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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo analisar os impactos positivos da aplicação dos processos do 

gerenciamento do tempo no escopo do projeto segundo o Guia de boas práticas presentes no 

PMBOK® (Project Management Body of Knowledge). Para tanto definiu-se o problema, 

objetivos da pesquisa bem como sua delimitação, foi realizado uma revisão teórica sobre os 

processos de gerenciamento do escopo e do tempo e também sobre a definição do planejamento 

por ondas sucessivas. Foram aplicados os processos de gerenciamento do tempo em uma EAP 

enfatizando os benefícios sobre o escopo do projeto definido na EAP. Nas conclusões temos o 

encerramento do trabalho destacando a influência do gerenciamento do tempo no escopo e 

como esses processos auxiliam para uma correta definição do escopo durante o planejamento 

do projeto.  

 

 Palavras Chave: Escopo. Tempo. Projeto. Planejamento ondas sucessivas. 

    



 

 

Abstract 

This paper aims to analyze the positive impacts when applied the time management processes 

in the scope of the project according to the Good Practice Guide PMBOK® (Project 

Management Body of Knowledge). In order to define the problem, the objectives of the research 

and its delimitation, a theoretical review was performed on the processes of scope and time 

management and about the definition for rolling wave planning. It was applied the time 

management processes in an EAP, emphasizing the benefits over the project scope defined in 

the EAP. In the conclusions, we have the closure of the work highlighting the influence of the 

time management in the scope, and how these processes help for a correct definition of the 

scope during the planning of the project. 

 

 Key Words: Scope. Timing. Project. Rolling wave planning. 
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1. INTRODUÇÃO  

No gerenciamento de um projeto o grande desafio é se ter claramente definido no início do 

projeto os requisitos do produto e do projeto, as atividades relacionadas de cada grupo, e saber 

quem são os clientes para a entrega do resultado destas atividades. Para estas atividades dá-se 

o nome de deliverables e o PMBOK define como: “qualquer resultado mensurável, tangível e 

verificável que deve ser produzido para completar o projeto ou parte dele. ” 

A quantidade de deliverables, ou melhor, o nível de detalhamento que desejamos chegar no 

projeto depende de fatores como maturidade da empresa, tamanho da equipe, orçamento do 

projeto, relevância e/ou importância daquela entrega no contexto todo do projeto. E além de um 

detalhamento claro do escopo em pacotes de trabalho para garantir o que se prometeu no início 

do projeto, os processos do gerenciamento do tempo são os responsáveis por garantir que o 

projeto seja entregue na data de término planejada e podemos adicionar ainda, ajudam a garantir 

a qualidade do trabalho e que o escopo seja cumprido.  

O trabalho apresenta o resultado da influência dos processos de gerenciamento do tempo 

conforme as boas práticas presentes no PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) 

sobre o escopo de um projeto de ondas sucessivas de média duração.  

O estudo visa mostrar os benefícios do gerenciamento do tempo, especificamente, no campo 

do escopo do projeto contribuindo para que o mesmo seja realizado conforme planejado no 

início do projeto. Bem como a contribuição para o gerenciamento da duração e sequenciamento 

das atividades e fases do projeto, dos recursos do projeto e como controlar o cronograma 

durante a execução do projeto. 

1.1. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 Boa parte do tempo de um gerente de projetos é investido na tríplice escopo-tempo-custo. 

Variáveis diretas que afetam o budget, prazo e resultado final do projeto. A qualidade está 

relacionada diretamente com esta tríplice, por exemplo, reduzindo o tempo sem mexer no custo 

será necessário rever o escopo e com isso entregar um produto ou serviço com menos 

características, ou ainda, um custo menor para o mesmo escopo implica em colocar recursos 

menos qualificados e comprometendo a qualidade final. 
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O trabalho de conclusão de curso irá tratar especificamente sobre duas das três variáveis, 

escopo e tempo. Como a aplicação do processos de gerenciamento do tempo relacionados no 

guia PMBOK®, seguindo as boas práticas, e aplicados de forma efetiva podem contribuir para 

o escopo de um projeto de ondas sucessivas de média duração. 

1.2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

GERAL 

 Identificar o impacto no escopo do projeto com a utilização de forma efetiva dos 

processos do gerenciamento do tempo em um projeto de ondas sucessivas de média duração. 

DOS ESPECÍFICOS 

 - Definir projeto de ondas sucessivas de média duração. 

 - Elencar os processos do gerenciamento do tempo e de escopo. 

 - Relacionar o uso efetivo dos processos do gerenciamento do tempo no escopo do 

projeto e identificar o impacto no escopo. 

 - Recomendar um conjunto de orientações que facilitem a aplicação do gerenciamento 

do tempo de forma efetiva de forma a contribuir para o escopo do projeto. 

1.3. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

- Não será elaborado um modelo de cronograma para projetos de ondas sucessivas de 

média duração. 

- Não será proposta uma metodologia para aplicação dos processos do gerenciamento 

do tempo para controle do escopo. 

1.4. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

O trabalho proposto visa analisar o impacto/resultado no escopo de um projeto de ondas 

sucessivas de média duração com a utilização e aplicação dos processos do gerenciamento do 

tempo de forma efetiva. O estudo visa mostrar os benefícios do gerenciamento do tempo, 

especificamente, no campo do escopo do projeto contribuindo para que o mesmo seja realizado 

conforme planejado no início do projeto. Bem como a contribuição para o gerenciamento da 
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duração e sequenciamento das atividades e fases do projeto, dos recursos do projeto e como 

controlar o cronograma durante a execução do projeto. 

1.5. FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO  

O Capítulo 1 apresenta uma introdução ao tema, formulação do problema, objetivos, 

objetivos específicos e justificativa do tema do trabalho.  

O Capítulo 2 apresenta todo o embasamento teórico utilizado para a realização do 

estudo. Como a apresentação dos processos de gerenciamento do escopo e tempo e a 

conceituação de Projetos de ondas sucessivas. 

O Capítulo 3 contempla as principais contribuições da aplicação dos processos de 

gerenciamento do tempo no escopo do projeto. 

 No capítulo 4 tem o encerramento do trabalho apresentando as conclusões acerca do 

assunto discorrido. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. DEFININDO PROJETO E GERENCIAMENTO DE PROJETO 

2.1.1. DEFINIÇÃO DE PROJETO 

 Segundo a norma ISSO 10.006 (Diretrizes para qualidade de gerenciamento de projetos), 

projeto é “um processo único, consistindo em um grupo de atividades coordenadas e 

controlados com datas para início e termino, empreendido para alcance de um objetivo 

conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos”.   

 O PMBOK® define projeto como “um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm 

um início e um término definidos”.  

 Ainda, o gerenciamento de projetos pode ser descrito como a aplicação de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas, das atividades do projeto, afim de atender 

às suas demandas, sendo realizado por meio da integração dos seguintes processos: iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. (Valle, 2010). 

 Desta forma nota-se que um projeto é uma atividade com data de início e término, onde 

um grupo de pessoas executando tarefas e/ou atividades pré-determinadas de forma sequencial 

e interdependentes (ou não) gera um resultado final tangível e este com determinadas 

características previamente definidas no início do projeto. O resultado final pode ser um 

produto, serviço ou resultado único, podendo este ser tangível ou intangível. Embora elementos 

repetitivos possam estar presentes em algumas entregas e atividades do projeto, esta repetição 

não muda as características fundamentais e exclusivas do trabalho do projeto (PMBOK®).  

