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Caros concurseiros! 

Eis um resumo que fiz sobre as principais mudanças na 

quinta edição do PMBOK.  

Qualquer erro encontrado no material, por favor, me avise! 

Bons estudos a todos! Deus os abençoe! 

Força, Foco e FÉ! 

Luzia Dourado. 

lmdourado@hotmail.com  
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INTRODUÇÃO 
 

O Guia PMBOK® 5ª edição, lançada em 2013, vem com uma nova organização em sua 

estrutura que explicita e melhora o entendimento dos processos de gerenciamento cruciais 

para aumentar a taxa de sucesso nos projetos empreendidos [2]. 

PRINCIPAIS MUDANÇAS 

Número de processos 
 
O guia possui 5 grupos de processos que abrangem agora 10 áreas de conhecimento. A partir 
desta combinação de grupos de processos com áreas de conhecimento, o Guia PMBOK® 5ª 
edição apresenta 47 processos que são sugeridos como necessários e aplicáveis para se 
gerenciar um projeto, desde o seu início até a sua entrega [1]. 
 
Não houve alterações em relação aos grupos de processos, apenas o quantitativo de processos 

em cada grupo foi mudado: Iniciação (02), Planejamento (24), Execução (08), Monitoramento 

e Controle (11) e Encerramento (02). 

Nova área de conhecimento 
 

A mudança mais impactante foi a criação da 10ª área de conhecimento: o “Gerenciamento de 

Partes Interessadas” com quatro processos:  

• Identificar as partes interessadas; 

• Planejar o gerenciamento das partes interessadas; 

• Gerenciar o envolvimento das partes interessadas; 

• Controlar o envolvimento das partes interessadas 

Dois destes processos são novos e os outros dois foram remanejados da área de 

Gerenciamento das comunicações do projeto. [6] 

Processos novos 
 
Foram inseridos seis processos novos1: 

• Planejar Gerenciamento do Escopo: processo que cria um plano de gerenciamento de 

escopo que documenta como o escopo do projeto será definido, validado e 

controlado. 

 

 

                                                           
1
 Apesar de [6] informar que cinco novos processos foram inseridos, de acordo com [4] e [7], o processo 

Controlar Comunicações é um novo processo e, portanto, são seis novos processos. 



Resumo de PMBOK 5 v1.0 

Luzia Dourado  3  
 

Planejar o Gerenciamento do Escopo 

Entradas Técnicas  Saídas 

1. Plano de gerenciamento do 
projeto 1. Opinião especializada 

1. Plano de gerenciamento do 
escopo 

2. Termo de abertura do 
projeto 2. Reuniões 

2. Plano de gerenciamento de 
requisitos 

3. Fatores ambientais da 
empresa     

4. Ativos de processos 
organizacionais     

 

• Planejar Gerenciamento do Cronograma: processo que estabelece políticas, 

procedimentos e documentação para o planejamento, desenvolvimento, 

gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto. 

Planejar o Gerenciamento do Cronograma 

Entradas Técnicas  Saídas 

1. Plano de gerenciamento do 
projeto 1. Opinião especializada 

1. Plano de gerenciamento do 
cronograma 

2. Termo de abertura do 
projeto 2. Técnicas analíticas   

3. Fatores ambientais da 
empresa 3. Reuniões   

4. Ativos de processos 
organizacionais     

 

• Planejar Gerenciamento do Custo: processo que estabelece políticas, procedimentos 

e documentação para o planejamento, gerenciamento e controle do custo do projeto. 

Planejar o Gerenciamento do Custo 

Entradas Técnicas  Saídas 

1. Plano de gerenciamento do 
projeto 1. Opinião especializada 

1. Plano de gerenciamento do 
custo 

2. Termo de abertura do 
projeto 2. Técnicas analíticas   

3. Fatores ambientais da 
empresa 3. Reuniões   

4. Ativos de processos 
organizacionais     

 

 

• Controlar as Comunicações: processo de monitoramento e controle das comunicações 

durante o ciclo de vida do projeto para garantir que as necessidades de informação 

das partes interessadas sejam atendidas. 

