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19 - Gerenciamento de Recursos



19. Gerenciamento de Recursos
19.1 Planejar o gerenciamento de recursos

O processo de definir como estimar, adquirir, gerenciar e utilizar recursos físicos e de equipe

19.2 Estimar os recursos de cada atividade

O processo de estimar recursos da equipe, o tipo e as quantidades, materiais, equipamentos e suprimentos necessários para realizar o 
trabalho do projeto.

19.3 Adquirir Recursos

O processo de obter membros da equipe, instalações, equipamentos, materiais, suprimentos e outros recursos necessários para 
concluir o trabalho do projeto.

19.4 Desenvolver a Equipe

O processo de melhoria de competências, da interação da equipe e do ambiente geral da equipe para aprimorar o desempenho do 
projeto.

19.5 Gerenciar a Equipe

O processo de acompanhar o desempenho dos membros da equipe, fornecer feedback, resolver problemas e gerenciar mudanças 
para otimizar o desempenho do projeto.

19.6 Controlar Recursos

O processo de garantir que os recursos físicos atribuídos e alocados ao projeto estejam disponíveis conforme planejado, bem como
monitorar o uso planejado versus o uso real de recursos, e executar ações corretivas, conforme necessário.



Figura 19-1. Visão Geral do Gerenciamento dos Recursos do 
Projeto



19.1 Planejar o gerenciamento de recursos
Planejar o gerenciamento de recursos é definir como será estimado, adquirido, gerenciado e 

utilizado os recursos físicos e de equipe dentro do projeto. 

Este processo é extremamente importante para definir a abordagem e o nível esforço gerencial 
necessário dependendo da complexidade do projeto. O processo de planejamento de gerenciamento 
de recurso é feito uma vez ou pontos predefinidos no projeto.

Figura 19-2. Planejar o Gerenciamento dos Recursos: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas



19.1 Planejar o gerenciamento de recursos
O planejamento de recursos é necessário para identificar qual será a técnica para garantir que os 

recursos sejam suficientes para a conclusão do projeto. Recursos podem ir de pessoas à materiais e 
equipamentos. 

Figura 19-3. Planejar o Gerenciamento dos Recursos: Diagrama de Fluxo de Dados



19.2 Estimar os recursos das atividades
Estimar os recursos é identificar a quantidade e os tipos de recursos afim de garantir a conclusão do 

projeto. Este processo pode ser realizado várias vezes durante o projeto, conforme for necessário. O 
processo Estimar os Recursos das Atividades se relaciona muito com outros processos, um exemplo é o de 
Estimar os Custos.

Figura 19-4. Estimar os Recursos das Atividades: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas



19.2 Estimar os recursos das atividades

Figura 19-5. Diagrama do fluxo de dados do processo Estimar os Recursos das Atividades



19.3 Adquirir Recursos
É no processo de Adquirir Recursos onde é obtido os recursos humanos, equipamentos e materiais para 

a realização do projeto. A importância deste processo é a delegação e a designação dos recursos para a 
atividade estimada no processo de estimar os recursos das atividades. 

Figura 19-6. Adquirir Recursos: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas



19.3 Adquirir Recursos
Os recursos utilizados no projeto pode ser interno ou externo à empresa/organização que está 

executando o projeto. Todos os recursos adquiridos/designados internamente passam pelos gerentes 
funcionais ou gerentes de recursos. Já os recursos externos necessários são adquiridos por processos de 
aquisições.

Figura 19-7. Adquirir Recursos: Diagrama de Fluxo de Dados



19.4 Desenvolver a Equipe
O processo de Desenvolver a Equipe tem como principal objetivo a melhoria das competências, a 

interação da equipe visando o desempenho do projeto. A principal vantagem de usar este processo é a 
redução da taxa de rotatividade visando motivar os funcionários ao longo do projeto. 

Figura 19-8. Desenvolver a Equipe: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas



19.4 Desenvolver a Equipe
Uma das habilidades mais importantes de um gerente de projetos é a habilidade de liderança, de 

motivar, identificar gargalos, construir e inspirar os funcionários e os recursos do envolvidos no projeto. O 
gerente de projeto deve facilitar o trabalho em equipe e continuamente motivar a equipe.

Figura 19-9. Desenvolver a Equipe: Diagrama de Fluxo de Dados



19.5 Gerenciar Equipe
Após Adquirir Recursos, designá-los atividades e desenvolvê-los, é preciso gerenciar a equipe que 

compõe o projeto. É importante que o gerente de projeto forneça feedback constante e que resolva 
problemas gerenciando e controlando mudanças. A importância do Gerenciamento da Equipe é o 
gerenciamento de conflitos influenciando o comportamento da equipe.