 Exemplos de projetos: 

- Um resultado, como um documento ou produto. Por exemplo uma nova metodologia 

para o estudo do efeito de pesticidas em plantações e seus efeitos ao ser humano; 

- Uma melhoria de um processo já existente. Por exemplo, a implantação de um 

sistema lean manufacturing em uma empresa têxtil; 

- Um serviço, revisão do sistema logístico de uma empresa da linha branca visando 

otimizar o sistema atual; 
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- Um produto, este podendo ser um item final (um carro), um sistema novo (direção 

elétrica substituindo o sistema hidráulico e até mesmo de um componente, novo 

balancim de um sistema de suspensão. 

Ainda no contexto de projetos, pode-se explorar os conceitos de programas e portfólios. 

O relacionamento desses dois últimos com projetos se dá da seguinte forma: portfólio se refere 

a uma coleção de projetos, programas, subportfólios e operações gerenciados como um grupo 

para o alcance de objetivos estratégicos; os programas são agrupados em um portfólio e 

englobam subprogramas, projetos ou outros trabalhos que são gerenciados de forma coordenada 

para apoiar o portfólio (PMBOK®). O PMBOK ainda complementa, Os projetos individuais 

que estão dentro ou fora do programa são de qualquer forma considerados parte de um portfólio. 

Embora os projetos ou programas do portfólio possam não ser necessariamente 

interdependentes ou diretamente relacionados, eles estão ligados ao plano estratégico da 

organização por meio do seu portfólio.  

 Todo o projeto tem um início e fim determinado. E durante este início e fim o projeto 

pode passar por fases, que tem seus nomes determinados e geralmente tem suas fases 

sequenciadas. A quantidade de fases e tempo de duração delas são exclusivos a cada novo 

projeto e podem ser determinadas pela organização que coordena os projetos. Dá-se o nome 

ciclo de vida de um projeto essa passagem das fases de um projeto. As fases podem ser 

desmembradas por objetivos funcionais ou parciais, resultados ou entregas intermediários, 

marcos específicos no escopo geral do trabalho, ou disponibilidade financeira. As fases são 

geralmente limitadas pelo tempo, com um início e término ou ponto de controle. Um ciclo de 

vida pode ser documentado em uma metodologia. O ciclo de vida do projeto pode ser definido 

ou moldado de acordo com aspectos exclusivos da organização, setor ou tecnologia empregada 

(PMBOK®). 

 Independente do tipo, tamanho e complexidade de um projeto segundo o PMBOK® todo 

projeto pode passar por um ciclo de vida genérico descrito abaixo: 

• Início do Projeto; 

• Organização e Preparação; 

• Execução do trabalho do projeto; 

• Encerramento do Projeto. 
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Esta estrutura genérica de ciclo de vida é frequentemente referenciada na comunicação 

com a alta administração ou outras entidades menos familiarizadas com os detalhes do projeto 

(PMBOK®). A Figura 2.1 demonstra este fluxo genérico. 

 

Figura 2.1 – Níveis típicos de custo e pessoal em toda a estrutura genérica do ciclo de vida de 

um projeto. 

Fonte: Guia PMBOK® (5 edição, p.38) 

 Em um projeto pode ser dividido em poucas ou muitas fases, metodologia, 

complexidade, duração, processos organizacionais, podem determinar este número de fases do 

projeto. Cada fase pode ser determinada por um conjunto de atividades que são relacionadas 

entre si e a conclusão dessas atividades determinam as entregas desta fase.  As fases do projeto 

são usadas quando a natureza do trabalho a ser executado é única para uma parte do projeto, e 

são normalmente ligadas visando o desenvolvimento de uma entrega principal específica 

(PMBOK®). 

2.1.2. GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 Para conduzir a atividade projeto criou-se o Gerenciamento de Projeto. Segundo 

(XAVIER, 2009), Gerenciamento de Projetos é o ato ou ação de gerir, executar a gerência. E 

uma metodologia formal de gerenciamento de projetos habilita a empresa a maximizar a 

consistência, eficiência, qualidade e produtividade em projetos (XAVIER, 2009). 

 Segundo o Standish Group International, em seu relatório Extreme CHAOS, 2001, graças ao 

uso de melhores métodos de gerenciamento, o percentual de sucesso em projetos nos Estados 
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Unidos cresceu 11 pontos percentuais entre 1994 e 2000, conforme Figura 2.2 citado por (XAVIER, 

2009). 

 Com uma boa prática de gerenciamento de projetos é possível aumentar consideravelmente 

a chance de sucesso dos projetos conforme visto na Figura 2.2.  

 

Figura 2.2 – A evolução do sucesso e o fracasso de projetos (1994-2000). 

Fonte: XAVIER (2009, p.3) 

 O Guia PMBOK® sugere o padrão para gerenciar a maioria dos projetos, na maior parte das 

vezes, e vários setores econômicos. E descreve somente os processos de gerenciamento de projetos. 

Embora os processos orientados a produtos estejam fora do Guia PMBOK®, eles não devem ser 

ignorados pelo gerente de projetos e a equipe do projeto. Os processos de gerenciamento de 

processos e os processos orientados a produtos sobrepõem-se e interagem ao longo do ciclo de vida 

de um projeto 

 Os processos de gerenciamento de projetos são agrupados em cinco categorias conhecidas 

como grupos de processos de gerenciamento de projetos: 

• Grupo de processos de iniciação. Os processos executados para definir um novo projeto 

ou uma nova fase de um projeto existente através da obtenção de autorização para iniciar o 

projeto ou fase. 
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• Grupo de processos de planejamento. Os processos necessários para definir o escopo do 

projeto, refinar os objetivos e definir a linha de ação necessária para alcançar os objetivos 

para os quais o projeto foi criado. 

• Grupo de processos de execução. Os processos realizados para executar o trabalho 

definido no plano de gerenciamento do projeto para satisfazer as especificações do projeto. 

• Grupo de processos de monitoramento e controle. Os processos exigidos para 

acompanhar, analisar e controlar o progresso e desempenho do projeto, identificar quaisquer 

áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano, e iniciar as mudanças 

correspondentes. 

• Grupo de processos de encerramento. Os processos executados para finalizar todas as 

atividades de todos os grupos de processos, visando encerrar formalmente o projeto ou fase. 

Segundo o Guia PMBOK® os grupos de processos de gerenciamento de projetos estão 

vinculados pelas saídas que produzem. Os grupos de processos são raramente eventos 

distintos ou que ocorrem uma única vez; são atividades sobrepostas que ocorrem ao longo 

de todo o projeto, o que pode ser notado na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 - Os grupos de processos interagem em uma fase ou em um projeto 

Fonte: Guia PMBOK® (5 edição, p.51) 

 Dentro destes 5 grupos de processos existem 47 processos identificados e agrupados em 

10 áreas do conhecimento distintas. Segundo o Guia PMBOK® uma área de conhecimento 

representa um conjunto completo de conceitos, termos e atividades que compõem um campo 

profissional, campo de gerenciamento de projetos, ou uma área de especialização. A Tabela 2.1 



9 

 

mostra o mapeamento dos 47 processos distribuídos nos 5 grupos de processos e conectados as 

10 áreas do conhecimento. 

 

Tabela 2.1 - Grupo de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento das áreas de 

conhecimento. 