A principal vantagem deste processo é que ele garante um ótimo fluxo de informações 

entre todos os participantes em qualquer momento. 
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Controlar as comunicações 

Entradas Técnicas  Saídas 

1. Plano de gerenciamento do 
projeto 

1. Sistema de gerenciamento 
das informações 

1. Informação de 
desempenho do trabalho 

2. Comunicação do projeto 2. Opinião especializada 2. Solicitação de mudança 

3. Registro de problemas 3. Reuniões 
3. Atualização no plano de 
gerenciamento do projeto 

4. Dados de desempenho do 
trabalho   

4. Atualização nos 
documentos do projeto 

5. Ativos de processos 
organizacionais   

5. Atualização nos ativos de 
processos organizacionais 

 

• Planejar Gerenciamento das Partes Interessadas: processo descrito na seção Nova 

Área de Conhecimento: Gerenciamento Das Partes Interessadas. 

 

• Controlar o Envolvimento das Partes Interessadas: processo descrito na seção Nova 

Área de Conhecimento: Gerenciamento Das Partes Interessadas. 

Processos movidos de área de conhecimento 
 
Dois processos da 4ª edição foram remanejados de área de conhecimento. Os processos 

“Identificar as partes interessadas” e “Gerenciar Expectativas das Partes Interessadas” 

deixaram de fazer parte da área de Gerenciamento das Comunicações e passaram para a nova 

área Gerenciamento das Partes Interessadas [6]. 

Processos com alteração de nome 
 

Dez processos da 4ª edição tiveram seus nomes alterados a fim de ficarem mais alinhados aos 

conceitos dos grupos de processos a que pertencem e a seus objetivos, conforme pode ser 

visto na seção Comparativo PMBOK 4° Edição e PMBOK 5° Edição 2 [6] . 

Vale ressaltar que os processos Distribuir as informações e Reportar o desempenho foram 

combinados em um único processo Gerenciar as Comunicações. O processo Reportar o 

desempenho tornou-se uma técnica do processo Gerenciar as Comunicações. 

Para saber mais detalhes sobre a comparação entre os processos da quarta e quinta edição, 

consulte [7]. 

 

 

                                                           
2
 Apesar de [6] informar que onze processos tiveram alteração de nome, de acordo com [4], houve 

alterações de nome em dez processos. 
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Conceitos  
 

Alguns conceitos foram acrescentados e/ou alterados [2]: 

Valor de negócio 

Esse conceito é novo e é definido como o valor inteiro do negócio, a soma total de todos os 

elementos tangíveis e intangíveis. Através do uso eficaz do gerenciamento de portfólios, 

programas e projetos, as organizações estarão capacitadas a empregar processos confiáveis e 

estabelecidos para atingir os objetivos estratégicos e obter maior valor de negócio de seus 

investimentos em projetos. 

Gerente de projeto 

É a pessoa alocada pela organização executora para liderar a equipe responsável por alcançar 

os objetivos do projeto. 

O PMBOK 5 destaca a importância do equilíbrio entre habilidades conceituais, éticas e 

interpessoais para um efetivo gerente de projetos. Além disso, volta a destacar algumas das 

habilidades interpessoais consideradas importantes para um gerente de projetos: liderança, 

formação de equipe, motivação, comunicação, influência, tomada de decisões, consciência 

política e cultural, negociação, construção de confiança, gerenciamento de conflitos e 

coaching. 

Patrocinador  

É uma pessoa ou grupo de fornece recursos e suporte para o projeto e é responsável pelo 

sucesso do mesmo. 

Parte interessada 

É um indivíduo, grupo ou organização que pode afetar, ser afetado, ou sentir-se afetado por 

uma decisão, atividade ou resultado de um projeto. Podem estar ativamente envolvidos no 

projeto ou ter interesses que possam ser positiva ou negativamente afetados pelo 

desempenho ou término do projeto. 

CICLOS DE VIDA E RELAÇÃO ENTRE FASES 
 

Houve a expansão e esclarecimento de diferentes possibilidades de ciclo de vida e 

relacionamento entre as fases de um projeto [1]: 

Relacionamento entre as fases 

• Sequencial: Uma fase após a outra; 

• Sobreposição: Um fase começa mesmo antes da anterior terminar. 
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Ciclos de vida 

• Preditivo: É utilizado quando se tem um excelente entendimento do produto a ser 

entregue no início do projeto, sendo possível que o time do projeto defina todo o 

escopo, desenvolva o plano e só depois construa o produto. 

