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RESUMO 

As melhores práticas para gestão de escopo e tempo tornam-se um desafio para o gestor que 

acumula as funções de gerente funcional e gerente de múltiplos projetos. Quando a 

quantidade de projetos é elevada, não há tempo hábil para o planejamento, monitoramento e 

controle. Dessa forma, para o gestor que acumula funções, este trabalho apresenta uma 

proposta de ferramenta para a gestão de tempo e escopo de múltiplos projetos. 
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ABSTRACT 

The best practices for scope and time management become a challenge for the manager that 

combines the functional and multiple projects management. When the number of projects is 

high, there is no time for planning, monitoring and control. Thus, for the manager that 

accumulates functions, this work propose a tool for multiple projects scope and time 

management. 
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1. INTRODUÇÃO  

Empresas podem trabalhar com vários projetos simultaneamente e dependendo da estrutura 

organizacional, os gestores dos departamentos assumem o papel de gestores de projetos. 

 

Há aí um desafio: Gerenciar múltiplos projetos e a rotina do departamento. Como fazê-lo de 

forma eficiente e eficaz? 

 

As melhores práticas de gerenciamento de projetos ajudam a conduzir os processos de 

iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Ocorre que 

essas melhores práticas para gestão de escopo e tempo tornam-se um desafio para o gestor que 

acumula as funções de gerente funcional e gerente de múltiplos projetos. 

 

Quando a quantidade de projetos é elevada, não há tempo hábil para o planejamento, 

monitoramento e controle. Dessa forma, o objetivo geral desse trabalho é apresentar uma 

proposta de ferramenta para a gestão de tempo e escopo de múltiplos projetos. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.3 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Normalmente, quando atividades são realizadas sem planejamento, ao falarmos da criação de 

um projeto nos vem à mente a elaboração do cronograma. O trabalho torna-se difícil, por 

vezes duplicado e o esforço não é direcionado de forma otimizada. O projeto inicia-se e 

parece nunca ter fim. 

Investir tempo para o planejamento do projeto é fundamental para o seu sucesso, pois se trata 

de um empreendimento temporário, que tem uma data de início e término bem determinados, 

cujo objetivo é a criação de um serviço ou produto único. 

Gerenciar um projeto é aplicar conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para que se 

cumpra o seu objetivo, de forma eficiente e eficaz. 

Os grupos de processos de gerenciamento de projetos são cinco: Inicio, Planejamento, 

Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento. 

As áreas de conhecimento são 10:  

-Gerenciamento da Integração; 

-Gerenciamento de Escopo; 

-Gerenciamento de Custos; 

-Gerenciamento de Qualidade; 

-Gerenciamento das Aquisições; 

-Gerenciamento de Recursos Humanos; 

-Gerenciamento das Comunicações; 

-Gerenciamento de Risco; 

-Gerenciamento de Tempo; 
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-Gerenciamento de Stakeholders; 

2.1.4 GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

 

É comum, em projetos, haver um entendimento diferente entre as partes do que realmente 

deve ser executado. Além disso, é interessante dividir o projeto em fases, decompondo o todo 

em partes menores para que algo complexo seja uma composição de partes mais simples. 

O gerenciamento de escopo é composto pelos processos que garantem que no projeto sejam 

aplicados apenas os esforços necessários para o cumprimento do seu objetivo. 

A Estrutura Analítica de Projetos – EAP é a representação gráfica desse esforço e nela deve 

estar contido todo o trabalho a ser realizado. É divida em pacotes de trabalhos, chamados de 

entregas.  

Na EAP não há de fato atividades, sendo esta parte atribuída ao gerenciamento de tempo. 