Fonte: Guia PMBOK® (5 edição, p.61) 
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 Segundo PMBOK® os processos de gerenciamento de projetos são mostrados no grupo 

de processos em que a maior parte das atividades ocorre. Por exemplo, um processo que 

normalmente ocorre na fase de planejamento é colocado no grupo de processos de 

planejamento. Quando esse processo é atualizado por um processo ou atividade do grupo de 

processos de execução, ele não é considerado um processo novo no grupo de processos de 

execução mas continua a ser um processo ou atividade do grupo de processos de planejamento. 

A Figura 2.4 mostra a interatividade entre os grupos de processos e as partes interessadas. 

 

Figura 2.4 – Interações nos processos de gerenciamento de projetos 

Fonte: Guia PMBOK® (5 edição, p.53) 

A seguir serão apresentados os processos que envolvem o Gerenciamento do escopo do 

projeto e Gerenciamento do tempo do projeto. 
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2.2. GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO 

Neste grupo de processos estão os processos que irão garantir que o projeto inclui apenas 

o trabalho necessário para a conclusão do mesmo com sucesso. Os processos envolvidos no 

Gerenciamento do escopo do projeto são segundo o PMBOK®: 

• Planejar o gerenciamento do escopo - O processo de criar um plano de gerenciamento 

do escopo do projeto que documenta como tal escopo será definido, validado e 

controlado. 

• Coletar os requisitos - O processo de determinar, documentar e gerenciar as 

necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de atender aos objetivos do 

projeto. 

• Definir o escopo - O processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do 

projeto e do produto. 

• Criar a EAP - O processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em 

componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. 

• Validar o escopo - O processo de formalização da aceitação das entregas concluídas do 

projeto. 

• Controlar o escopo - O processo de monitoramento do andamento do escopo do projeto 

e do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo. 

Dentro do projeto vale ressaltar que o termo escopo pode se referenciar ao escopo do 

projeto (o trabalho a ser realizado para entrega de um produto, resultado ou serviço) e ao escopo 

do produto (características e funções que definem o produto final, resultado ou serviço). 

Na Figura 2.5 temos uma visão geral dos processos de gerenciamento do escopo. 
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Figura 2.5 – Visão Geral do Gerenciamento do Escopo do Projeto 

Fonte: Guia PMBOK® (5 edição, p.106) 

2.2.1. PLANEJAR O GERENCIAMENTO DO ESCOPO  

Segundo PMBOK®, O plano de gerenciamento do escopo é um componente do plano 

de gerenciamento do projeto ou do programa que descreve como o escopo será definido, 

desenvolvido, monitorado, controlado e verificado. O desenvolvimento do plano de 

gerenciamento do escopo e o detalhamento do escopo do projeto têm início com a análise das 
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informações contidas no termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento do projeto, 

informações históricas e outros fatores ambientais da empresa que sejam importantes. A Figura 

2.6 ilustra o fluxo de entrada e saídas deste processo. 

 

Figura 2.6 – Diagrama do fluxo de dados do processo planejar o gerenciamento do escopo 

Fonte: Guia PMBOK® (5 edição, p.107) 

As entradas do processo planejar gerenciamento do escopo: 

1. Plano de gerenciamento do projeto – saída do processo Desenvolver o plano de 

gerenciamento do projeto, os projetos auxiliares são usados para criar o plano de 

gerenciamento do escopo e influenciar a abordagem adotada no planejamento do escopo 

e no gerenciamento do escopo do projeto; 

2. Termo de abertura do projeto - ele fornece a descrição em alto nível do projeto e das 

características do produto da especificação do trabalho do projeto; 

3. Fatores ambientais da empresa e Ativos de processos organizacionais – fatores 

ambientais e ativos de processos que podem influenciar o planejar gerenciamento do 

escopo, mas não limitados a eles são: cultura organizacional, condições de mercado, 
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infraestrutura, políticas e procedimentos, informações históricas e base de 

conhecimento de lições aprendidas. 

Como saídas do processo Planejar o Gerenciamento do Escopo temos o plano de 

gerenciamento do escopo e o plano de gerenciamento dos requisitos. O primeiro é um 

componente do plano de gerenciamento do projeto ou do programa que descreve como o escopo 

será definido, desenvolvido, monitorado, controlado e verificado. O plano de gerenciamento do 

escopo é uma entrada importante no processo Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto 

e nos outros processos de gerenciamento do escopo (PMBOK®). O segundo descreve como os 

requisitos serão analisados, documentados e gerenciados. 

2.2.2. COLETAR OS REQUISITOS 

Coletar requisitos é o processo onde se determina e documenta as características dos 

produtos e serviços tanto do projeto como do produto. Segundo PMBOK® é o processo de 

determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas a fim 

de atender aos objetivos do projeto. O principal benefício deste processo é o fornecimento da 

base para definição e gerenciamento do escopo do projeto, incluindo o escopo do produto.  

Os requisitos são condições ou capacidades que devem ser supridas pelo produto, 

serviço, ou resultado do projeto, para satisfazer um contrato, padrão, especificação ou outro 

documento formal (XAVIER, 2009 p.70). 

A Figura 2.7 exemplifica as entradas e saídas do processo de coletar requisitos. 
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Figura 2.7 – Diagrama do fluxo de dados do processo coletar os requisitos 

Fonte: Guia PMBOK® (5 edição, p.111) 

O sucesso do projeto é diretamente influenciado pelo envolvimento ativo das partes 

interessadas na descoberta e decomposição das necessidades em requisitos, e pelo cuidado 

tomado na determinação, documentação e gerenciamento dos requisitos do produto, serviço ou 

resultado do projeto (PMBOK®). Os requisitos ditam as condições e/ou capacidades que 

precisam ser satisfeitas pelo projeto ou o produto final apresentar estes requisitos, serviço ou 

resultado para cumprir um acordo ou outra especificação formalmente imposta anteriormente 

no planejamento do projeto. Requisitos se transformam na base da EAP, assim como o custo, 

cronograma e qualidade são construídos com base nos requisitos. 
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2.2.3. DEFINIR O ESCOPO 

Segundo XAVIER (2009), os requisitos dos stakeholders devem ser coletados, 

documentados e controlados. Com esse escopo entendido e documentado, o gerente do projeto 

e sua equipe devem estabelecer a estratégia para geração desses requisitos.  

O PMBOK® define o escopo como o processo de desenvolvimento de uma descrição 

detalhada do projeto e do produto. O principal benefício desse processo é que ele descreve os 

limites do projeto, serviços ou resultados ao definir quais dos requisitos coletados serão 

incluídos e quais serão excluídos do escopo do projeto. A Figura 2.8 detalha as entradas, 

ferramentas e saídas do processo definir escopo. 

 

Figura 2.8 – Definir o escopo: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

Fonte: Guia PMBOK® (5 edição, p.120) 

Segundo PMBOK® A preparação detalhada da especificação do escopo é crítica para 

o sucesso do projeto e baseia-se nas entregas principais, premissas e restrições que são 

documentadas durante a iniciação do projeto. Durante o planejamento do projeto, o seu escopo 

é definido e descrito com maior especificidade conforme as informações a respeito do projeto 

são conhecidas. Os riscos existentes, premissas e restrições são analisados para verificar sua 

integridade e acrescentados ou atualizados conforme necessário. 