Figura 19-10. Gerenciar a Equipe: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas



19.5 Gerenciar equipe

Figura 19-11. Gerenciar a Equipe: Diagrama de Fluxo de Dados



19.6 Controlar os Recursos
É necessário controlar os recursos para garantir que os recursos adquiridos, atribuídos estejam 

disponíveis no decorrer do projeto. A importância do controle de recursos se define em recursos que podem 
ser designados à atividades do projeto na hora e no lugar certo.

Figura 19-12. Controlar os Recursos: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas



19.6 Controlar os Recursos

Figura 19-13. Controlar os Recursos: Diagrama de Fluxo de Dados



20 - Gerenciamento das Partes Interessadas



20. Gerenciamento das partes interessadas

20.1 Identificar as Partes Interessadas

É a atividade de identificar de forma periódica os “stakeholders” do projeto, assim como dados de interesses, envolvimento, 
interdependências e impacto no sucesso do projeto.

20.2 Planejar o Engajamento das Partes Interessadas

É o processo que visa aumentar o envolvimento dos “stakeholders” no projeto.

20.3 Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas

É a forma de promover o engajamento dos “stakeholders” por meio do alinhamento de suas necessidades e expectativas.

20.4 Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas

O processo de monitorar as relações das partes interessadas do projeto e adaptação de estratégias para engajar as partes interessadas 
através da modificação de

planos e estratégias de engajamento. 



Figura 20-1. Visão geral do gerenciamento das partes interessadas do projeto



20.1 Controlar aquisições
Identificar as Partes Interessadas é o processo de identificar regularmente as partes interessadas 

do projeto e analisar e documentar informações relevantes sobre seus interesses, envolvimento, 
interdependências, influência e impacto potencial no sucesso do projeto.

Figura 20-2. Identificar as Partes Interessadas: Entradas, ferramentas e técnicas e saídas



20.1 Controlar aquisições
Este processo com periodicidade ocorre pela primeira vez em um projeto antes ou ao mesmo 

tempo do desenvolvimento e do termo de abertura do projeto. É repetido conforme necessário, mas 
deve ser realizado no início de cada fase e quando ocorre uma mudança significativa no projeto ou na 
organização.

Figura 20-3. Identificar as Partes Interessadas: Diagrama de fluxo de dados



20.2 Planejar o engajamento das pessoas interessadas

Este é o processo de desenvolvimento de abordagens para envolver as partes interessadas do 
projeto, no alinhamento de necessidades, expectativas, interesses e potencial impacto no projeto. Esta 
atividade tem o beneficio de fornecer um plano acionável para interagir com eficácia com as partes 
interessadas. Este processo é realizado constantemente ao longo do projeto, conforme necessário

Figura 20-4. Planejar o Engajamento das Partes Interessadas: Entradas, ferramentas e técnicas e saídas



20.2 Planejar o engajamento das pessoas interessadas

Um plano eficaz que reconhece as necessidades de informações diversas das partes interessadas 
do projeto é desenvolvido no início do ciclo de vida do projeto e é revisado e atualizado 
periodicamente à medida que a comunidade de partes interessadas muda

Figura 20-5. Planejar o Engajamento das Partes Interessadas: Diagrama de fluxo de dados



20.3 Gerenciar o engajamento das partes interessadas

Esta atividade tem como objetivo se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para 
atender suas necessidades e expectativas, lidar com questões e promover a participação das partes 
interessadas. O benefício deste processo é permitir que o gerente de projetos aumente o nível de 
apoio das partes interessada.

Figura 20-6. Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas: Entradas, ferramentas e técnicas e saídas



20.3 Gerenciar o engajamento das partes interessadas

Gerenciar o engajamento dos stakeholders ajuda a garantir que as partes interessadas entendam 
claramente as metas do projeto, os benefícios e os riscos para o projeto e também como sua 
contribuição aprimorará o êxito do projeto.

Figura 20-7. Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas: Diagrama de fluxo de dados



20.4 Monitorar o engajamento das partes interessadas

Esta é a atividade de monitorar as relações das partes interessadas do projeto e adaptação de 
estratégias para engajá-las através da modificação de planos e estratégias de envolvimento. 

Figura 20-8. Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas: Entradas, ferramentas e técnicas e saídas



20.4 Monitorar o engajamento das partes interessadas

O principal benefício desse processo é a incrementação da eficiência e eficácia das atividades de 
engajamento das partes interessadas conforme o desenvolvimento do projeto e suas mudanças.

