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Cronograma das Aulas. Hoje você está na aula

Semana Tema
01 Apresentação da disciplina. O conceito e os objetivos da gerência de projetos

02 Escopo do projeto

03 Escopo do projeto

04 Metodologias, técnicas e ferramentas da gerência de projetos

05 Metodologias, técnicas e ferramentas da gerência de projetos

06 Engenharia de software. Conceitos básicos

07 Processo de software

08 Processo de software

09 Atividades de Avaliação

10 Processo de software

11 Processos de engenharia de requisitos

12 Processos de engenharia de requisitos

13 Modelos de sistemas

14 Prototipação de software

15 Projeto e arquitetura de software

16 Projeto de interface com o usuário

17 Projeto de interface com o usuário

18 Prova escrita oficial

19 Revisão

20 Prova substitutiva
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Aula 2 e 3

Conteúdo:

• Escopo do projeto

Referências para a aula:

• No seu PLT, essa aula está localizada/baseada no conteúdo do capítulo

22.

• Bibliografia complementar - PMBOK
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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.
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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.
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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
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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.
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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, normas
• 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.
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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.
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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
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Modelo EAP
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EAP – Organizado por fases
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Tópicos Abordados:

• Gerenciamento de riscos

• Gerenciamento de pessoas

• Trabalho de equipe

Gerenciamento de Projetos – Cap. 22
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• Entregar o software para o cliente no prazo acordado.

• Manter os custos dentro do orçamento geral.

• Entregar um software que atenda às expectativas do cliente.

• Manter uma equipe de desenvolvimento feliz e que trabalhe bem.

Critérios de sucesso
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• O produto é intangível
 O software não pode ser visto ou tocado. Os gerentes de projetos de

software não podem avaliar o progresso apenas olhando para o artefato
que está sendo desenvolvido.

• Muitos projetos de software são ‘projetos únicos’.
 Geralmente, os grandes projetos de software são diferentes em alguns

aspectos dos projetos anteriores. Mesmo os gerentes que têm muita
experiência anterior podem achar que é difícil antecipar problemas.

• Processos de software são variáveis   e específicos de cada organização.
 Ainda não é possível prever quando um processo de software em

particular pode conduzir a problemas de desenvolvimento.

Distinções do Gerenciamento de Software
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• Planejamento do projeto
 Gerentes de projeto são responsáveis   pelo planejamento, elaboração de

estimativa e cronograma de desenvolvimento de projetos e por atribuir
tarefas às pessoas.

• Geração de relatórios
 Normalmente, os gerentes de projeto são responsáveis   por informar

sobre o andamento de um projeto para os clientes e para os gerentes da
empresa que desenvolve o software.

• Gerenciamento de riscos
 Os gerentes de projeto avaliam os riscos que podem afetar um projeto,

monitoram esses riscos e tomam medidas quando surgem problemas.

Atividades de Gerenciamento
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• Gerenciamento de pessoas

 Os gerentes de projeto precisam escolher as pessoas para sua equipe e
estabelecer formas de trabalho que levem a um desempenho eficaz da
equipe.

• Elaboração de propostas

 A primeira etapa em um projeto de software pode envolver a elaboração
de uma proposta para ganhar um contrato para realizar um item de
trabalho. A proposta descreve os objetivos do projeto e como ele será
realizado.

Atividades de Gerenciamento



23

• O gerenciamento de riscos se preocupa pela identificação de riscos e pela
elaboração de planos para minimizar os seus efeitos em um projeto.

• Um risco é uma probabilidade de que alguma circunstância adversa irá
ocorrer

 Riscos de projeto afetam a programação ou recursos;

 Riscos de produtos afetam a qualidade ou o desempenho do software em
desenvolvimento;

 Riscos de negócio afetam a organização que desenvolve ou adquire o
software.

Gerenciamento de Riscos
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Exemplos de riscos comuns
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Exemplos de riscos comuns



26

• Identificação de riscos
 Identificar os riscos de projeto, produto e negócio;

• Análise de risco
 Avaliar a probabilidade e as consequências desses riscos;

• Planejamento de riscos
 Elaborar planos para evitar ou minimizar os efeitos do risco;

• Monitoração de riscos
 Monitorar os riscos ao longo do projeto;

Processos de gerenciamento de riscos
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Processos de gerenciamento de riscos
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• Pode ser uma atividade em equipe ou baseada na experiência do gerente do
projeto.

• Para identificar os riscos em um projeto pode ser usada um checklist de riscos
comuns.

 Riscos de tecnologia.
 Riscos de pessoas.
 Riscos organizacionais.
 Riscos de ferramentas.
 Riscos de requisitos.
 Riscos de estimativas.

Identificação de riscos
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Tipos de riscos
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• Probabilidade pode se avaliada pela seriedade de cada risco.

• A probabilidade pode ser muito baixa, baixa, moderada, alta ou muito alta.

• A consequências do risco podem ser catastróficas, sérias, toleráveis   ou
insignificantes.