Como saída deste processo vale destacar a Especificação do escopo do projeto, que 

nada mais é a descrição do mesmo. Nele estão presentes também as principais entregas, 

restrições e premissas do projeto, e engloba tanto o escopo do projeto como do produto e ou 

serviço. Esta especificação auxilia no planejamento mais detalhado das atividades da equipe do 

projeto, fornecendo também a linha de base do projeto para avaliar o desempenho do projeto 

do planejado ao executado. Esta especificação do escopo do projeto pode incluir segundo o 

PMBOK®: 
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• Descrição do escopo do produto 

• Critérios de aceitação 

• Entrega 

• Exclusão do projeto 

• Restrições 

• Premissas 

Muitas vezes é comum achar que Termo de Abertura do projeto e a Especificação do 

escopo do projeto contenham informações redundantes, a grande diferença entre eles está no 

nível de detalhamento em cada um deles. A tabela 2.2 mostra as principais diferenças entre os 

dois documentos. 

 

Tabela 2.2 - Elementos do termo de abertura do projeto e da declaração do escopo do projeto. 

Fonte: Guia PMBOK® (5 edição, p.123) 

2.2.4. CRIAR A EAP 

Criar a EAP é o processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em 

componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. O principal benefício desse processo é 

o fornecimento de uma visão estruturada do que deve ser entregue (PMBOK®). A Figura 2.9 

mostra o diagrama do processo criar a EAP. 
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Figura 2.9 – Diagrama do fluxo de dados do processo Criar a EAP 

Fonte: Guia PMBOK® (5 edição, p.126) 

Esta subdivisão deve ser feita até que o escopo esteja totalmente representado. Pode-

se levar em consideração para este detalhamento segundo XAVIER, 2009 os pontos abaixo de 

maneira a: 

• Definir uma baseline (linha de referência) para medição e controle do 

desempenho onde engloba a EAP, tempo e custo ou orçamento; 

• Aumentar a exatidão das estimativas realizadas no projeto; 

• Facilitar a definição clara de responsabilidades de cada envolvido e/ou 

stakeholder do projeto, bem como, quando devem atuar no projeto. 
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A ferramenta para detalhamento do escopo é a EAP (Estrutura Analática do Projeto ou 

WBS (Work Breakdonw Structure).  

A EAP é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado 

pela equipe do projeto a fim de alcançar os objetivos do projeto e criar as entregas requeridas.  

O trabalho planejado é contido dentro dos componentes de nível mais baixo da EAP, que são 

chamados de pacotes de trabalho. Um pacote de trabalho pode ser usado para agrupar as 

atividades onde o trabalho é agendado, tem seu custo estimado, monitorado e controlado. No 

contexto da EAP, o trabalho se refere a produtos de trabalho ou entregas que são o resultado da 

atividade e não a atividade propriamente dita (PMBOK®). A Figura 2.10 mostra um exemplo 

de EAP. 

 

Figura 2.10 – Exemplo de EAP 

Fonte: https://robsoncamargo.com.br/blog/EAP-e-cronograma-de-projetos-entenda-tudo, 

acessado em 20/10/2018) 

A linha de base do escopo é a saída é uma saída do processo Criar EAP. Esta saída é 

composta por uma especificação de escopo do projeto aprovada, de uma estrutura analítica, a 

EAP, e seu dicionário da EAP. Estes só podem ser alterados por processos de controles formais. 

Podem incluir a linha de base do escopo segundo o PMBOK®: 

• Especificação do escopo do projeto - descrição do escopo do projeto, das 

principais entregas, premissas e restrições; 
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• EAP - decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado 

pela equipe do projeto; 

• Dicionário da EAP - é um documento que fornece informações detalhadas sobre 

entregas, atividades e agendamento de cada componente da EAP. O dicionário 

pode incluir: 

o Código de identificador da conta, 

o Descrição do trabalho, 

o Premissas e restrições, 

o Organização responsável, 

o Marcos do cronograma, 

o Atividades do cronograma associadas, 

o Recursos necessários, 

o Estimativa de custos, 

o Requisitos de qualidade, 

o Critérios de aceitação, 

o Referências técnicas, e 

o Informações sobre acordos. 

2.2.5. VALIDAR O ESCOPO 

A verificação do escopo é o processo de obtenção da aprovação formal por parte dos 

envolvidos, Stakeholders, responsáveis pela aceitação das entregas do projeto (XAVIER, 

2009). 

Segundo o PMBOK®, validar o escopo é o processo de formalização da aceitação das 

entregas concluídas do projeto. O principal benefício deste processo é que ele proporciona 

objetividade ao processo de aceitação e aumenta a probabilidade da aceitação final do produto, 

serviço ou resultado, através da validação de cada entrega (Figura 2.11). 
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Figura 2.11 – Diagrama do fluxo de dados do processo validar o escopo 

Fonte: Guia PMBOK® (5 edição, p.133) 

 Vale ressaltar que a preocupação do processo validar escopo está preocupado com a 

aceitação formal do trabalho em questão, o processo que verifica a qualidade da exatidão da 

informação é o processo de controle da qualidade (ver Tabela 2.1, item 8.3).  

 

2.2.6. CONTROLAR O ESCOPO 

Controlar o escopo é o processo de monitoramento do progresso do escopo do projeto 

e do escopo do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo. O 

principal benefício deste processo é permitir que a linha de base do escopo seja mantida ao 

longo de todo o projeto (PMBOK®). 

Planejado o escopo do projeto, coletado os requisitos do projeto e do produto e definido 

o escopo, criado a EAP do projeto conectando tempo e custo para a execução da EAP e 

realizado a validação do escopo como cada pacote de trabalho deverá ser aceite, é necessário 
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fazer o controle do escopo. Será inevitável não existir alterações no decorrer do projeto, seja 

por solicitação dos Stakehoders ou qualquer outa variável interna ou externa ao projeto que 

demande alguma atualização na estrutura do projeto previamente definida. 

O controle do escopo vai monitorar o status do escopo do projeto e controlar suas 

mudanças (XAVIER, 2009). A Figura 2.12 apresenta o fluxo de informações das entradas, 

ferramentas e saídas do processo controlar o escopo. 

 

Figura 2.12 – Diagrama do fluxo de dados do processo controlar o escopo 

Fonte: Guia PMBOK® (5 edição, p.137) 

2.3. GERENCIAMENTO DO TEMPO DO PROJETO 

O Gerenciamento do tempo vai desde a definição de atividades, sequenciamento, 

definição de recursos por atividade, estimativa de duração e montagem e controle do 

cronograma (BARCAUI, 2013). 
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Para o PMBOK®, o Gerenciamento do tempo do projeto inclui os processos 

necessários para gerenciar o término pontual do projeto e apresenta os seguintes processos: 

• Planejar o gerenciamento do cronograma - O processo de estabelecer as políticas, os 

procedimentos e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, 

gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto. 

• Definir as atividades - O processo de identificação e documentação das ações 

específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto. 

• Sequenciar as atividades - O processo de identificação e documentação dos 

relacionamentos entre as atividades do projeto. 

• Estimar os recursos das atividades - O processo de estimativa dos tipos e quantidades 

de material, recursos humanos, equipamentos ou suprimentos que serão necessários 

para realizar cada atividade. 

• Estimar as durações das atividades - O processo de estimativa do número de períodos 

de trabalho que serão necessários para terminar atividades específicas com os recursos 

estimados. 

• Desenvolver o cronograma - O processo de análise das sequências das atividades, suas 

durações, recursos necessários e restrições do cronograma visando criar o modelo do 

cronograma do projeto. 

• Controlar o cronograma - O processo de monitoramento do andamento das atividades 

do projeto para atualização no seu progresso e gerenciamento das mudanças feitas na 

linha de base do cronograma para realizar o planejado. 

