
Ativos de Processos
Organizacionais (APO)

versus
Fatores Ambientais da Empresa

(FAE)

Fatores Ambientais da Empresa (FAE)

Definição

Fatores ambientais internos e externos que influenciam no sucesso de um projeto

Exemplos:

Cultura e estrutura organizacional

Infraestrutura

Recursos

Banco de dados

Categorias de fatores

Interno

Estrutura organizacional

Infraestrutura

As competências, disciplinas e conhecimento dos recursos humanos

Administração de pessoal

Tolerância ao risco das partes interessadas

Externo

Padrões de Governo e Indústria

Banco de dados comerciais

Condições de mercado

Ferramentas e sistema PMIS - Project Management Information System

Influenciam nos processos:

4.1 Desenvolvimento do Termo de Abertura do Projeto

padrões governamentais ou industriais;

infraestrutura organizacional;

condições do mercado.

4.2 Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto

padrões governamentais ou industriais;

sistemas de informações do gerenciamento de projetos;

estrutura e cultura organizacionais;

infraestrutura;

administração de pessoal, diretrizes de contratações e demissões,
revisões de desempenho, registros e treinamento.

4.3 Orientar e Gerenciar a Execução do Projeto

cultura e estrutura organizacional, da companhia ou do cliente;

infraestrutura;

administração de pessoal;

tolerância a riscos das partes interessadas;

sistema de informações do gerenciamento de projetos.

4.4 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto

padrões governamentais ou industriais;

sistema de autorização de trabalho da empresa;

tolerância a riscos das partes interessadas;

sistemas de informações do gerenciamento de projetos.

6.1 Definir as Atividades PMIS - sistema de informações do gerenciamento do projeto.

6.3 Estimar os Recursos das Atividades disponibilidade e habilidades dos recursos.

6.4 Estimar as Durações da Atividade

banco de dados de estimativas de duração e outros dados de referência;

métricas de produtividade;

informações comerciais publicadas.

8.1 Planejar a Qualidade

regulamentações de órgãos governamentais;

normas, padrões e diretrizes específicos da área de aplicação;

condições de trabalho (operacionais) do projeto e produto que podem afetar a qualidade do projeto.

Ativos de Processos Organizacionais

Definição

Ativos que pertencem as organizações e podem influenciar o sucesso de um projeto.

Exemplos:

Políticas e procedimentos

Planos formais e informais

Lições aprendidas

Informação histórica

Categorias de Ativos

Processos e procedimentos de trabalho

Padrões de processos e procedimentos da organização

Como adequar estes padrões para projetos

Diretrizes para avaliação de desempenho e instruções de trabalho

Templates (modelos)

Requisitos de Comunicação

Diretrizes e requisitos para encerramento de um projeto

Procedimentos de controle financeiro

Procedimentos de controle de mudança

Procedimentos de controle de risco

Procedimentos de autorização do trabalho

Base de Conhecimento corporativa

Arquivos de projetos

Informações históricas

Base de conhecimento de lições aprendidas

Banco de dados de gerenciamento de defeitos e questões (contendo status)

Conhecimento de Gerenciamento de Configuração.
Base: As linhas de base de todos os documentos oficiais de uma organização como
padrões, procedimentos, políticas e documentos de projeto.

Base de dados financeira (horas de trabalho, orçamentos, custos de projetos, desvios, etc.)

Banco de dados de avaliação de processos: contêm dados de medição em processos e produtos

Influenciam nos processos:

4.1 Desenvolvimento do Termo de Abertura do Projeto

Processos organizacionais padronizados, políticas e definições padronizados de
processos para uso da organização;

Modelos;

informações históricas e base de conhecimento de lições aprendidas.

4.2 Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto

Diretrizes padrão, instruções de trabalho, critérios de avaliação de propostas e
critérios de medição de desempenho;

Modelo de Plano de Gerenciamento de Projetos;

Procedimentos de Controle de Mudanças;

arquivos de projetos passados;

Informações históricas e bases de conhecimento de lições aprendidas;

Bases de conhecimento de Gerenciamento de Configuração, contendo versões de
linhas de base de todos os padrões, políticas, procedimentos oficiais da empresa.

4.3 Orientar e Gerenciar a Execução do Projeto

Diretrizes padrão, instruções de trabalho, critérios de avaliação de propostas e critérios
de medição de desempenho;

Requisitos de comunicação que definam os meios de comunicação permitidos, retenção
de registros e requisitos de segurança;

Procedimentos de gerenciamento de questões e defeitos que definem controles de
questões e defeitos, identificação e resolução de questões e defeitos, e acompanhamento e
itens de ação;

Banco de dados para medição de processos usado para coletar e disponibilizar dados de
medição de processos e produtos;

Arquivos de projetos passados;

Banco de dados para gerenciamento de questões e defeitos contendo o andamento
histórico de questões e defeitos, resoluções e resultados de itens de ação.

4.4 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto

requisitos de comunicação da empresa;

procedimentos de controles financeiros;

procedimentos de gerenciamento de questões e defeitos;

procedimentos de controle de riscos, incluindo categorias de riscos, definição de
probabilidade e matriz de probabilidade e impacto;

banco de dados para medição de processos usados para disponibilizar dados de
medição de processos e produtos;

banco de dados de lições aprendidas

6.1 Definir as Atividades

requisitos de comunicação da empresa;

procedimentos de controles financeiros;

procedimentos de gerenciamento de questões e defeitos;

procedimentos de controle de riscos, incluindo categorias de riscos, definição de probabilidade
e matriz de probabilidade e impacto;

banco de dados para medição de processos usados para disponibilizar dados de medição de
processos e produtos;

banco de dados de lições aprendidas

6.2 Seqüenciar as Atividades
arquivos  de projetos da base de conhecimento da corporação usada para a metodologia de
elaboração do cronograma.

6.3 Estimar os Recursos das Atividades

políticas e procedimentos a respeito de mobilização e desmobilização de pessoal;

políticas e procedimentos relacionados ao aluguel e compra de suprimentos e equipamentos;

informações históricas a respeito dos tipos de recursos usados para trabalhos semelhantes de
projetos anteriores.

6.4 Estimar as Durações da Atividade

informações históricas sobre duração;

calendários do projeto;

metodologia de elaboração do cronograma;

lições aprendidas.

8.1 Planejar a Qualidade

políticas, procedimentos e diretrizes organizacionais de qualidade;

bancos de dados históricos;

lições aprendidas de projetos anteriores;

política de qualidade, endossada pela alta administração, que define a meta da organização executora em relação à qualidade.
Caso a organização executora não tenha uma política de qualidade formal, ou se o projeto envolver várias organizações
executoras, a equipe de gerenciamento do projeto precisará desenvolver uma política de qualidade para o projeto.

Fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais
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