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Gerenciamento do Escopo do Projeto

• O gerenciamento do escopo do projeto inclui os 
processos necessários para garantir que o projeto 
inclua todo o trabalho necessário, e somente ele, 
para terminar o projeto com  sucesso.

Gerenciamento de Escopo do Projeto
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Principais etapas da gestão do escopo

• Planejamento do escopo – criação de um plano de
gerenciamento do escopo do projeto que documenta como o
escopo do projeto será definido, verificado e controlado e como
a estrutura analítica do projeto (EAP) será criada e definida.

• Definição do escopo – desenvolvimento de uma declaração do
escopo detalhada do projeto como a base para futuras decisões
do projeto.

• Criar EAP – subdivisão das principais entregas do projeto e do
trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente
gerenciáveis.

• Verificação do escopo – formalização da aceitação das
entregas do projeto terminadas.

• Controle do escopo – controle das mudanças no escopo do
projeto.

O termo escopo pode ser referir a duas situações:

• Escopo do produto. As características e funções 
que descrevem um produto, serviço ou resultado.

• Escopo  do  projeto.  O trabalho  que  precisa  
ser  realizado  para  entregar  um produto, serviço 
ou resultado com as características e funções 
especificadas.
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Planejamento do escopo

• Cada projeto exige um balanceamento cuidadoso

de ferramentas, fontes de dados, metodologias,

processos e procedimentos, e de outros fatores,

para garantir que o esforço gasto nas atividades

de determinação do escopo esteja de acordo com

o tamanho, complexidade e importância do projeto

Entradas, ferramentas, técnicas e saídas
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Planejamento de escopo: entradas

Fatores ambientais da empresa
• Os fatores ambientais da empresa incluem itens como

cultura da organização, infra- estrutura, ferramentas,
recursos humanos, políticas de pessoal e
condições de mercado, que poderiam afetar a forma
como o escopo do projeto é gerenciado.

Planejamento de escopo: entradas

Ativos de processos organizacionais
• Os ativos de processos organizacionais são políticas,

procedimentos e diretrizes formais e informais que
poderiam afetar o modo como o escopo do projeto é
gerenciado. Os ativos de interesse especial para o
planejamento do escopo do projeto incluem:

• Políticas organizacionais pois pertencem ao
gerenciamento e planejamento do escopo do projeto

• Procedimentos organizacionais relacionados ao
gerenciamento e planejamento do escopo do projeto
Informações históricas sobre os projetos anteriores que
podem estar localizadas na base de conhecimento de
lições aprendidas.
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Planejamento de escopo: Ferramentas e Técnicas

Opinião especializada
• A opinião especializada, relacionada ao modo como

projetos equivalentes realizaram o gerenciamento
do escopo, é usada no desenvolvimento do plano
de gerenciamento do escopo do projeto.

Modelos, formulários, norma s
• Os modelos podem incluir modelos da estrutura

analítica do projeto, modelos do plano de
gerenciamento do escopo e formulários do controle
de mudanças no escopo do projeto.

Planejamento de escopo: saídas

Plano de gerenciamento do escopo do projeto
• O plano de gerenciamento do escopo do projeto

fornece orientação sobre como o escopo do
projeto será definido, documentado, verificado,
gerenciado e controlado

• pela equipe de gerenciamento de projetos. Os
componentes de um plano de gerenciamento do
escopo do projeto incluem:
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Planejamento de escopo: saídas

• Um processo para preparar uma declaração do escopo 
detalhada do projeto, com base na declaração do escopo 
preliminar do projeto

• Um processo que permite a criação da EAP a partir da 
declaração do escopo detalhada do projeto e que determina 
como a EAP será mantida e aprovada

• Um processo que especifica como serão obtidas a 
verificação e a aceitação formais das entregas do projeto 
terminadas

• Um  processo  para  controlar  como  serão  processadas  as  
solicitações  de mudanças da declaração do escopo 
detalhada do projeto. 

Estrutura Analítica de Projetos (EAP)

• A EAP é uma decomposição hierárquica orientada 
à entrega do trabalho a ser executado pela equipe 
do projeto, para atingir os objetivos do projeto e 
criar as entregas necessárias. 