A Figura 2.13 apresenta uma visão geral do Gerenciamento do Tempo do Projeto. 
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Figura 2.13 – Visão geral do gerenciamento do tempo do projeto 

Fonte: Guia PMBOK® (5 edição, p.143) 

A seguir será visto em mais detalhes cada processo, bem como suas entradas, 

ferramentas e saídas.  

2.3.1. PLANEJAR O GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA 

Segundo o PMBOK®, planejar o gerenciamento do cronograma é o processo de 

estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, 

desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto. O principal 
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benefício deste processo é o fornecimento de orientação e instruções sobre como o cronograma 

do projeto será gerenciado ao longo de todo o projeto. A Figura 2.14 mostra suas entradas, 

ferramentas e saídas. 

 

Figura 2.14 – Diagrama do fluxo de dados do processo planejar o gerenciamento do 

cronograma 

Fonte: Guia PMBOK® (5 edição, p.145) 

O plano de gerenciamento do cronograma tem um papel importante no processo 

desenvolver o plano de gerenciamento do projeto e o planejamento do cronograma pode ser 

feito de formal bem macro ou muito bem detalhado, pode ser com formalidade ou sem muita 

formalidade. Os dois documentos importantes da entrada deste processo são o Plano de 

Gerenciamento do projeto e o Termo de abertura do Projeto. 

A saída desse processo é o Plano de Gerenciamento do Cronograma, segundo o 

PMBOK® pode conter: 
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• O desenvolvimento do modelo do cronograma do projeto 

• Nível de exatidão (duração das atividades) 

• Unidades de medida 

• Associações com procedimentos organizacionais 

• Manutenção do modelo do cronograma do projeto 

• Limites de controle 

• Regras para medição do desempenho 

• Formatos de relatórios 

• Descrições dos processos 

2.3.2. DEFINIR AS ATIVIDADES 

Para o PMBOK®, definir as atividades é o processo de identificação e documentação 

das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto. O principal 

benefício deste processo é a divisão dos pacotes de trabalho em atividades que fornecem uma 

base para estimar, programar, executar, monitorar e controlar os trabalhos do projeto, ver Figura 

2.15. 
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Figura 2.15 – Diagrama do fluxo de dados do processo definir as atividades 

Fonte: Guia PMBOK® (5 edição, p.150) 

A definição das atividades tem forte ligação com o escopo do projeto e sofre influência 

dos outros processos de outras áreas. Como ferramentas deste processo vale destacar a técnica 

da decomposição (divisão e subdivisão do escopo do projeto e sua entregas em partes menores) 

e Planejamento em ondas sucessivas (será visto com mais detalhes a frente). 

Como saídas do processo Definir as Atividades temos segundo PMBOK®: 

• Lista de atividades - é uma lista abrangente que inclui todas as atividades do 

cronograma necessárias no projeto; 

• Atributo das atividades - As atividades, diferentemente dos marcos, têm 

durações, durante as quais o trabalho daquela atividade é executado, e podem 

ter recursos e custos associados àquele trabalho. Os atributos das atividades 
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ampliam a descrição das mesmas através da identificação dos múltiplos 

componentes associados a cada atividade; 

• Listas de marcos - Um marco é um ponto ou evento significativo no projeto. A 

lista de marcos identifica todos os marcos do projeto e indica se o marco é 

obrigatório ou opcional, e tem duração zero no cronograma. 

2.3.3. SEQUENCIAR AS ATIVIDADES 

O Sequenciamento das atividades irá gerar o chamado diagrama de rede que nada mais 

é as atividades definidas na EAP do projeto organizadas de forma lógica a fim de gerar todo o 

trabalho do projeto. O PMBOK® define como, processo de identificação e documentação dos 

relacionamentos entre as atividades do projeto. O principal benefício deste processo é definir a 

sequência lógica do trabalho a fim de obter o mais alto nível de eficiência em face de todas as 

restrições do projeto (Figura 2.16). 

 

Figura 2.16 – Diagrama do fluxo de dados do processo sequenciar as atividades 

Fonte: Guia PMBOK® (5 edição, p.154) 
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Todas as atividades e marcos, com exceção do primeiro e do último, devem ser 

conectados a pelo menos um predecessor com uma relação lógica término para início ou início 

para início e a pelo menos um sucessor com uma relação lógica término para início ou término 

para término. As relações lógicas devem ser projetadas para criar um cronograma de projeto 

realista (PMBOK®).  

Esses tipos de dependência determinam a forma como cada atividade se inter-relaciona 

com sua sucessora, segundo BARCAUI, 2013. A figura 2.17 apresenta alguns exemplos dessas 

dependências. 

 

Figura 2.17 – Possíveis dependências de atividades 

Fonte: GERENCIAMENTO de Projetos baseado no PMBOK 

A principal saída do processo é o Diagramas de rede do cronograma do projeto. 

Segundo o PMBOK®, Um diagrama de rede do cronograma do projeto é uma representação 

gráfica das relações lógicas, também chamadas de dependências, entre as atividades do 

cronograma do projeto (Figura 2.18). Um diagrama de rede do cronograma do projeto pode ser 

produzido manualmente ou através do uso de um software de gerenciamento de projetos e pode 

incluir detalhes do projeto todo ou ter uma ou mais atividades de resumo. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjenYjy9aLeAhUGhZAKHV5IBicQjRx6BAgBEAU&url=http://linksinergia.com.br/2015/04/27/gerenciamento-de-projetos-baseado-no-pmbok-gerenciamento-do-tempo-do-projeto-parte-4-2/&psig=AOvVaw2hwdUS5RX_oyPIR80A16cZ&ust=1540602548475118
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Figura 2.18 – Diagrama de rede do cronograma do projeto 

Fonte: Guia PMBOK® (5 edição, p.160) 

 

2.3.4. ESTIMAR OS RECURSOS DAS ATIVIDADES 

A definição de recursos para a execução das atividades é processo anterior a estimativa 

de duração das atividades porque esta última está fortemente relacionada com a gerência dos 

recursos. Não basta apenas estimar a quantidade de recurso, mas sim saber quando estará 

disponível para a execução das atividades do projeto. 

Segundo o PMBOK®, estimar os recursos das atividades é o processo de estimativa 

dos tipos e quantidades de material, pessoas, equipamentos ou suprimentos que serão 

necessários para realizar cada atividade. O principal benefício deste processo é identificar o 

tipo, quantidade e características dos recursos exigidos para concluir a atividade, permitindo 

estimativas de custos e de duração mais exatas. 

Adicionando acima, BARCAUI (2013), afirma que outro dado fundamental é a própria 

disponibilidade dos diversos recursos. Apenas a estimativa do recurso não é o suficiente, é 

preciso saber se este estará disponível no momento panejado no projeto para executar a sua 

tarefa dentro do cronograma no prazo determinado e assim não gerar atraso na atividade 

seguinte. A figura 2.19 apresenta os dados de entrada, ferramentas e técnicas e as saídas do 

processo estimar recursos da atividade. 
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Figura 2.19 – Diagrama do fluxo de dados do processo estimar os recursos das atividades 

Fonte: Guia PMBOK® (5 edição, p.161) 

É definido como recurso tudo que é necessário para realizar a atividade do projeto ou 

é consumido por esta atividade. Recurso pode ser humano, equipamentos ou materiais.  

