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Figura 25 – Exemplo de diagrama de rede e seu caminho crítico.
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O Quadro 9 contém as atividades, os predecessores e sucessores, bem como o
tempo de duração das atividades. A partir desse exemplo, iniciamos a construção do
diagrama de rede.

Na atividade A, conforme a Figura 24, a data de início mais cedo é zero (início do
projeto) e a data de término mais cedo é 3, pois é a soma do zero mais o tempo de
duração da atividade que é 3. Assim, preenchemos as outras atividades
sucessivamente, respeitando o caminho (setas); isso configura o caminho de ida.
Quando existem dois predecessores para uma atividade (D, com predecessores A e C),
utiliza-se a data de término mais cedo maior, que, no caso, é 8 da atividade C (em
relação ao 3, da atividade A).
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Para o caminho de volta (retorno), iniciamos na atividade J; pegamos a data de início
mais tarde, que é 20 da atividade E, subtraímos 3, obtemos 17 e fazemos o caminho de
volta, respeitando as setas da ida. Preenchemos as outras atividades sucessivamente.
Quando existem dois ou mais sucessores para uma atividade (F, com sucessores G, H, K),
utiliza-se a data de início mais tarde menor, que, no caso, é 13 da atividade G (em
relação a 18 da H e a 14 da K).

Para obtermos o valor da folga de cada atividade, peguemos como exemplo a
atividade A: subtraímos a data de início mais tarde (5) da data de início mais cedo
(zero); o valor deve ser idêntico à subtração da data de término mais tarde (8) da data
de término mais cedo (3), resultando, em ambos os casos, 5.
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Quando a folga for igual a zero, representa que essa atividade não pode atrasar
nenhum dia, pois senão comprometerá o projeto; entretanto, como na atividade A a
folga é 5, essa atividade pode atrasar até 5 dias sem prejuízo ao projeto.

O caminho crítico do projeto é todas as atividades com folga igual a zero; no caso do
exemplo, é: B– C– D – E.

Uma das grandes funções da gestão do tempo é o desenvolvimento do cronograma,
cuja finalidade é atribuir datas de início e término das atividades, articulando o
diagrama de rede do projeto, as durações das atividades e o calendário civil, obtendo
o cronograma do projeto.
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É utilizado o calendário civil, observando feriados, legislações, férias e
regulamentos específicos; podem também ser utilizados softwares de
gerenciamento de projetos e inclusos programas específicos para gestão do
cronograma.

O principal produto entregue nesse processo é o cronograma do projeto ou
cronograma mestre, o qual pode ser desdobrado em cronogramas parciais ou
setoriais. O cronograma nada mais é do que a conversão de um plano de
atividades (ações) em uma programação de trabalho orientada ao tempo.
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Osprazos das atividades devem ser realistas, para poderem ser cumpridos
em tempo hábil. Na confecção do cronograma, é necessário analisar:
• Osrecursos necessários;
• Restrições de datas e horários;
• Durações das atividades;
• Sequência das atividades;
• Levar em conta o calendário das atividades, recursos humanos, materiais, equipamentos

etc.
O controle de mudanças do cronograma faz parte do controle de mudanças do projeto e é

uma das gestões que mais o utiliza, pois é muito comum a dificuldade de cumprir o prazo a
contento em todas as atividades. A seguir, temos um modelo de cronograma mestre, constando
as atividades principais, secundárias e terciárias, bem como as ações a serem executadas, os
responsáveis pelas atividades e o calendário civil. Têm-se, também, a duração planejada de
cada atividade (P) e o executado (E), bem como o percentual de cumprimento dessas
atividades.
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Quadro 10 – Exemplo de cronograma e seus componentes.



A gestão dos recursos é de vital importância para o projeto e seus objetivos, principalmente
porque se incumbe do levantamento de todos os recursos necessários, como matéria-prima,
pessoal, equipamentos, ferramentas, documentos, softwares, local etc. Essa gestão só se
incumbe de pessoal e de finanças quanto à determinação das necessidades do projeto.