• A EAP organiza e define o escopo total do projeto
• A EAP subdivide o trabalho do projeto em partes 

menores e mais facilmente gerenciáveis
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EAP – Ferramentas e Técnicas

• Embora cada projeto seja exclusivo, uma EAP
de um projeto anterior pode freqüentemente
ser usada como um modelo para um novo
projeto, pois alguns projetos se assemelham até
certo ponto a outro projeto anterior

Modelo EAP
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EAP – Organizado por fases EAP - Saídas

O principal documento gerado pelo processo
Criar EAP é a própria EAP. É normalmente
atribuído um identificador exclusivo de um código de
contas a cada componente da EAP, inclusive ao
pacote de trabalho e às contas de controle dentro de
uma EAP.
A EAP não deve ser confundida com outros tipos de
estruturas analíticas, usadas para apresentar as
informações do projeto. Outras estruturas usadas
em algumas áreas de aplicação ou em outras áreas
de conhecimento incluem:
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• Organograma (ORG). Fornece uma representação
hierarquicamente organizada da organização do projeto
disposta de forma a relacionar os pacotes de trabalho com
as unidades organizacionais executoras.

• Lista de preço de materiais (LPM). Apresenta uma tabela
hierárquica das montagens, submontagens e componentes
físicos necessários para fabricar um produto manufaturado.

• Estrutura analítica dos riscos (EAR). Uma representação
hierarquicamente organizada dos riscos identificados do
projeto ordenados por categoria de risco.

• Estrutura analítica dos recursos (EAR). Uma
representação hierarquicamente organizada dos recursos
por tipo a ser usado no projeto.

Dicionário da EAP

• O documento gerado pelo processo Criar EAP que dá
suporte à EAP é denominado dicionário da EAP e é um
documento complementar da EAP.

• O conteúdo detalhado dos componentes contidos em uma
EAP, inclusive pacotes de trabalho e contas de controle,
pode ser descrito no dicionário da EAP.

• Para cada componente da EAP, o dicionário da EAP inclui
um código do identificador de conta, uma declaração do
trabalho, a organização responsável e uma lista de
marcos do cronograma
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Linha de base do escopo

• A declaração do escopo detalhada do projeto 
aprovada e a EAP e o dicionário da EAP 
associados a ela, constituem a linha de base do 
escopo do projeto.

Plano de gerenciamento do escopo do projeto

• Se houver solicitações de mudança aprovadas
resultantes do processo Criar EAP, poderá ser
necessário atualizar o plano de gerenciamento do
escopo do projeto para incluir essas mudanças
aprovadas.
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Mudanças solicitadas

• As mudanças solicitadas na declaração do escopo
do projeto e seus componentes podem ser
geradas a partir do processo Criar EAP, e são
processadas para revisão e aprovação por meio
do processo de controle integrado de mudanças

Gerenciamento de Tempo no 
Projeto
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Gerenciamento de Tempo

• O gerenciamento de tempo do projeto inclui os
processos necessários para realizar o término do
projeto no prazo.

• Os processos de gerenciamento de tempo do
projeto incluem os seguintes:

Gerenciamento de Tempo

• Definição da atividade – identificação das
atividades específicas do cronograma que
precisam ser realizadas para produzir as várias
entregas do projeto.

• Seqüenciamento de atividades –
identificação e documentação das
dependências entre as atividades do cronograma.

• Estimativa de recursos da atividade –
estimativa do tipo e das quantidades de recursos
necessários para realizar cada atividade do
cronograma.
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Gerenciamento de Tempo

• Estimativa de duração da atividade – estimativa 
do número de períodos de trabalho que serão 
necessários para terminar as atividades 
individuais do cronograma.

• Desenvolvimento do cronograma – análise dos 
recursos necessários, restrições do cronograma, 
durações e seqüências de atividades para criar o 
cronograma do projeto.