2.3.5. ESTIMAR AS DURAÇÕES DAS ATIVIDADES 

Baseado na EAP foram definidas as atividades, feito o sequenciamento lógico das 

atividades através do diagrama de redes e estimado os recursos necessários para a conclusão do 

trabalho da atividade. Próxima etapa é a definição do período para conclusão de cada atividade 

e assim sucessivamente até o término de todo o trabalho do projeto. 

Segundo o PMBOK®, estimar as durações das atividades é o processo de estimativa 

do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades específicas 

com os recursos estimados. O principal benefício deste processo é fornecer a quantidade de 
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tempo necessária para concluir cada atividade, o que é uma entrada muito importante no 

processo desenvolver o cronograma.  

Para BARCAUI (2013), estimar a duração é um dos aspectos mais difíceis e complexos 

o planejamento de um projeto. Existem muitas variáveis que interferem na estimativa da 

atividade podendo destacar algumas como nível do conhecimento do profissional que irá 

executar a tarefa, ruídos no expediente (interrupções que atrasam o desenvolvimento), falhas 

que provocam retrabalhos, eventos não planejados, como um atraso de um caminhão de 

matéria-prima, um acidente natural que bloqueia uma estrada e o equipamento não chega, 

mesmo até uma doença em um profissional altamente qualificado e de difícil reposição em curto 

espaço de tempo. A Figura 2.20 lista as entradas, ferramentas e técnicas bem como as saídas do 

processo estimar as durações das atividades. 

 

Figura 2.20 – Estimar as durações das atividades: entradas, ferramentas e técnicas, e saídas 

Fonte: Guia PMBOK® (5 edição, p.166) 

Ocorre com certa frequência um projeto não ter o seu término conforme previsto no 

cronograma. Devido a natureza complexa da estimativa da duração de uma atividade por usar 

estimativas, depender de recursos disponíveis no momento exato, interferências, retrabalhos 

das atividades, ou seja, centenas de motivos externos não controláveis (podem ser previstos 

através dos riscos) podem gerar essa variação do planejado com o executado. Podemos ainda 

acrescentar os motivos internos ao projeto como mudança do escopo ou algo esquecido durante 

a etapa do planejamento venha interferir no tempo de término do projeto. 
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2.3.6. DESENVOLVER O CRONOGRAMA 

É comum associar gerenciamento de projeto com cronograma. O gerenciamento de 

projeto vai além da elaboração de um cronograma, mas um cronograma bem feito e estruturado 

é essencial para suportar as outras atividades do projeto e garantir o sucesso do mesmo. 

Para o PMBOK®, desenvolver o cronograma é o processo de análise de sequências das 

atividades, suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma visando criar o 

modelo do cronograma do projeto. O principal benefício deste processo é que a inserção das 

atividades do cronograma, suas durações, recursos, disponibilidades de recursos e 

relacionamentos lógicos na ferramenta de elaboração do cronograma gera um modelo de 

cronograma com datas planejadas para a conclusão das atividades do projeto. A Figura 2.21 

apresenta o diagrama com as entradas, ferramentas e técnicas e saídas deste processo. 

 

Figura 2.21 – Diagrama do fluxo de dados do processo desenvolver o cronograma 

Fonte: Guia PMBOK® (5 edição, p.172) 
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O desenvolvimento do cronograma é uma etapa interativa. Na medida que o 

cronograma vai avançando, devido as variáveis presentes no projeto é necessário realizar 

ajustes do cronograma a todo tempo, redimensionando recursos, realocando atividades, revisão 

de uma atividade que após a conclusão de outras verificou-se que a demanda dela mudou, além 

de todos os outros fatores comentados acima na seção anterior. O cronograma se torna um 

documento vivo durante o desenrolar do projeto e requer atualizações constantes para sempre 

refletir a fotografia atual do status do projeto. 

2.3.7. CONTROLAR O CRONOGRAMA 

Segundo o PMBOK®, controlar o cronograma é o processo de monitoramento do 

andamento das atividades do projeto para atualização no seu progresso e gerenciamento das 

mudanças feitas na linha de base do cronograma para realizar o planejado. O principal benefício 

deste processo é fornecer os meios de se reconhecer o desvio do planejado e tomar medidas 

corretivas e preventivas, minimizando assim o risco. A Figura 2.22 apresenta o diagrama do 

processo controlar o cronograma. 

 

Figura 2.22 – Diagrama do fluxo de dados do processo controlar o cronograma 

Fonte: Guia PMBOK® (5 edição, p.185) 
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O PMBOK® relaciona alguns pontos importantes que relaciona desenvolver o 

cronograma com o processo realizar o controle integrado de mudanças, pois qualquer alteração 

na linha de base do cronograma deve ser aprovada por este processo: 

• A determinação da situação atual do cronograma do projeto; 

• A influência nos fatores que criam mudanças no cronograma, 

• A determinação se houve mudança no cronograma do projeto, e 

• O gerenciamento das mudanças reais à medida que elas ocorrem. 

2.4. PLANEJAMENTO EM ONDAS SUCESSIVAS 

Muitas das atividades de projetos são realizadas de forma progressiva, atividades que 

podem estar dentro dos grupos de execução, monitoramento e controle, encerramento (encerrar 

uma aquisição no meio do projeto) e até mesmo no planejamento. Muitas vezes não é possível 

detalhar os pacotes de trabalho para algum entrega logo na elaboração do escopo. Nesse cenário 

torna-se necessário realizar o desenvolvimento do planejamento em ondas sucessivas ou do 

inglês, rolling wave plan. 

O PMBOK® (2013, 151), o planejamento em ondas sucessivas é uma técnica de 

planejamento iterativo em que o trabalho a ser executado a curto prazo é planejado em detalhe, 

ao passo que o trabalho no futuro é planejado em um nível mais alto. É uma forma de elaboração 

progressiva.  

Como o escopo ainda não está claro para algumas atividades no começo do 

planejamento, é necessário avançarmos nas outras fases do projeto a fim de adquirir as 

informações faltantes para o detalhamento dos outros pacotes de trabalhos e/ou atividades que 

no início do projeto tinham uma incerteza muito grande. A Figura 2.23 apresenta a EAP de um 

projeto com o planejamento de ondas sucessivas. Os pacotes de trabalhos das janelas de 

planejamento 1 a 3 serão detalhadas no andamento do projeto, quando se tiver informações que 

darão subsídios para o planejamento desses pacotes. É muito comum em empresas, alinharem 

esse planejamento de ondas sucessivas com os marcos de projeto, por exemplo, onde cada 

marco apresenta um evento grande no projeto, como ir da fase preliminar (ou de estudo) para a 

fase de detalhamento do projeto, e assim por diante. 
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Figura 2.23 – Exemplo de um Projeto com planejamento de ondas sucessivas. 

Fonte: Própria autoria. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

Realizado o plano de gerenciamento do projeto, onde se define as políticas e 

procedimentos para o desenvolvimento, execução e controle do cronograma, e estabelece 

diretrizes que podem ser formais ou informais e incluem por exemplo, unidades de medidas 

padronizadas a fim de facilitar a comparação das atividades e recursos, nível de exatidão que 

se deseja para cada atividade e outras diretrizes que irão guiar durante  desenvolvimento do 

projeto, este fornece informações para o Plano de Gerenciamento do Escopo. Este plano vai 

auxiliar na preparação da especificação detalhada do escopo do projeto, vai habilitar a criação 

da EAP, bem como definir as regras de manutenção da EAP, definem os processos de aceitação 

das entregas do projeto, e como as solicitações de mudanças no escopo do projeto e ou produto 

serão gerenciadas. 

