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PLANEJAMENTO DE ESCOPO E TEMPO



O QUE É O ESCOPO DE UM PROJETO?

� 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



GERENCIAMENTO DE 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.



ETAPAS DA GESTÃO DE PROJETOS

� 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.



ETAPAS DA GESTÃO DE PROJETOS

� 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 ESCOPO PODE ESTAR RELACIONADO

� 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.



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



PLANEJAMENTO DO 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 DO 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:



PLANEJAMENTO DO ESCOPO: ENTRADAS

� 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.



POLÍTICAS ORGANIZACIONAIS



PLANEJAMENTO DO 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.



PLANEJAMENTO DO ESCOPO: 
FERRAMENTAS E TÉCNICAS

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.



PLANEJAMENTO DO 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:



PLANEJAMENTO DO 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



PLANEJAMENTO DO ESCOPO: SAÍDAS

� 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



ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETOS

(EAP)

� A maioria dos projetos pode e deve ser dividida em

sequências de etapas, necessárias para concluir o

projeto, denominada Estrutura Analítica de Projetos

ou WBS, em inglês.

� Nesse modelo o projeto é segmentado logicamente, de

acordo com as principais realizações, que são

consideradas marcos do projeto.

� Cada marco pode representar o início e o fim de uma

fase do projeto



ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETOS

(EAP)

� Não existe uma única maneira de fazer ou criar uma

WBS. Ela pode ser feita num quadro branco, num

papel de guardanapo ou, sendo mais técnico, através

de um software como o Project ou mesmo o Excel.

� O importante é de alguma forma, organizar e criar

essa estrutura.

� Todo projeto é composto por fases. Uma fase é uma

porção do projeto, que normalmente deve ser

concluída antes que a fase seguinte tenha início.



EAP – FERRAMENTAS E TÉCNICAS

� Embora cada projeto seja exclusivo, uma EAP

de um projeto anterior pode frequentemente

ser usada como um modelo para um novo

projeto, pois alguns projetos se assemelham até

certo ponto a outro projeto anterior



MODELO DE UMA EAP



MODELO DE UMA EAP



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:



OUTRAS ESTRUTURAS DE PROJETOS

� 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.



OUTRAS ESTRUTURAS DE PROJETOS

� 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



LINHA 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

� 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.



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



DEFINIÇÃO DO ESCOPO: FERRAMENTAS

E TÉCNICAS

Análise de produtos

� Cada área de aplicação possui um ou mais

métodos geralmente aceitos para transformar os

objetivos do projeto em requisitos e entregas

tangíveis. A análise de produtos inclui técnicas,

como decomposição do produto, análise de

sistemas, engenharia de sistemas, engenharia de

valor, análise de valor e análise funcional.



DEFINIÇÃO DO ESCOPO: FERRAMENTAS

E TÉCNICAS

Identificação de alternativas

� A identificação de alternativas é uma técnica

usada para gerar diferentes abordagens para

executar e realizar o trabalho do projeto.

Diversas técnicas de gerenciamento geral são

frequentemente usadas aqui, sendo as mais

comuns brainstorming e pensamento lateral.



DEFINIÇÃO DO ESCOPO: FERRAMENTAS

E TÉCNICAS

Opinião especializada

� Cada área de aplicação possui especialistas que

podem ser usados para desenvolver partes da

declaração do escopo detalhada do projeto.

�



DEFINIÇÃO DO ESCOPO: FERRAMENTAS

E TÉCNICAS

Análise das partes interessadas

� A análise das partes interessadas identifica a

influência e os interesses das diversas partes

interessadas e documenta suas necessidades, desejos

e expectativas. A análise então seleciona, prioriza e

quantifica as necessidades, desejos e expectativas

para criar os requisitos. As expectativas que não

podem ser quantificadas, como a satisfação do cliente,

são subjetivas e envolvem um alto risco de não serem

realizadas com sucesso.



DECLARAÇÃO DE ESCOPO DETALHADA

� Objetivos do projeto. Os objetivos do projeto

incluem os critérios mensuráveis do sucesso do

projeto. Os projetos podem possuir uma ampla

variedade de objetivos técnicos, de negócios,

custo, cronograma e qualidade. Os objetivos do

projeto também podem incluir metas de custo,

cronograma e qualidade.



DECLARAÇÃO DE ESCOPO DETALHADA

� Descrição do escopo do produto. Descreve

as características do produto, serviço ou

resultado para cuja criação o projeto foi

realizado. Essas características terão

normalmente menos detalhes nas fases iniciais e

mais detalhes nas fases posteriores, conforme as

características do produto forem

progressivamente elaboradas.



DECLARAÇÃO DE ESCOPO DETALHADA

� Requisitos do projeto. Descreve as condições

ou capacidades que devem ser atendidas ou

possuídas pelas entregas do projeto para

satisfazer um contrato, norma, especificação ou

outros documentos formalmente impostos. As

análises das partes interessadas de todas as suas

necessidades, desejos e expectativas são

convertidas em requisitos priorizados.



DECLARAÇÃO DE ESCOPO DETALHADA

� Limites do projeto. Normalmente identifica

o que está incluído dentro do projeto. Declara

de forma explícita o que está excluído do projeto,

para evitar que uma parte interessada possa

supor que um produto, serviço ou resultado

específico é um componente do projeto.