• Controle do cronograma – controle das 
mudanças no cronograma do projeto.
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Definição da atividade

• A definição das atividades do cronograma envolve
identificar e documentar o trabalho planejado para
ser realizado. O processo Definição da atividade
identificará as entregas no nível mais baixo da
estrutura analítica do projeto (EAP), a que chamamos
de pacote de trabalho. Os pacotes de
trabalho do projeto são planejados
(decompostos) em componentes menores,
chamados de atividades do cronograma , para
fornecer uma base para a estimativa, elaboração de
cronogramas, execução, e monitoramento e controle
do trabalho do projeto.
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Definição das atividades Sequenciamento de atividades

• O seqüenciamento de atividades envolve a
identificação e documentação dos relacionamentos
lógicos entre as atividades do cronograma. As
atividades do cronograma podem ser seqüenciadas
logicamente usando as relações de precedência
adequadas, além de antecipações e atrasos, para dar
suporte ao desenvolvimento posterior de um
cronograma do projeto realista e alcançável. O
seqüenciamento pode ser realizado usando um
software de gerenciamento de projetos ou técnicas
manuais. As técnicas manuais e automatizadas
também podem ser usadas em conjunto
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Diagrama de Precedência Diagrama de Precedência

• Método do diagrama de precedência (MDP)

• O MDP é um método de construção de um
diagrama de rede do cronograma do projeto que
usa caixas ou retângulos, chamados de nós, para
representar atividades e os conecta por setas que
mostram as dependências.
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O MDP inclui quatro tipos de dependências:

• Término para início. A iniciação da atividade
sucessora depende do término da atividade
predecessora.

• Término para término. O término da atividade
sucessora depende do término da atividade
predecessora.

• Início para início. A iniciação da atividade sucessora
depende da iniciação da atividade predecessora.

• Início para término. O término da atividade
sucessora depende da iniciação da atividade
predecessora.

No MDP, término para início é o tipo mais comumente usado
de relação de precedência
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Determinação das dependências

• São usados três tipos de dependências para definir a
seqüência entre as atividades.

1. Dependências obrigatórias. As dependências
obrigatórias são as inerentes à natureza do trabalho
sendo realizado. As dependências obrigatórias
freqüentemente envolvem limitações físicas, como
em um projeto de construção, no qual é impossível
erguer a superestrutura antes de construir a fundação ou
em um projeto de componentes eletrônicos, no qual um
protótipo precisa ser construído antes de ele poder
ser testado As dependências obrigatórias também são
algumas vezes chamadas de lógica rígida.

2. Dependências arbitradas. As dependências arbitradas
são totalmente documentadas, pois podem criar valores
de folga total arbitrários e podem limitar as opções
posteriores de elaboração de cronogramas. As
dependências arbitradas são chamadas algumas vezes
de lógica preferida, lógica preferencial ou lógica fina. As
dependências arbitradas são normalmente estabelecidas
com base no conhecimento das melhores práticas dentro
de uma área de aplicação específica ou em algum
aspecto pouco usual do projeto, no qual se deseja uma
seqüência específica, mesmo que existam outras
seqüências aceitáveis.
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3. Dependências externas. As dependências externas são
as que envolvem um relacionamento entre as atividades
do projeto e as atividades que não são do projeto. Por
exemplo, a atividade do cronograma de teste de um
projeto de software pode ser dependente da entrega de
hardware de uma fonte externa ou de audiências
ambientais do governo, que precisam ser realizadas antes
de a preparação do local poder ser iniciada em um projeto
de construção.

Aplicação de antecipações e atrasos

• A equipe de gerenciamento de projetos determina
as dependências que podem exigir uma
antecipação ou um atraso para definir com
exatidão o relacionamento lógico. O uso de
antecipações e atrasos e de suas premissas
relacionadas é documentado
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Antecipação

• Uma antecipação permite uma aceleração da
atividade sucessora. Por exemplo, uma equipe de
elaboração de documentos técnicos pode
começar a escrever a segunda versão preliminar
de um documento extenso (a atividade sucessora)
quinze dias antes de terminar de escrever a
primeira versão inteira (a atividade predecessora).
Isso pode ser realizado por um relacionamento do
tipo término para início com um período de
antecipação de quinze dias.