A primeira atividade para elaboração do cronograma é a definição das atividades. E esta 

está fortemente ligada ao escopo do projeto. E temos como entradas que veem do processo de 

Gerenciamento do escopo: a declaração do escopo do projeto e produto; EAP ou WBS; e o 

dicionário da EAP ou WBS. Juntos irão auxiliar na elaboração das atividades, onde 

decompomos os entregáveis do projeto. Nada mais que as atividades a serem entregues na EAP 

do projeto.  

A EAP é a decomposição em forma de hierarquia de dependência entre as atividades 

presentes no escopo do projeto. Cada nível descendente da EAP vai detalhando o trabalho do 

projeto, criando pacotes menores de atividades relacionadas a entrega do nível acima. Na Figura 

3.1 temos um exemplo de EAP/WBS que irá nos auxiliar durante o desenvolvimento do 

trabalho para exemplificação de alguns conceitos. 
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Figura 3.1 – EAP Viagem Família final de Ano. 

Fonte: Própria autoria. 

A EAP retrata as entregas e os trabalhos necessário para atingir o escopo do projeto 

Viagem Família final de Ano. O resultado final do projeto é a entrega do planejamento da 

viagem da família com 4 membros com o país de destino definido, compras dos tickets 

realizados, reservas confirmadas e roteiro de passeio com as entradas para os locais e eventos 

já comprados, viagem e definição dos locais a explorar. A EAP representa um planejamento 

por ondas sucessivas. Notar que os pacotes Viagem e Exploração do local ainda não tem suas 

atividades definidas. Como no início do projeto a incerteza é grande para estes dois pacotes, 

eles serão detalhados a medida que os outros pacotes forem sendo executados e assim 

fornecendo informações para a estruturação das atividades destes pacotes e assim reduzindo a 

incerteza dos mesmos ao longo do projeto. A Tabela 3.1 apresenta outra forma de representação 

da EAP. 
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Atividades Duração Início Fim 

Viagem Família Final de Ano       

Gerenciamento do Projeto       

Plano do Projeto       

Planilha das Propostas       

Reunião com a Família       

Pesquisas       

Lugares desejáveis       

Opções de pacote ou particular       

Mapa dos lugares a visitar       

Orçamento       

Definir Orçamento       

Planejar Orçamento       

Aprovar Orçamento       

Reservas       

Tickets aereos e rodoviários       

Reservas hoteis       

Reservas carro alugado       

Reservas passeios e entradas       

Outras reservas       

Viagem       

Aeroporto       

Exploração do local       

Dia 1       

Encerramento       

Devolver carro alugado       

Encerrar reservas       

Confirmação pagamentos       

Reunião final com família.       

Tabela 3.1 – EAP em forma de lista de atividades. 

Fonte: Própria autoria. 

 

Segundo o PMBOK® ainda, define o planejamento de ondas sucessivas como: 

 

“é uma forma de planejamento de elaboração progressiva em que o 

trabalho que será realizado a curto prazo é realizado em detalhes em um 

nível baixo da EAP, enquanto o trabalho distante no futuro é planejado 

para os componentes da EAP que estão em um nível relativamente alto.” 

 

Após a definição das atividades parte-se para o sequenciamento das mesmas, 

criando o nosso diagrama de rede. Este sequenciamento irá determinar a ordem lógica 

que faça sentido ao desenvolvimento do projeto e garanta de forma efetiva o atingimento 

do escopo do projeto. As atividades devem ser conectadas a pelo menos uma atividade 

que anteceda a ela e a outra atividade que a suceda. A primeira e última atividade do 

cronograma estão fora dessa regra. Os marcos também devem ter suas conexões 

cronológicas. As relações devem ser feitas de forma a tornar a execução das atividades 
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factíveis e seus tempos devem ser determinados baseados em fontes de referência e que 

sejam determinadas de forma a ser factível a execução da atividade. 

A Figura 3.2 representa o diagrama de rede com as atividades do projeto 

relacionadas de forma lógica (algumas não foram relacionadas por dependerem de 

atividades dos pacotes de trabalhos não detalhados ainda). 

 

 

Figura 3.2 – Sequenciamento das atividades do Projeto Viagem Família Final de Ano. 

Fonte: Própria Autoria 

 

Com o diagrama de rede do projeto é possível verificar as interligações das 

atividades, com isto é possível saber qual atividade é dependente da realização de outra 

atividade e como pode afetar o resultado final do trabalho. Podemos verificar na Figura 

3.2 que alguns marcos ou milestones foram adicionados no projeto. O intuito dos marcos 

é deixar claro o encerramento de alguma ou algumas atividades de forma a facilitar a 

visualização e/ou entendimento dos sequenciamento das atividades seguintes. Em muitos 

projetos os marcos são definidos pelo cliente e podem representar algum entrega sem 

nenhuma atividade específica, mas que ajuda nas entregas parciais relacionadas a 

pagamentos ou cumprimentos de contratos (ou etapas). 

Com a definição das atividades, realizado o diagrama de rede, criando a relação 

lógica entre as atividades, é hora de definir os recursos que irão gerir o trabalho das 

atividades para o cumprimento das mesmas alinhado com o escopo do projeto. 

Recurso é tudo que é necessário para realização do trabalho ou que é consumido 

para o cumprimento da atividade. Pessoas e equipamentos são recursos que executam o 

trabalho da atividade e que irá influenciar na duração da mesma, recursos materiais são 

recursos que serão consumidos ao longo da execução da atividade. O benefício deste 

processo identificar tudo que será necessário para o cumprimento da atividade, auxiliando 

assim a determinação do custo e duração com mais precisão da realização da atividade. 

A Tabela 3.2 mostra os recursos considerados para as atividades listadas na EAP. 
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Tabela 3.2 – Recursos utilizados na EAP Viagem Família Final de Ano. 

Fonte: Própria Autoria 

Definido os recursos é necessário alocar os recursos nas atividades e verificar a 

quantidade de recursos necessárias para o cumprimento de cada uma delas. Na Tabela 3.3 temos 

os recursos relacionados com suas atividades designadas. Outro fato que impacta na alocação 

do recurso para as atividades é o calendário (disponibilidade) de cada recurso, se este estará 

disponível na data planejada para a realização do trabalho da atividade conforme cronograma 

de projeto. 

 

Tabela 3.3 – Alocação de Recursos x Atividades. 

Fonte: Própria autoria. 

Realizada a alocação dos recursos para a execução das atividades é necessário estimar a 

duração das atividades baseadas nas restrições do projeto, seja pelos recursos disponíveis, 

restrições de calendário, restrições definidas no escopo do projeto (exemplo datas limites para 

entrega de alguma atividade específica) e restrições de qualidade a fim de garantir que o que 

será entregue atenda os requisitos levantados no plano de gerenciamento do projeto. 