Figura 20-8. Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas: Entradas, ferramentas e técnicas e saídas



21 - Gerenciamento de Qualidade



21. Gerenciamento de qualidade do projeto

21.1 Planejar o Gerenciamento da Qualidade

O processo de identificar os requisitos e/ou padrões da qualidade do projeto e suas entregas, e documentar como o projeto 

demonstrará a conformidade com os requisitos e/ou padrões de qualidade.  

21.2 Gerenciar a Qualidade

O processo de transformar o plano de gerenciamento da qualidade em atividades da qualidade executáveis que incorporam no 
projeto as políticas de qualidade da organização. 

21.3 Controlar a Qualidade

O processo de monitorar e registrar resultados da execução de atividades de gerenciamento da qualidade para avaliar o desempenho
e garantir que as saídas do projeto sejam completas, corretas e atendam as expectativas do cliente.
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Figura 21-1. Visão Geral do Gerenciamento de qualidade do 

Projeto



21.1 Planejar o gerenciamento de qualidade
Planejar o Gerenciamento da Qualidade é o processo de identificação dos requisitos e/ou padrões de qualidade 

do projeto e suas entregas, e de documentação de como o projeto demonstrará conformidade com os requisitos e/ou 
padrões de qualidade.

O principal benefício desse processo é o fornecer orientação e direcionamento sobre como a qualidade será 
gerenciada e verificada. Esse processo é realizado uma vez ou em pontos predefinidos no projeto. 
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Figura 21-2. Planejar o gerenciamento de qualidade: Entradas, ferramentas e técnicas, e 

saídas



21.1 Planejar o gerenciamento de qualidade

O planejamento da qualidade deve ser realizado em paralelo com os outros processos de planejamento. 
Por exemplo, mudanças de qualidade identificados podem exigir ajustes nos custos ou cronogramas.
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Figura 21-3. Planejar o gerenciamento de qualidade: Diagrama de Fluxo de 
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21.2 Gerenciar a qualidade
Gerenciar a Qualidade é o processo de traduzir o plano de gerenciamento da qualidade em atividades da 

qualidade executáveis que incorporam as políticas da qualidade da organização no projeto. 

Os principais benefícios desse processo são aumentar a probabilidade de cumprir os objetivos da 
qualidade, e também identificar processos ineficazes e causas da má qualidade. Este processo é realizado ao 
longo do projeto.
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Figura 21-4. Gerenciar a qualidade: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas



21.2 Gerenciar a qualidade
Garantia da qualidade envolve usar os processos do projeto com eficácia. Envolve seguir e 

cumprir padrões para garantir às partes interessadas que o produto final satisfará suas necessidades, 
expectativas e requisitos. Gerenciar a Qualidade também se refere aos aspectos de design do produto 
e melhorias de processos. 

Plano de 
gerenciamento 

do projeto

• Plano de gerenciamento da qualidade

• Ativos de processos organizacionais

Empresa/
Organização

21.2 Gerenciar 
qualidade

Documentos de 
Projeto

Figura 21-5. Gerenciar a qualidade: Diagrama de Fluxo de Dados

Documento de 
Projetos

• Registro das lições aprendidas 
• Medições de controle da qualidade 
• Métricas da qualidade 
• Relatório de riscos

Plano de 
gerenciamento 

do projeto

• Registro das questões 
• Registro das lições aprendidas 
• Registro dos riscos

• Relatórios de qualidade 
• Documentos de teste e
avaliação

• Plano de gerenciamento da qualidade 
• Linha de base do escopo 
• Linha de base do cronograma 
• Linha de base dos custos

Realizar o 
Controle 
Integrado de 
Mudanças• Solicitações de mudanças



21.3 Controlar a qualidade
Controlar a qualidade é o processo de monitorar e registrar resultados da execução das atividades de 

gerenciamento da qualidade para avaliar desempenho e garantir que as saídas do projeto sejam completas, 
corretas e atendam as expectativas do cliente. 

O principal benefício desse processo é verificar se as entregas e o trabalho do projeto cumprem os 
requisitos especificados pelas principais partes interessadas para aceitação final. Este processo é realizado 
ao longo do projeto.
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Figura 21-6. Controlar a qualidade: Entradas, ferramentas e técnicas, e saídas



21.3 Controlar a qualidade
O processo Controlar a Qualidade é realizado para medir a integridade, conformidade e adequação para 

uso de um produto ou serviço antes da aceitação do usuário e entrega final. Isso é feito medindo todos os 
passos, atributos e variáveis usados para verificar a conformidade das especificações definidas no estágio de 
planejamento.
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