Abaixo seguem algumas recomendações para a criação de uma EAP, conhecida como os dez 

mandamentos, retiradas do site http://lcmtreinamento.com.br/gerenciamento-de-projetos-os-

dez-mandamentos-da-eap, acessado em 30/09/2014 : 

 

1) Cobiçarás a EAP do próximo; 

2) Explicitarás todos os subprodutos, inclusive os necessários ao gerenciamento do projeto; 

3) Não usarás os nomes em vão; 

4) Guardarás a descrição dos pacotes de trabalho no Dicionário da EAP; 

5) Decomporás até o nível de detalhe, pacote de trabalho, que permita o planejamento e 

controle do trabalho necessário para a entrega do subproduto; 

6) Não decomporás em demasia, de forma a que o custo e tempo de planejamento e controle 

não traga o benefício correspondente; 

7) Honrarás o pai; 

8) Decomporás de forma que a soma dos subprodutos dos elementos componentes (filhos) 

corresponda ao subproduto do elemento pai (Mandamento dos 100%); 
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9) Não decomporás em somente um subproduto; 

10) Não repetirás o mesmo elemento como componente de mais de um subproduto. 

 

2.1.5 GERENCIAMENTO DE TEMPO 

O gerenciamento de tempo é responsável para que o projeto seja executado no tempo 

planejado. 

Para cada pacote de trabalho da EAP, as seguintes etapas devem ser realizadas: 

1. Definição das Atividades; 

2. Sequenciamento das Atividades; 

3. Estimativa dos Recursos; 

4. Estimar a Duração das Atividades; 

5. Desenvolver o Cronograma; 

6. Definir como controlar o Cronograma. 

 

O cronograma é a última etapa a ser planejada no gerenciamento de tempo. Ele é a 

representação das atividades do projeto, podendo aparecer o sequenciamento, duração, datas 

de inicio e término delas. 

 

2.2 METODOLOGIA 

2.2.1 A EMPRESA 

 

A Copel Telecom é uma subsidiária integral da Holding Copel, empresa Paranaense que atua 

nos setores de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e telecomunicações. 
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Criada para dar suporte ao negócio de energia, a Copel Telecom, a partir de 1998, decidiu 

ofertar produtos de Telecomunicações ao mercado externo, atuando como uma operadora de 

Telecomunicações. 

 

Na estrutura organizacional da empresa, funcional, existe a Divisão de Engenharia de 

Transmissão - VETL, responsável por elaborar os projetos e implantação de cabos ópticos de 

interligação de cidades, infraestrutura de energia, climatização, monitoramento e 

equipamentos de transmissão digital e de dados. 

 

Em média, são gerenciados 15 projetos por ano. Alguns demandam um esforço maior de 

planejamento devido à complexidade. Outros, entretanto, são meramente expansões do 

sistema existente. São únicos, porém, poderíamos dizer que são mais dos mesmos. O que 

difere um projeto do outro é a cidade onde ele será implantado ou uma configuração ou 

composição que exija uma customização. 

 

Aplicar as melhores práticas para gerenciamento de escopo e tempo torna-se uma tarefa 

desafiadora para o gestor que compartilha seu tempo entre os projetos, além da rotina da 

divisão. 

 

Como fazer então a gestão de escopo e tempo de múltiplos projetos onde o gestor é 

compartilhado? 

 

2.2.2 OS PROJETOS 

Os projetos da divisão poderiam ser classificados em dois grandes grupos: Projetos Novos e 

Expansão do Sistema. 

 

Em Projetos Novos, estão incluídos todos os projetos inéditos, que são, por exemplo: Um 

sistema novo, uma modernização ou aplicação de uma tecnologia nova. 
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Para esses, dado o ineditismo, o acompanhamento envolve um detalhamento maior, mais 

áreas são envolvidas. 

 

Os projetos do tipo Expansão do Sistema são aqueles onde se faz mais do mesmo, por 

exemplo, uma demanda de ampliação de algum sistema em alguma cidade. Há o ineditismo 

por se tratar de uma cidade diferente e de variáveis de entrada diferentes, porém, a quantidade 

desses projetos é tão grande que já se sabe de antemão os riscos, as pessoas envolvidas, o 

escopo, tempo e custo já estão com estimativas muito boas. 