• Iterativo e Incremental: É quando se realiza o Preditivo por pedaços do produto, onde 

se foca em ter um excelente entendimento de uma parte do produto, realizando a 

definição do escopo, planejamento e construção da parte 1, depois o mesmo com a 

parte 2, 3 e assim sucessivamente até o produto estar completo. 

• Adaptativo: É muito parecido com o Iterativo e Incremental, mas com a diferença de 

possuir iterações rápidas com tempo e custo fixo. É conhecido também como método 

ágil ou orientado a mudança. Inclusive trazendo os conceitos de Backlog do produto 

com pacotes menores, planejamento da iteração com a seleção de Backlog e revisão 

do produto entregue. 
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NOVA ÁREA DE CONHECIMENTO: GERENCIAMENTO DAS PARTES 

INTERESSADAS 
 

Inclui processos necessários para identificar as pessoas, grupos ou organizações que podem 

afetar ou serem afetados pelo projeto, para analisar as expectativas das partes interessadas e 

seu impacto no projeto e desenvolver estratégias de gestão adequadas para efetivamente 

envolver as partes interessadas nas decisões e execução do projeto.  

Essa área também se concentra em comunicação contínua com partes interessadas para 

entender suas necessidades e expectativas, gerenciando interesses conflitantes e promovendo 

engajamento das partes interessadas apropriadas nas decisões e atividades do projeto.  

Os processos de gerenciamento das partes interessadas do projeto são: 

13.1 Identificar as partes interessadas: o processo de identificação das pessoas, grupos ou 

organizações que podem afetar ou serem afetados por uma decisão, atividade, ou resultado 

do projeto, e analisar e documentar as informações relevantes relacionadas aos seus 

interesses, envolvimento, interdependências, influência e potencial impacto sobre o sucesso 

do projeto.  

Identificar as Partes Interessadas 

Entradas Técnicas  Saídas 

1. Termo de abertura do 
projeto 

1. Análise das partes 
interessadas 

1. Registro das partes 
interessadas 

2. Documento de aquisição 2. Opinião especializada   

3. Fatores ambientais da 
empresa 3. Reuniões   

4. Ativos de processos 
organizacionais     

 

13.2 Planejar o gerenciamento das partes interessadas: o processo de desenvolvimento de 

estratégias de gestão adequadas para efetivamente envolver as partes interessadas durante 

todo o ciclo de vida do projeto, com base na análise de suas necessidades, interesses e 

potencial impacto sobre o sucesso do projeto.  

Planejar o Gerenciamento das Partes Interessadas 

Entradas Técnicas  Saídas 

1. Plano de gerenciamento do 
projeto 1. Opinião especializada 

1. Plano de gerenciamento 
das partes interessadas 

2. Registro das partes 
interessadas 2. Reuniões 

2. Atualização nos 
documentos do projeto 

3. Fatores ambientais da 
empresa 3. Técnicas analíticas   

4. Ativos de processos 
organizacionais     
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13.3 Gerenciar o envolvimento das partes interessadas: o processo de comunicação e de 

trabalho com as partes interessadas para satisfazer as suas necessidades/expectativas e 

promover entre as partes interessadas engajamento em atividades do projeto ao longo do 

ciclo de vida do projeto.  

Gerenciar o Envolvimento das Partes Interessadas 

Entradas Técnicas  Saídas 

1. Plano de gerenciamento 
das partes interessadas 1. Métodos de comunicação 1. Registro de problemas 

2. Plano de gerenciamento 
das comunicações 2. Habilidades interpessoais 2. Solicitação de mudança 

3. Registro das mudanças 
3. Habilidades de 
gerenciamento 

3. Atualização no plano de 
gerenciamento do projeto 

4. Ativos de processos 
organizacionais   

4. Atualização nos 
documentos do projeto 

    
5. Atualização nos ativos de 
processos organizacionais 

 

13.4 Controlar o envolvimento das partes interessadas: o processo de monitoramento dos 

relacionamentos entre as partes interessadas no projeto e estratégias de ajuste e planos para 

envolver as partes interessadas.  

