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GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
APLICADO 

O gerenciamento de projetos aplicado como você nunca viu! 

 

Neste livro você encontrará a apresentação e análise dos 

conceitos e melhores práticas do gerenciamento de projetos 

propostos no PMBOK® Guide do PMI e a demonstração passo 

a passo de como aplicá-lo em projetos reais. 

 

E como se dá essa aplicação? 

 

A segunda parte do livro contém um Guia Prático que demonstra como preparar e 

preencher os principais documentos do projeto, como elaborar a Estrutura Analítica do 

Projeto e como utilizar o Microsoft Project® para desenvolver e atualizar o cronograma e o 

orçamento. 

 

O leitor poderá aproveitar para uso imediato em seus projetos os modelos de documentos 

(templates) apresentados aqui, baixando-os no website da DINSMORECOMPASS. 

 

O conteúdo e o método adotados no livro vêm sendo desenvolvidos, atualizados e 

aplicados pelos autores durante quase uma década, com sucesso reconhecido no 

treinamento de profissionais de projetos de grandes empresas no Brasil e no exterior. 
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