DECLARAÇÃO DE ESCOPO DETALHADA

� Entregas do projeto. As entregas incluem

tanto as saídas que compõem o produto ou serviço

do projeto, como resultados auxiliares, como

documentação e relatórios de gerenciamento de

projetos. Dependendo da declaração do escopo do

projeto, as entregas podem ser descritas de forma

sumarizada ou detalhada.



DECLARAÇÃO DE ESCOPO DETALHADA

� Critérios de aceitação de produtos. Define o processo e

os critérios para aceitar os produtos terminados.

� Restrições do projeto. Lista e descreve as restrições

específicas do projeto associadas ao escopo do projeto que

limitam as opções da equipe. Quando um projeto for

realizado sob contrato, em geral as cláusulas contratuais se

constituirão em restrições. As restrições listadas na

declaração do escopo detalhada do projeto são normalmente

mais numerosas e mais detalhadas do que as listadas no

termo de abertura do projeto.



DECLARAÇÃO DE ESCOPO DETALHADA

� Premissas do projeto. Lista e descreve as

premissas específicas do projeto associadas ao escopo

do projeto e o impacto potencial dessas premissas, se

não forem confirmadas. Frequentemente, as equipes

de projetos identificam, documentam e validam as

premissas como parte do seu processo de

planejamento. As premissas listadas na declaração do

escopo detalhada do projeto são normalmente mais

numerosas e mais detalhadas do que as listadas no

termo de abertura do projeto.



DECLARAÇÃO DE ESCOPO DETALHADA

� Organização inicial do projeto. São identificados os

membros da equipe do projeto e as partes

interessadas. A organização do projeto também é

documentada.

� Riscos iniciais definidos. Identifica os riscos conhecidos.

� Marcos do cronograma. O cliente ou a organização

executora podem identificar marcos e colocar datas

impostas nesses marcos do cronograma. Essas datas podem

ser consideradas como restrições do cronograma.



DECLARAÇÃO DE ESCOPO DETALHADA

� Limitação de fundos. Descreve qualquer

limitação dos recursos financeiros do projeto,

uma limitação do valor total ou uma limitação

imposta em prazos especificados.

� Estimativa de custos. A estimativa de custos

do projeto indica o custo total esperado do projeto

e é normalmente precedida de um modificador

que fornece alguma indicação de exatidão como,

por exemplo, conceitual ou definitiva



DECLARAÇÃO DE ESCOPO DETALHADA

� Requisitos do gerenciamento de configuração

do projeto. Descreve o nível de gerenciamento de

configuração e controle de mudanças que será

implementado no projeto.

� Especificações do projeto. Identifica os

documentos de especificação com os quais o projeto

deve estar de acordo.

� Requisitos de aprovação. Identifica os requisitos

de aprovação que podem ser aplicados a itens como

objetivos, entregas, documentos e trabalho do projeto.



VERIFICAÇÃO DO ESCOPO

� A verificação do escopo é o processo de obtenção da

aceitação formal pelas partes interessadas do escopo

do projeto terminado e das entregas associadas. A

verificação do escopo do projeto inclui a revisão das

entregas para garantir que cada uma delas foi

terminada de forma satisfatória. Se o projeto foi

finalizado antes do término (abortado), o processo de

verificação do escopo do projeto deve determinar e

documentar o nível e a extensão do término.



VERIFICAÇÃO DO ESCOPO

� A verificação do escopo difere do controle da

qualidade porque a verificação do escopo trata

principalmente da aceitação das entregas,

enquanto o controle da qualidade trata

principalmente do atendimento aos requisitos de

qualidade especificados para as entregas. Em

geral, o controle da qualidade é realizado antes

da verificação do escopo, mas esses dois processos

podem ser realizados em paralelo.



CONTROLE DO ESCOPO: FERRAMENTAS

E TÉCNICAS

Sistema de controle de mudanças

� Um sistema de controle de mudanças no escopo

do projeto, documentado no plano de

gerenciamento do escopo do projeto, define os

procedimentos para efetuar mudanças no escopo

do projeto e no escopo do produto. O sistema

inclui a documentação, os sistemas de

acompanhamento e os níveis de aprovação

necessários para autorizar mudanças.



CONTROLE DO ESCOPO: FERRAMENTAS

E TÉCNICAS

Análise da variação

� As medições de desempenho do projeto são

usadas para avaliar a extensão da variação.

Determinar a causa da variação em relação à

linha de base do escopo e decidir se são

necessárias ações corretivas são aspectos

importantes do controle do escopo do projeto.



CONTROLE DO ESCOPO: FERRAMENTAS

E TÉCNICAS

Replanejamento

� As solicitações de mudança aprovadas que

afetam o escopo do projeto podem exigir

modificações na EAP e no dicionário da EAP, na

declaração do escopo do projeto e no plano de

gerenciamento do escopo do projeto. Essas

solicitações de mudança aprovadas podem

resultar em atualizações nos componentes do

plano de gerenciamento do projeto.



CONTROLE DO ESCOPO: FERRAMENTAS

E TÉCNICAS

Sistema de gerenciamento de configuração

� Um sistema de gerenciamento de configuração

formal fornece procedimentos para obtenção da

situação das entregas e garante que as mudanças

solicitadas no escopo do projeto e no escopo do

produto serão cuidadosamente consideradas e

documentadas, antes de serem processadas pelo

processo Controle integrado de mudanças.



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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