir para o cumprimento dos objetivos traçados no planejamento estratégico.

18. (ESAF/MF/2013) Para seleção de processos, devem ser considerados os seguintes pontos:
a) Relação com a dependência funcional. Potencial de melhoria econômico-financeira para o sistema como um todo. Importância interna e externa do usuário do
processo. Dificuldade para introdução de tecnologia.
b) Relação com a estratégia organizacional. Potencial de melhoria operacional para
o sistema como um todo. Importância interna e externa do usuário do processo.
Dificuldade para introdução de mudanças.
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c) Relação com a dependência funcional. Potencial de melhoria econômico-financeira para o sistema como um todo. Importância interna e externa do processo.
Dificuldade para mapeamento de mudanças.
d) Relação com a estratégia organizacional. Potencial de melhoria operacional para
o sistema como um todo. Potencial interesse do usuário. Dificuldade para introdução de tecnologia.
e) Relação com a estratégia organizacional. Potencial de melhoria econômico-financeira para o sistema como um todo. Importância interna e externa do processo.
Dificuldade para introdução de mudanças.

Letra E.
Sempre devemos olhar para a estratégia empresarial traçada. Além disso, é preciso
ter em mente que os processos não se limitam às funções existentes; eles ultrapassam essas fronteiras.
O potencial do processo deve refletir ganho macro, ou seja, melhoria econômico-financeira para o sistema como um todo, sempre olhando para questões internas
e externas. Por fim, é preciso se preocupar com as dificuldades de implementação
de mudanças na organização.

19. (ESAF/MF/2013) Sobre gerenciamento de projetos e gerenciamento de processos, é correto afirmar:
( ) projetos são esforços temporários e processos são esforços contínuos.
( ) o gerenciamento de um projeto inicia-se pela definição de um plano de aquisições de bens e serviços.
( ) os processos são conjuntos de atividades encadeadas, executadas por pessoas
ou máquinas para atingir um ou mais objetivos.
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a) C - C – E.
b) C - E – C.
c) E - C – E.
d) C - C – C.
e) E - E – E.

Letra B.
Vejamos.
I) Essa é a grande diferença entre os dois.
II) O plano de aquisições é definido em etapa posterior. Primeiro eu preciso formular o projeto, verificando sua viabilidade.
III) Máquinas atuam em processos de fabricação, por exemplo.

20. (ESAF/MPOG/2015) A ferramenta de gestão criada por Walter Shewhart e,
mais tarde, amplamente divulgada por Willian Deming, cujo objetivo é implementar um processo de melhoria contínua, através de ciclos de planejamento e controle
de uma determinada atividade, é denominada
a) Ciclo 5S.
b) Ciclo PDCA.
c) Diagrama de Ishikawa.
d) Diagrama de Pareto.
e) Fluxograma.

Letra B.
Introduzido no Japão no período pós guerra, o ciclo PDCA é também conhecido como
ciclo de Shewhart (que o idealizou) ou de Deming (estatístico que o divulgou e o
aplicou). O PDCA é um ciclo de desenvolvimento que tem foco na melhoria contínua,
sendo uma abordagem sistemática que busca identificar e solucionar problemas.
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Vamos conhecer outros conceitos:
Programa 5s – relaciona-se com a fase inicial de um trabalho, sendo um programa baseado em 5 palavras japonesas: seiri (descarte), seiton (arrumação), seiso
(limpeza), seiketsu (higiene) e shitsuke (disciplina). Trata-se da mobilização da empresa como um todo, por meio da organização e da disciplina no local de trabalho.
Diagrama de causa e efeito - O diagrama de causa e efeito é também chamado
de diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe. Essa ferramenta nos permite relacionar todos os problemas em uma organização. É um brainstorming (chuva de
palpites) de problemas, que detecta suas causas e também os efeitos e o seu peso,
ou seja, a sua contribuição para o problema.
Diagrama de Pareto ou Gráfico de Pareto ou Princípio de Pareto é o famoso
“80 20”. Essas análises são fundamentais para que as empresas priorizem seus
trabalhos. Por qual motivo eu vou empreender esforços para clientes que só me
rendem 20% do meu lucro? Será que não seria mais interessante eu, como empresário, aumentar o foco nos clientes que me rendem 80%, afinal, são eles que
pagam o meu salário? Parece prudente, não é?
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