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Gerenciamento de Projetos Tradicionais 
 

 

 

Para gerenciar projetos, além de um bom planejamento das atividades e entregas, o acesso às informações 

e o acompanhamento dos fluxos de trabalho são imprescindíveis para uma gestão bem sucedida. O Trace 

auxilia as organizações a reunir as informações em uma única plataforma, tendo uma visão consolidada 

sobre o trabalho que está sendo realizado além de seu status atualizado.  

 
SOLUÇÃO 
A solução Trace permite o registro e gerenciamento de seus diversos projetos através de recursos alinhados 

ao modelo tradicional de projetos (PMI/PMBoK) e atualização das informações das atividades independente 

da alocação ou tamanho de sua equipe. O acesso às informações é web e em tempo real, dando fluidez na 

comunicação e agilidade na tomada de decisão. 

 

O Trace é uma solução colaborativa para todos os envolvidos no projeto, que dispõe de informações e 

ferramentas para os interessados, gerentes e equipe de trabalho e demais áreas da organização, em um 

único local. 

 
PROJETOS HÍBRIDOS 
Para as organizações que não dispensam o planejamento e gerenciamento de seus projetos na forma 

tradicional, mas preferem ter visão e execução no modelo ágil, o Trace conta com a possiblidade de 

trabalhar os projetos de forma híbrida.  

 

Todos os recursos do módulo de gerenciamento de projetos tradicionais estão disponíveis com a 

possiblidade de executar as tarefas, do cronograma, de forma ágil, num kanban, organizadas em sprints, 

além de contar com relatórios com visão ágil sobre as informações do seu projeto. 

 

Esta função traz maior flexibilidade e autonomia para que as equipes de projeto executem e concluam suas 

atividades da forma que consideram mais adequada à sua maturidade e eficiência.  

 
GESTÃO FINANCEIRA 
Tantos lançamentos de despesas, referentes às aquisições e/ou serviços contratos necessários para 

execução do projeto, quanto receitas oriundas de faturamento de serviços e produtos entregues, podem ser 

lançados no Trace. Para atender às diferentes origens dos custos e receitas das empresas, a solução permite 

classificar essas informações de acordo com a necessidade, tornando-se mais abrangente e precisa na 

extração de informações para relatórios e prestação de contas sobre os custos.  
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Além disso, é possível valorar as horas de trabalho planejadas e executadas pelas equipes dos diferentes 

projetos e suas atividades para que sejam acompanhadas durante sua execução.  

 
CONTROLE DE ESFORÇO 
A fim de contabilizar o esforço empregado nas diferentes atividades do projeto e do projeto como um todo, 

o Trace possibilita o registro de horas trabalhadas, no qual os colaboradores podem informar a quantidade 

de horas empregadas para a execução de suas tarefas. Desta forma, os gestores podem controlar o total de 

esforço desempenhado nas diferentes atividades e monitorar o desempenho de suas equipes, além do 

custo de execução (valor/hora) das atividades. 

 

Outra possibilidade é a utilização de Timesheet com Contratos, o qual permite que as horas trabalhadas 

pelos colaboradores sejam descontadas de bancos de horas com diferentes valorações. O gerenciamento 

destas horas quanto ao seu volume e custo podem estar atreladas tanto ao faturamento destas horas 

(serviços prestados a clientes) quanto ao seu pagamento (serviços executados por fornecedores) 

dependendo da finalidade de cada empresa.  

 

O controle de esforço, quando utilizado, contribui para a maturidade das empresas, pois fornece subsídios 

aos Gerentes de Projetos para aprimorar o planejamento do tempo de execução das atividades dos 

diferentes tipos de projeto da organização.   

 
PROGRAMAS, PORTFÓLIOS E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO 
Para facilitar a organização das informações de forma fluida e concisa, o Trace permite planejar e gerenciar 

projetos que façam parte de Programas, Portfólios e outros agrupamentos, além de permitir que os 

projetos estratégicos sejam facilmente vinculados aos objetivos estratégicos da organização, para que sejam 

monitorados de forma mais estruturada pela equipe executiva das empresas.  

 
GRÁFICOS, RELATÓRIOS E PAINÉIS 
O Trace conta com diferentes relatórios e gráficos para monitorar as informações para as diferentes etapas 

do projeto. Para uma visão mais gráfica do fluxo das atividades, além do gráfico de Gantt, a ferramenta 

disponibiliza uma gama de relatórios relacionados às informações financeiras, saúde dos projetos e outros 

indicadores mais comuns de mercado. 

 

Recursos para acompanhar as informações consolidadas dos diferentes agrupamentos e organizações dos 

projetos também estão disponíveis, além da possibilidade parametrização de dashboards personalizados. 

 

 

 

Se você ficou interessado em mais informações sobre como a Solução Trace pode contribuir no 

gerenciamento dos seus projetos, entre em contato com nossa equipe Comercial. 