Nome do Recurso Tipo

Pai Humano

Mãe Humano

Filho 17 anos Humano

Filho 12 anos Humano

Laptop familia Material

Tablet Material

Carro alugado Material

Nome do Recurso Nome do Recurso Nome do Recurso Nome do Recurso

Pai Mãe Filho 17 anos Laptop familia

   Planilha das Propostas    Planilha das Propostas    Reunião com a Família    Planilha das Propostas

   Reunião com a Família    Reunião com a Família    Lugares desejáveis    Opções de pacote ou particular

   Lugares desejáveis    Lugares desejáveis    Mapa dos lugares a visitar    Definir Orçamento

   Mapa dos lugares a visitar    Opções de pacote ou particular    Definição do lugar da Viagem    Planejar Orçamento

   Definição do lugar da Viagem    Mapa dos lugares a visitar    Aeroporto    Aprovar Orçamento

   Definir Orçamento    Definição do lugar da Viagem Filho 12 anos    Reservas hoteis

   Planejar Orçamento    Definir Orçamento    Reunião com a Família    Reservas passeios e entradas

   Aprovar Orçamento    Planejar Orçamento    Mapa dos lugares a visitar    Outras reservas

   Tickets aereos e rodoviários    Aprovar Orçamento    Definição do lugar da Viagem Tablet

   Reservas carro alugado    Reservas hoteis    Aeroporto    Lugares desejáveis

   Reservas passeios e entradas    Reservas passeios e entradas    Mapa dos lugares a visitar

   Aeroporto    Outras reservas    Tickets aereos e rodoviários

   Aeroporto    Reservas carro alugado

Carro alugado
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Algumas ferramentas podem ser utilizadas para a estimativa de duração das atividades 

como: 

• Estimativa análoga – utiliza dados históricos e recorre a atividades semelhantes de 

projetos passados. A estimativa usa parâmetros de um projeto anterior com base em sua 

duração, orçamento, tamanho e complexidade; 

• Estimativa paramétrica – esta utiliza uma estimativa estatística entre dados históricos e 

informações do projeto atual, variáveis do projeto. A duração pode ser determinada de 

forma quantitativa através da multiplicação da quantidade de trabalho a ser executado 

pelas horas de mão de obra por unidade de trabalho; 

• Estimativas de três pontos – baseado na técnia PERT que usa três estimativas para 

definir uma faixa aproximada: Mais provável, otimista e pessimista; 

• Técnicas de tomada de decisão em grupo – utiliza técnicas como brainstorming, técnica 

Delphi ou técnica de grupo nominal, ponto positivo desta técnica é o engajamento do 

time do projeto na determinação na duração da atividade. 

Para a determinação da duração das atividades do projeto Viagem Família Final de Ano 

foi utilizada a técnica de brainstorming, onde foram consultados os recursos (membros da 

família) e cada um sugerindo a duração das atividades baseados em seus calendários pessoais 

(outras atividades durante o desenvolvimento do projeto). A Figura 3.3 apresenta parte do 

cronograma com os recursos relacionados. Podemos notar na figura nos retângulos verdes que 

apresentam recursos com superlocação. Isto se deve por dois motivos, recursos estão alocados 

em mais de uma atividade e com isso ultrapassando sua quantidade de horas permitidas por dia 

e porque algumas atividades tem suas datas de término definidas e com isso não é possível 

estender as mesmas para que o recurso consiga cumprir todo o trabalho designado para ele.  
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Figura 3.3 – Cronograma com recursos apresentando superalocação. 

Fonte: Própria Autoria. 

Aplicando de forma organizada os processos de gerenciamento do tempo foi possível 

verificar estas superalocações na etapa do planejamento do cronograma e antes de ter iniciado 

qualquer atividade. Com isto é possível rever todo o cronograma, a lista de atividades, os 

recursos aplicados e propor alternativas para eliminar essas superalocações e assim garantir o 

escopo do projeto bem como a qualidade final das entregas.  

Foi utilizado a técnica de nivelamento de recursos para adequação do cronograma. Esta 

técnica ajusta as datas de início e término com base nas restrições de recursos. O objetivo é 

equilibrar a demanda de recursos com o suprimento disponível. A Figura 3.4 mostra um 

exemplo genérico da técnica do nivelamento de recursos.  
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Figura 3.4 – Nivelamento de recursos. 

Fonte: Guia PMBOK® (5ª edição, pg. 179) 

A Figura 3.5 Apresenta o cronograma com esta correção. Foram alocados recursos nas 

atividades com problemas, durações de atividades foram revistas (para liberar recurso para 

atividade paralela), recursos esses que estavam com disponibilidade e com capacidades 

similares ao principal recurso e com isso foi possível remover a sobrecarga sobre alguns 

recursos e assim distribuir de uma melhor forma os trabalhos das atividades e por fim, garantir 

a realização da atividade dentro do prazo estipulado. 

 

Figura 3.5 – Cronograma com a alocação de recursos revisada. 

Fonte: Própria autoria. 
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Na Figura 3.6 é apresentado o cronograma completo, com a definição das atividades, 

sequenciamento das atividades, estimado os recursos e definido a duração das atividades.  

 

Figura 3.6 – Cronograma completo do projeto Viagem Família Final de Ano. 

Fonte: Própria autoria. 
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4. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi apresentar a aplicação dos processos de gerenciamento do 

tempo conforme o guia PMBOK® com destaque dos processos definir as atividades, sequenciar 

as atividades, estimar os recursos das atividades e estimar as durações das atividades com 

enfoque no escopo do projeto e analisar os benefícios que podem trazer para o escopo uma vez 

aplicado esses processos. 

O estudo foi realizado em cima de uma EAP de um projeto para uma viagem de final de 

ano de uma família de 4 membros. O projeto foi identificado como sendo um projeto com um 

planejamento de ondas sucessivas, pois alguns pacotes não tiveram suas atividades 

identificadas uma vez que ficaria difícil de levantar as atividades e realizar o controle do tempo 

nestas atividades por serem atividades muito dependentes de outros pacotes. Por isto optou-se 

por detalhar as etapas anteriores e na medida que o projeto fosse avançado estes pacotes 

poderiam ter suas atividades identificadas de forma assertiva. 

Durante a aplicação dos processos do gerenciamento do tempo para a elaboração do 

cronograma verificou-se que algumas atividades estavam com problemas no seu planejamento 

desde o início. Algumas atividades por terem restrições de término e dependerem de recursos 

que estariam superalocados na mesma data, não poderiam ser realizadas de forma a garantir a 

data de término, ou a qualidade final da atividade, ou sem demandar horas extras de alguns 

recursos e muito provavelmente por restrições dos próprios recursos não poderiam estar 

disponíveis e com isso gerar um atraso na entrega e comprometer o projeto todo (a data de 

término do projeto também era outra restrição de escopo). Todo esse cenário iria comprometer 

o escopo como foi planejado.  

Além de auxiliar na elaboração do cronograma, no planejamento do projeto, os 

processos de gerenciamento do tempo permitem ferramentas que auxiliam a promover 

alternativas para solucionar essas dificuldades na etapa de planejamento do projeto. E com a 

aplicação dessas ferramentas foi possível propor alternativas, revisando a carga alocada dos 

outros recursos, e estes poderiam auxiliar no trabalho dessas atividades que estavam com 

problemas e assim solucionar a superalocação. Consequentemente conseguiu-se garantir o 

escopo do projeto, realizando as entregas das atividades com as restrições de prazo e garantia 

da qualidade definidos no escopo, anteriormente.  
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Como sugestão para trabalhos futuros propõe-se a elaboração de uma metodologia para 

a aplicação dos processos de gerenciamento do tempo e escopo que possa ser aplicada ao 

desenvolvimento de projetos de ondas sucessivas onde apresente um método para a aplicação 

das ferramentas de gerenciamento do tempo que auxiliem na elaboração das alternativas para 

as implicações que possam aparecer na elaboração do cronograma do projeto quando se 

transfere a EAP do projeto para o sequenciamento das atividades, alocação dos recursos e 

definição da duração das atividades.  
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