Atraso

• Um atraso leva a um retardo da atividade
sucessora. Por exemplo, para compensar um
período de cura do concreto de dez dias, seria
possível usar um atraso de dez dias em um
relacionamento do tipo término para início, o que
significa que a atividade sucessora não poderá ser
iniciada antes de dez dias após o término da
predecessora.
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Sequenciamento – Diagrama de Rede

• Os diagramas de rede do cronograma do projeto
são representações esquemáticas das atividades
do cronograma do projeto e dos
relacionamentos lógicos entre elas, também
chamados de dependências.

• Um diagrama de rede do cronograma do projeto
pode ser produzido manualmente ou usando
software de gerenciamento de projetos

Estimativa de recursos – Ferramentas e Técnicas

Opinião especializada
• A opinião especializada é freqüentemente

necessária para avaliar as entradas desse
processo relacionadas a recursos. Qualquer grupo
ou pessoa com conhecimento especializado de
planejamento e estimativa de recursos pode
fornecer essa especialização.
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Estimativa de recursos – Ferramentas e Técnicas

Análise de alternativas
• Muitas atividades do cronograma possuem

métodos alternativos de realização. Eles incluem o
uso de vários níveis de capacidade ou habilidades
de recursos, tipos ou tamanhos diferentes de
máquinas, ferramentas diferentes (manuais versus
automatizadas) e decisões de fazer ou comprar
relativas ao recurso

Estimativa de recursos – Ferramentas e Técnicas

Dados publicados para auxílio a estimativas
• Diversas empresas publicam rotineiramente os

valores de produção e os custos unitários
atualizados dos recursos para um extenso
conjunto de áreas, material e equipamentos em
diversos países e locais geográficos dentro de
países.
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Estimativa de recursos – Ferramentas e Técnicas

Software de gerenciamento de projetos
• O software de gerenciamento de projetos tem

capacidade para ajudar a planejar, organizar e
gerenciar "pools" de recursos e para desenvolver
estimativas de recursos.

• Dependendo da sofisticação do software, as
estruturas analíticas dos recursos, as
disponibilidades de recursos e os valores dos
recursos podem ser definidos, além dos vários
calendários de recursos.

Estimativa de recursos – Ferramentas e Técnicas

Estimativa “bottom-up”
• Quando uma atividade do cronograma não pode

ser estimada com um nível razoável de confiança,
o trabalho dentro da atividade do cronograma é
decomposto em mais detalhes.



27/11/2013

25

Estimativa de duração da atividade

• O processo de estimativa de durações das
atividades do cronograma usa as informações
sobre: escopo de trabalho da atividade do
cronograma, tipos de recursos necessários,
estimativas das quantidades de recursos e
calendários de recursos com as disponibilidades
de recursos. As entradas das estimativas de
duração da atividade do cronograma se originam
da pessoa ou do grupo da equipe do projeto que
está mais familiarizado com a natureza do
conteúdo do trabalho na atividade do cronograma
específica

Desenvolvimento do Cronograma

• O desenvolvimento do cronograma do projeto, um
processo iterativo, determina as datas de início e término
planejadas das atividades do projeto. O desenvolvimento
do cronograma pode exigir que as estimativas de
duração e as estimativas de recursos sejam
reexaminadas e revisadas para criar um cronograma do
projeto aprovado. O desenvolvimento do cronograma
continua durante todo o projeto conforme o trabalho se
desenvolve, o plano de gerenciamento do projeto se
modifica e os eventos de risco esperados ocorrem ou
desaparecem à medida que novos riscos são
identificados.



27/11/2013

26

Desenvolvimento do Cronograma: Ferramentas e Técnicas

Análise de rede do cronograma
• A análise de rede do cronograma é uma técnica

que gera o cronograma do projeto. Ela emprega o
modelo de cronograma e várias técnicas
analíticas, como o método do caminho crítico, o
método da cadeia crítica, a análise do tipo "e se?"
e o nivelamento de recursos, para calcular as
datas de início e término mais cedo e mais tarde,
e as datas de término e de início agendadas para
as partes incompletas das atividades do
cronograma do projeto.

Método do caminho crítico
• O método do caminho crítico é uma técnica de

análise de rede do cronograma que realizada
usando o modelo de cronograma. O método do
caminho crítico calcula as datas teóricas de início
e término mais cedo, e de início e término mais
tarde, de todas as atividades do cronograma, sem
considerar quaisquer limitações de recursos,
realizando uma análise do caminho de ida e uma
análise do caminho de volta pelos caminhos de
rede do cronograma do projeto.