 

Esses projetos podem ser encarados como operações, já fazem parte do dia-a-dia da empresa. 
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2.2.3 EAP E CRONOGRAMA DOS PROJETOS  

Abaixo apresentamos uma EAP de um projeto da empresa. 

 

 

 

A melhor prática diz que após a elaboração da EAP, o próximo passo é a elaboração do 

gerenciamento do tempo que inclui, dentre outras análises, a elaboração do cronograma. 

 

Para elaborar o cronograma, é necessário planejar todas as atividades de cada pacote de 

trabalho. 

 

Tomemos como exemplo o pacote de trabalho Reuniões de Acompanhamento. O 

desdobramento desse pacote em atividades, segundo a melhor prática, deve ser: 

 

-Solicitar a agenda dos participantes; 

-Reservar uma Sala; 

-Enviar a convocação; 

-Redigir a ATA; 
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-Enviar a ATA para ajustes; 

-Consolidar a ATA; 

-Enviar aos participantes e colher a aprovação. 

 

Para cada atividade mencionada acima, é necessário definir datas de início e término e a 

estimativa de horas da duração de realização. 

2.2.3 AS DIFICULDADES 

 

O desdobramento das atividades acima do pacote Reuniões de Acompanhamento demanda 

um determinado esforço para sua elaboração. Este esforço aumenta na medida em que todos 

os pacotes de trabalho necessitam também de um desdobramento e é ampliado no sentido que 

os pacotes de trabalho que fazem parte do escopo do produto são mais complexos. O pacote 

desdobrado acima é simples se comparado aos outros do mesmo projeto. 

 

A dificuldade acima apresentada aumenta com a quantidade de projetos. 

 

Em 2014 a divisão planejou 15 projetos totalizando 623 entregas. Se cada entrega desdobrar-

se em 10 atividades, seriam 6.230 atividades a serem coordenadas. 

 

Estimando um prazo razoavelmente otimista de 10 minutos para o planejamento de cada 

atividade, seriam 62.300 minutos ou aproximadamente 1038 horas ou 26 semanas ou 6 meses 

e meio o tempo necessário para ser investido do planejamento de tempo. 

 

Se o tempo necessário para o planejamento das atividades aumentar, o tempo de 6 meses e 

meio aumenta, agravando a situação. 

 



18 

 

Se o tempo necessário for metade, 5 minutos, ou se os pacotes forem desdobrados em menos 

tarefas, 5 por exemplo, o tempo estimado para o planejamento diminui para aproximadamente 

3 meses. 

 

O tempo de 3 meses também é um prazo longo para que se acomodem as atividades de 

planejamento e rotina dentro de um departamento funcional. 

 

É necessário ressaltar que o tempo estimado acima é único e exclusivo para o planejamento. 

Há ainda a necessidade de operacionalizar este planejamento, ou seja, inseri-lo em uma 

ferramenta de gestão de projetos. Isto adicionará um tempo ainda maior para que o 

planejamento seja finalizado, obtendo finalmente a linha de base inicial. 

 

Desse modo, um único gerente de projetos que compartilha o gerenciamento da rotina da 

empresa não consegue fazer o planejamento de todos os projetos, quanto mais monitorá-los e 

controlá-los segundo as melhores práticas. 

 

Além disso, o gerente funcional deve responder aos outros processos da empresa: Reuniões de 

Planejamento Estratégico, Cursos, Resolução de conflitos e todas as outras exigências que se 

fazem de um gestor. 

 

Apesar da dificuldade apresentada acima, o planejamento de gerenciamento de projetos é 

fundamental e necessário para o alcance com sucesso dos objetivos estabelecidos. 

 

Como fazer então a EAP e o Cronograma dos projetos? Como monitorá-los e controlá-los? 