Várias outras gestões dependem criticamente desta gestão, pois, se houver equívocos na
escolha de pessoas, matérias-primas, tecnologias etc., pode atrasar o cronograma, aumentar os
custos ou, mesmo, inviabilizar parcial ou totalmente oprojeto.

O planejamento de recursos inicia-se com a estrutura de decomposição do trabalho, a
declaração de escopo, os dados históricos e as políticas organizacionais, os quais são avaliados
pelo gerente do projeto e especialistas nos requisitos de pessoas, matérias-primas, tecnologia
etc., que, por fim, definem quais os recursos necessários e seus requisitos, configurando o plano
de gestão dos recursos.
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O recebimento e distribuição dos recursos tratam da obtenção, recebimento da
distribuição dos recursos e exceção aos recursos humanos, conforme o plano da
gestão de recursos.

O controle dos recursos é organizado pela matriz de responsáveis ou de tarefas, e
contém os responsáveis quanto à guarda, conservação, manutenção, seguro,
documentação etc.

A desmobilização dos recursos é um processo que consiste em providenciar a
devolução dos recursos não aproveitados no projeto, bem como os que foram
distribuídos, aos locais e às organizações, conforme previsto no plano de gestão de
recursos.
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A gestão dos custos tem o objetivo de assegurar que o projeto tenha os recursos
financeiros necessários, bem como observar que não ultrapasse o orçamento previsto. Os
custos devem ser baseados em atividades e não em custos por departamento.

A estimativa de custos é baseada nos recursos necessários, como pessoal,
equipamentos, matérias-primas, serviços etc., e nas durações esperadas, como tempo de
uso, horas de serviço etc.; as informações estão na gestão de recursos e das estimativas
de duração das atividades.

Devem-se levantar as taxas dos custos dos recursos citados anteriormente; na falta de
valores reais e concretos, deve-se empregar estimativas. Considerar, também, outras
taxas, como variações cambiais, inflação, manutenção, seguro etc. Acrescer, também,
outras despesas, como impostos, encargos trabalhistas etc.

74



As estimativas de custos devem ser obtidas através de estimativas análogas
provenientes de projetos e atividades anteriores.

O principal produto desse processo é as estimativas de custos e o plano de
gestão de custos, sendo necessário, também, estimar uma reserva
contingencial no intuito de cobrir imprevistos, erros de estimativa etc. O valor
de praxe gira em torno de 10% do custo total estimado.

O plano de gestão de custos descreve como os custos serão administrados,
como agir frente às variações do planejamento e, por fim, como conter os
responsáveis autorizados a efetuar as mudanças que se fizerem necessárias.
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O orçamento consiste em distribuir as estimativas de custos totais às
atividades do projeto, bem como estabelecer as linhas de base para
possibilitar melhor controle. Esse processo inicia-se com as estimativas de
custos, na estrutura de decomposição do trabalho, no escopo e no
cronograma do projeto, tendo como base para a distribuição dos custos as
partes constitutivas do projeto.

O produto final desse processo é o orçamento mestre do projeto, o qual
pode ser desdobrado em orçamentos parciais ou setoriais, prevendo os
custos e os recursos financeiros do projeto.
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O processo do controle dos custos consiste em:

• Acompanhar a evolução dos custos no projeto;
• Levantar e medir os desvios em relação ao previsto nas linhas de base;
• Prevenir mudanças nas linhas de base sem as devidas autorizações;
• Efetuar as correções e mudanças necessárias, conforme o plano de gestão dos
custos;

• Informar as mudanças formais às partes interessadas.
As medidas de desempenho dos custos são os principais fatores para o controle, pois

fornecem as variações dos custos em relação ao planejado, permitindo efetuar as
necessárias correções.

Os produtos principais desse processo são as estimativas de custos revisadas e a
atualização do orçamento, se necessário.
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1. Simule um cenário (Gestão de Projetos = Empresa) onde terá que relacionar no projeto os
seguintes itens:

• 2 Pontos fortes;
• 2 Pontos Fracos;
• 2 Oportunidades;
• 2 Ameaças.
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