Desenvolvimento do Cronograma: Ferramentas e Técnicas
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Método do caminho crítico
• As datas resultantes de início e término mais cedo

e mais tarde, não são necessariamente as do
cronograma do projeto; em vez disso, indicam
períodos de tempo dentro dos quais a atividade do
cronograma deve ser agendada, quando
fornecidos: durações da atividade,
relacionamentos lógicos, antecipações, atrasos e
outras restrições conhecidas.

Desenvolvimento do Cronograma: Ferramentas e Técnicas

Compressão do cronograma
• A compressão do cronograma reduz o

cronograma do projeto sem mudar o escopo do
projeto para atender restrições, datas impostas do
cronograma e outros objetivos do cronograma. As
técnicas de compressão do cronograma incluem:

Desenvolvimento do Cronograma: Ferramentas e Técnicas
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• Compressão. A técnica de compressão do
cronograma na qual são analisadas as
compensações entre custo e cronograma para
determinar como se obtém o máximo de
compressão para o menor custo incremental. A
compressão nem sempre produz uma alternativa
viável e pode resultar em aumento de custo.

Desenvolvimento do Cronograma: Ferramentas e Técnicas

• Paralelismo. Uma técnica de compressão do
cronograma na qual as fases ou atividades, que
normalmente seriam feitas em seqüência, são
realizadas em paralelo. Um exemplo seria construir a
fundação de um prédio sem que os desenhos de
arquitetura estejam terminados. O paralelismo pode
resultar em retrabalho e em maior risco. Esta
abordagem pode exigir que o trabalho seja realizado
sem informações detalhadas completas, como os
desenhos de engenharia. Ela resulta na troca de custo
por tempo e aumenta o risco de atingir o cronograma
do projeto reduzido.

Desenvolvimento do Cronograma: Ferramentas e Técnicas
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Análise de cenário do tipo "e se?"
• Esta é uma análise da pergunta “e se a situação

representada pelo cenário ‘X’ ocorrer?” É realizada
uma análise de rede do cronograma usando o modelo
de cronograma para calcular os diversos cenários, como
o atraso na entrega de um importante componente,
extensão das durações específicas da engenharia ou
introdução de fatores externos. O resultado da análise
de cenário do tipo "e se?" pode ser usado na avaliação
da viabilidade do cronograma do projeto em condições
adversas e na preparação de planos de respostas e
contingência para superar ou mitigar o impacto de
situações inesperadas

Desenvolvimento do Cronograma: Ferramentas e Técnicas

Nivelamento de recursos
• O nivelamento de recursos é uma técnica de análise de

rede do cronograma aplicada a um modelo de
cronograma que já foi analisado pelo método do
caminho crítico. O nivelamento de recursos é usado para
abordar as atividades do cronograma que precisam ser
realizadas para atender às datas de entrega
especificadas, para abordar situações em que recursos
necessários críticos ou compartilhados estão disponíveis
somente em determinados períodos ou em quantidades
limitadas ou para manter a utilização de recursos
selecionados em um nível constante durante períodos
de tempo específicos do trabalho do projeto.

Desenvolvimento do Cronograma: Ferramentas e Técnicas



27/11/2013

30

Método da cadeia crítica
• A cadeia crítica é outra técnica de análise de rede

do cronograma que modifica o cronograma do
projeto para que leve em conta recursos limitados.

• A cadeia crítica combina abordagens
determinísticas com abordagens probabilísticas

Desenvolvimento do Cronograma: Ferramentas e Técnicas

Software de gerenciamento de projetos
• O software de gerenciamento de projetos para

elaboração de cronogramas é amplamente
usado para auxiliar o desenvolvimento do
cronograma. Outro software pode conseguir
interagir de forma direta ou indireta com o
software de gerenciamento de projetos para
atender aos requisitos de outras áreas de
conhecimento, como estimativa de custos por
período de tempo e simulação do cronograma na
análise quantitativa de riscos.