Controlar o Envolvimento das Partes Interessadas 

Entradas Técnicas  Saídas 

1. Plano de gerenciamento do 
projeto 

1. Sistema de gerenciamento 
das informações 

1. Informação de 
desempenho do trabalho 

2. Registro de problemas 2. Opinião especializada 2. Solicitação de mudança 

3. Dados de desempenho do 
trabalho 3. Reuniões 

3. Atualização no plano de 
gerenciamento do projeto 

4. Documentos do projeto   
4. Atualização nos 
documentos do projeto 

    
5. Atualização nos ativos de 
processos organizacionais 
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COMPARATIVO PMBOK 4° EDIÇÃO E PMBOK 5° EDIÇÃO 

 

  Processo novo 
 

  Alteração de nome 
 

  Movido de área de conhecimento 

 

PMBOK 4 PMBOK 5 

INTEGRAÇÃO 
4.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto 4.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto 

4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto 4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto 

4.3 Orientar e gerenciar a execução do projeto 4.3 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto 

4.4 Monitorar e controlar o trabalho do projeto 4.4 Monitorar e controlar o trabalho do projeto 

4.5 Realizar o controle integrado de mudanças 4.5 Realizar o controle integrado de mudanças 

4.6 Encerrar o projeto ou fase 4.6 Encerrar o projeto ou fase 

 

PMBOK 4 PMBOK 5 

ESCOPO 
  5.1 Planejar o Gerenciamento do Escopo 

5.1 Coletar os requisitos 5.2 Coletar os requisitos 

5.2 Definir o Escopo 5.3 Definir o Escopo 

5.3 Criar a EAP 5.4 Criar a EAP 

5.4 Verificar o escopo 5.5 Validar o escopo 

5.5 Controlar o escopo 5.6 Controlar o escopo 

 

PMBOK 4 PMBOK 5 

TEMPO 
  6.1 Planejar o Gerenciameto do Cronograma 

6.1 Definir as atividades 6.2 Definir as atividades 

6.2 Seqüênciar as atividades 6.3 Seqüênciar as atividades 

6.3 Estimar os recursos das atividades 6.4 Estimar os recursos das atividades 

6.4 Estimar as durações das atividades 6.5 Estimar as durações das atividades 

6.5 Desenvolver o cronograma 6.6 Desenvolver o cronograma 

6.6 Controlar o cronograma 6.7 Controlar o cronograma 

 

PMBOK 4 PMBOK 5 

CUSTOS 
  7.1 Planejar o Gerenciamento de Custos 

7.1 Estimar os custos 7.2 Estimar os custos 

7.2 Determinar o orçamento 7.3 Determinar o orçamento 

7.3 Controlar os custos 7.4 Controlar os custos 
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PMBOK 4 PMBOK 5 

QUALIDADE 
8.1 Planejar a qualidade 8.1 Planejar o gerenciamento da qualidade 

8.2 Realizar a garantia da qualidade 8.2 Realizar a garantia da qualidade 

8.3 Realizar o controle da qualidade 8.3 Controlar a qualidade 

 

PMBOK 4 PMBOK 5 

RECURSOS HUMANOS 
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos 9.1 Planejar o gerenciamento dos recursos humanos 

9.2 Mobilizar a equipe do projeto 9.2 Mobilizar a equipe do projeto 

9.3 Desenvolver a equipe do projeto 9.3 Desenvolver a equipe do projeto 

9.4 Gerenciar a equipe do projeto 9.4 Gerenciar a equipe do projeto 

 

PMBOK 4 PMBOK 5 

COMUNICAÇÕES 
10.1 Identificar as partes interessadas movido para 13.1 Identificar partes interessadas 

10.2 Planejar as comunicações 10.1 Planejar o Gerenciamento das Comunicações 

10.3 Distribuir as informações 10.2 Gerenciar as comunicações 

  10.3 Controlar as comunicações 

10.4 Gerenciar as expectativas das partes interessadas 
movido para 13.3 Gerenciar o envolvimento das partes 
interessadas 

10.5 Reportar o desempenho tornou-se ferramenta e técnica de 10.2 

 

PMBOK 4 PMBOK 5 

RISCOS 
11.1 Planejar o gerenciamento dos riscos 11.1 Planejar o gerenciamento dos riscos 