Análise de Riscos
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Exemplos e tipos de riscos
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Exemplos e tipos de riscos
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• Considerar cada risco e desenvolver uma estratégia para gerenciar esses
riscos.

• Estratégias de prevenção
 A probabilidade de que ocorra algum risco é reduzida.

• Estratégias de minimização
 O impacto do risco no projeto ou produto será reduzido.

• Planos de contingência
 Caso ocorra algum risco, os planos de contingência são para lidar com

esse risco.

Planejamento de riscos
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Estratégias para gerenciar riscos
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• Avaliar regularmente cada risco identificado para decidir quando esses está se
tornando mais ou menos provável.

• Também avaliar se os efeitos do risco mudaram.

• Cada risco importante deve ser discutido nas reuniões de gerenciamento de
progresso.

Monitoração de riscos
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Indicadores de riscos
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• O bom gerenciamento de projetos é essencial para que projetos de
engenharia de software sejam desenvolvidos dentro do cronograma e dentro
do orçamento.

• O gerenciamento de software é diferente do gerenciamento de engenharia.
Softwares são intangíveis.

• Os projetos podem ser novos ou inovadores, não existe um corpo de
experiências para orientar seu gerenciamento.

• Os processos de software não são tão maduros quanto os tradicionais
processos de engenharia.

Pontos Importantes
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• Atualmente o gerenciamento de riscos é reconhecido como uma das tarefas
de gerenciamento mais importantes do projeto.

• O gerenciamento de riscos envolve a identificação e avaliação de riscos do
projeto para estabelecer qual a probabilidade de que eles ocorram e as
consequências para o projeto, caso esses riscos ocorram.

• Você deve fazer planos para evitar, gerir ou lidar com os prováveis riscos   se ou
quando eles surgirem.

Pontos importantes
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• As pessoas são os ativos mais importantes de uma organização.

• As tarefas de um gerente são essencialmente voltadas para as pessoas.

• A menos que haja alguma compreensão sobre as pessoas, o gerenciamento
não terá sucesso.

• Um gerenciamento de pessoas ruim é um importante contribuinte para a
falha do projeto.

Gerenciamento de Pessoas
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• Consistência
 Membros da equipe devem ser todos tratados de forma comparável, sem

favoritismo ou discriminação.
• Respeito
 Diferentes membros da equipe têm habilidades diferentes e essas

diferenças devem ser respeitadas.

• Inclusão
 Envolva todos os membros da equipe e certifique-se de que as opiniões

das pessoas sejam consideradas.
• Honestidade
 Em um projeto, você sempre deve ser honesto a respeito do que está

indo bem e o que está indo mal na equipe.

Fatores críticos no gerenciamento de pessoas
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• Um importante papel de um gerente é motivar as pessoas que trabalham em
um projeto.

• Motivação significa organizar o trabalho e o ambiente de trabalho para
incentivar as pessoas a trabalharem de forma eficaz.

 Se as pessoas não estão motivadas, elas não estarão interessadas   no
trabalho que estão fazendo. Elas vão trabalhar lentamente, ser mais
propensas a cometer erros e não contribuir para os objetivos mais amplos
da equipe ou da organização.

Motivar as pessoas
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• A motivação é uma questão complexa, mas parece que existem diferentes
tipos de motivação baseadas em:

 Necessidades básicas (por exemplo, sono, alimentação, etc.);

 Necessidades pessoais (por exemplo, respeito, autoestima.);

 Necessidades sociais (por exemplo, para ser aceito como parte de um
grupo.)

Motivar as pessoas



43

Hierarquia das necessidades (Pirâmide Maslow)
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• A engenharia de software é uma atividade de grupo
 O cronograma de desenvolvimento para a maioria dos projetos de

software não-triviais não pode ser completado por uma única pessoa
trabalhando sozinha.

• Um bom grupo é coeso e tem um espírito de equipe. As pessoas envolvidas
são motivadas pelo sucesso do grupo, bem como por seus objetivos pessoais.

• A interação do grupo é um fator determinante para o bom desempenho do
grupo.

• Na composição do grupo, a flexibilidade é limitada.
 Os gerentes devem fazer o melhor que podem com a equipe disponível.

Trabalho de Equipe
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• As pessoas no grupo
 Como um projeto de desenvolvimento de software envolve diversas

atividades, tais como negociação com clientes, programação, testes e
documentação, é necessário ter uma mistura de pessoas em um grupo de
um projeto.

• A organização de grupo
 Um grupo deve ser organizado de modo que os indivíduos possam

contribuir com o melhor das suas habilidades e suas tarefas possam ser
concluídas como previsto.

• Comunicações técnicas e gerenciais
 Uma boa comunicação entre os membros do grupo, bem como a equipe

de engenharia de software e outros participantes do projeto, é essencial.

A eficácia de uma equipe
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Dúvidas? Perguntas? Angústias? Aflições?



Prof. André Luís Belini
E-mail: andre.belini@aedu.com

Blog: http://profandreluisbelini.wordpress.com/