Desenvolvimento do Cronograma: Ferramentas e Técnicas
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Aplicação de calendários
• Os calendários de projeto e os calendários de

recursos identificam os períodos em que o
trabalho é permitido. Os calendários de projeto
afetam todas as atividades. Por exemplo, pode
não ser possível trabalhar na obra em certos
períodos do ano por causa do clima. Os
calendários de recursos afetam um recurso
específico ou uma categoria de recursos
específica

Desenvolvimento do Cronograma: Ferramentas e Técnicas

Ajuste de antecipações e atrasos
• Como o uso inadequado de antecipações ou

atrasos pode distorcer o cronograma do projeto,
as antecipações ou atrasos são ajustados durante
a análise de rede do cronograma para
desenvolver um cronograma do projeto viável.

Desenvolvimento do Cronograma: Ferramentas e Técnicas
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Modelo de cronograma
• As informações e os dados do cronograma são

compilados no modelo de cronograma do projeto.
A ferramenta do modelo de cronograma e os
dados de apoio do modelo do cronograma são
usados juntamente com métodos manuais ou
software de gerenciamento de projetos para
realizar a análise de rede do cronograma e gerar o
cronograma do projeto.

Desenvolvimento do Cronograma: Ferramentas e Técnicas
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Controle do Cronograma: Ferramentas e Técnicas

Relatório de progresso
• O relatório de progresso e a situação atual do cronograma

incluem informações como as datas de início e de
término reais e as durações restantes das atividades
do cronograma não terminadas. Se, além disso, for usada
uma medição do progresso, como valor agregado, então o
percentual completo das atividades do cronograma em
andamento poderá também ser incluído. Um modelo criado
para ser usado de forma consistente nos vários
componentes organizacionais do projeto pode ser utilizado
durante todo o ciclo de vida do projeto para facilitar a
emissão de relatórios periódicos do progresso do projeto.
O modelo pode estar em papel ou em meio eletrônico.

Sistema de controle de mudanças no cronograma

• O sistema de controle de mudanças no
cronograma define os procedimentos para efetuar
mudanças no cronograma do projeto. Inclui a
documentação, os sistemas de acompanhamento
e os níveis de aprovação necessários para
autorizar mudanças. O sistema de controle de
mudanças no cronograma é operado como parte
do processo Controle integrado de mudanças
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Medição de desempenho
• As técnicas de medição de desempenho produzem a

variação de prazos (VP) e o índice de desempenho de
prazos (IDP), que são usados para avaliar a extensão das
variações no cronograma do projeto que realmente
ocorrem. Uma parte importante do controle do cronograma
é decidir se a variação no cronograma exige ações
corretivas. Por exemplo, um grande atraso em qualquer
atividade do cronograma que não esteja no caminho crítico
pode ter pouco efeito sobre o cronograma total do projeto,
enquanto um atraso muito menor em uma atividade crítica
ou quase crítica pode exigir ações imediatas.

Software de gerenciamento de projetos
• O software de gerenciamento de projetos para

elaboração de cronogramas possibilita
acompanhar as datas planejadas em relação às
datas reais e prever os efeitos das mudanças no
cronograma do projeto, sejam elas reais ou
potenciais, o que demonstra sua utilidade como
ferramenta de controle do cronograma.



27/11/2013

35

Análise da variação
• A realização da análise da variação de prazos do

cronograma durante o processo de monitoramento do
cronograma é uma função importante do controle do
cronograma.

• A comparação entre as datas do cronograma alvo e as
datas de início e término reais/previstas fornece
informações úteis para detectar os desvios e para
implementar ações corretivas no caso de atrasos. A
variação da folga total é também um componente essencial
do planejamento para avaliar o desempenho de tempo do
projeto.

Gráficos de barras de comparação do cronograma

• Para facilitar a análise do progresso do
cronograma, é conveniente usar um gráfico de
barras de comparação, que exibe duas barras
para cada atividade do cronograma. Uma barra
mostra o andamento atual real e a outra mostra o
andamento da linha de base do cronograma do
projeto aprovado. Isso mostra visualmente onde o
cronograma progrediu conforme planejado ou
onde ocorreram defasagens.
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Atividades Práticas

• Ferramentas de Software para Gestão de Projetos
• Continuação do Projeto final
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