11.2 Identificar os riscos 11.2 Identificar os riscos 

11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos 11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos 

11.4 Realizar  a  análise  quantitativa  dos  riscos 11.4 Realizar  a  análise  quantitativa  dos  riscos 

11.5 Planejar as respostas aos riscos 11.5 Planejar as respostas aos riscos 

11.6 Monitorar e controlar os riscos 11.6 Controlar os riscos 

 

PMBOK 4 PMBOK 5 

AQUISIÇÕES 
12.1 Planejar as aquisições 12.1 Panejar o gerenciamento das aquisições 

12.2 Realizar as aquisições 12.2 Realizar as aquisições 

12.3 Administrar  as  aquisições 12.3 Controlar as aquisições 

12.4 Encerrar as aquisições 12.4 Encerrar as aquisições 

 

PMBOK 4 PMBOK 5 

PARTES INTERESSADAS 
  13.1 Identificar partes interessadas 

  13.2 Planejar o gerenciamento das partes interessadas 

  13.3 Gerenciar o envolvimento das partes interessadas 

  13.4 Controlar o envolvimento das partes interessadas 
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PROCESSOS DO PMBOK 5° EDIÇÃO  
 

ÁREAS DE 
CONHECIMENTO 

GRUPOS DE PROCESSOS 

Iniciação Planejamento Execução 
Monitoramento e 

Controle Encerramento 

4. Integração 
4.1 Desenvolver o termo 
de abertura do projeto 

4.2 Desenvolver o plano de 
gerenciamento do projeto 

4.3 Orientar e gerenciar o 
trabalho do projeto 

4.4 Monitorar e controlar 
o trabalho do projeto 

4.6 Encerrar o 
projeto ou fase 

      
4.5 Realizar o controle 
integrado de mudanças   

5. Escopo 

  
5.1 Planejar o Gerenciamento 
do Escopo   5.5 Validar o escopo   

  5.2 Coletar os requisitos   5.6 Controlar o escopo   

  5.3 Definir o Escopo       

  5.4 Criar a EAP       

6. Tempo 

  
6.1 Planejar o Gerenciameto 
do Cronograma   

6.7 Controlar o 
cronograma   

  6.2 Definir as atividades       

  6.3 Seqüênciar as atividades       

  
6.4 Estimar os recursos das 
atividades       

  
6.5 Estimar as durações das 
atividades       

  
6.6 Desenvolver o 
cronograma       

7. Custos 

  
7.1 Planejar o Gerenciamento 
de Custos   7.4 Controlar os custos   

  7.2Estimar os custos       

  7.3 Determinar o orçamento       

8. Qualidade 

  
8.1 Planejar o gerenciamento 
da qualidade 

8.2 Realizar a garantia da 
qualidade 8.3 Controlar a qualidade   

9. Recursos 
Humanos 

  
9.1 Planejar o gerenciamento 
dos recursos humanos 

9.2  Mobilizar a equipe do 
projeto     

    
9.3  Desenvolver  a  equipe  
do  projeto     

    
9.4  Gerenciar  a  equipe  
do  projeto     

10. Comunicações 

  

10.1 Planejar o 
Gerenciamento das 
Comunicações 

10.2 Gerenciar as 
comunicações 

10.3 Controlar as 
comunicações   

11. Riscos 

  
11.1 Planejar o 
gerenciamento dos riscos   11.6 Controlar os riscos   

  11.2 Identificar os riscos       

  
11.3  Realizar análise  
qualitativa  dos  riscos       

  
11.4  Realizar análise 
quantitativa dos riscos       

  
11.5  Planejar  as  respostas  
aos  riscos       

12. Aquisições 

  

12.1 Panejar o 
gerenciamento das 
aquisições 

12.2  Realizar  as  
aquisições 

12.3 Controlar as 
aquisições 

12.4  Encerrar as 
aquisições 

13.Partes 
Interessadas 13.1 Identificar partes 

interessadas 

13.2 Planejar o 
gerenciamento das partes 
interessadas 

13.3 Gerenciar o 
envolvimento das partes 
interessadas 

13.4 Controlar o 
envolvimento das partes 
interessadas   
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