 

Como fazer para que os projetos sejam planejados, monitorados e controlados de maneira que 

entreguem o que deva ser entregue no prazo acordado? 
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2.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Para gerenciar o escopo e tempo de um projeto, apresentamos abaixo a proposição de uma 

ferramenta: WTBS – Work and Time Breakdown Structure. 

Esta ferramenta é uma tabela, contendo as colunas: 

 Identificação do pacote de trabalho; 

 Entrega; 

 Responsável; 

 Critério de aceitação; 

 Quantidade de horas planejadas para sua execução; 

 Data final de entrega; 

 Acumulado; 

 Planejado/Responsável; 

 Distribuição das horas ao longo das semanas do ano; 

 

No final da tabela há um somatório das porcentagens de horas planejadas distribuídas nos 

meses e o somatório realizado, que define o indicador Avanço Físico. Esta porcentagem é 

calculada em relação à quantidade total de horas do projeto. 

 

Cada linha da WTBS é preenchida com o entregável e seu respectivo planejamento conforme 

as colunas. O projeto deve ser decomposto nos entregáveis de forma que cada entrega possa 

ser concluída com até 40 horas de trabalho.  

 

Esses são os campos considerados para que o planejamento possa ser realizado por um 

gerente funcional que compartilha seu tempo com as demais atividades da área, além dos 

demais projetos. 
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Para cada projeto, uma tabela como essa deve ser elaborada. Ela une as informações mais 

relevantes de Escopo e Tempo. Permite ao gerente o planejamento, monitoramento e controle 

do projeto sem entrar no detalhe de, por exemplo, planejar a quantidade de horas para uma ata 

ser redigida mas também, sem ser genérico a ponto de se ter uma entrega muito abrangente 

que não oferece uma confiabilidade da posição do andamento do projeto. 

 

A WTBS permite responder rapidamente as perguntas: Como está o andamento do projeto? 

Quanto avançou? O que falta e como está? 

 

2.4 ANÁLISE DOS RESUTLADOS 

Para ilustrar o uso da WTBS, tomaremos como exemplo um projeto da empresa utilizando a 

ferramenta. 

 

 

 

Respeitando as colunas definidas, começamos o preenchimento pelos seguintes passos: 

 

1) Preenchimento das Entregas 

As entregas devem ser planejadas da mesma maneira que numa EAP, onde cada elemento 

será preenchido em uma única linha na WTBS. 

 

2) Atribuição do Responsável 



21 

 

É a pessoa que será responsável pela entrega. 

 

3) Critério de Aceitação 

É o critério que será considerado para que a entrega esteja finalizada. 

 

4) Horas 

É a quantidade de horas estimada para a entrega seja concluída. 

 

5) Data de Entrega 

É a data final de entrega do pacote. Presume-se que baseada nesta data, as demais áreas 

funcionais farão o seu planejamento. 

 

6) Acumulado 

Este campo é calculado, baseado na distribuição das horas ao longo das semanas do ano. 

 

7) P/R 

Deve ser inserido P para planejado e R para Realizado. Desta forma é possível monitorar o 

controlar o andamento físico de projeto. 

 

8) Semanas 

Nestas colunas são distribuídas as horas totais, planejadas e realizadas, ao longo das semanas 

do ano. 

 

9) Quantidade de horas 

Este campo é a soma de todas as horas planejadas de todas as entregas do projeto. 
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10) Peso de cada hora. 

Este campo também é calculado e é o inverso do somatório das horas planejadas. Este peso é 

o parâmetro para se medir o avanço físico. Ele informa a porcentagem de avanço físico para 

cada hora realizada em relação ao planejamento. 

 

11) Avanço Físico Planejado e Realizado 

É um campo calculado multiplicando-se o peso de cada entrega pela soma total de todas as 

entregas referentes a uma mesma semana. 

 

2.5 RECOMENDAÇÕES 

 

Para implantar a WTBS ou qualquer outra ferramenta de gestão de projetos, é recomendável 

que todas as pessoas da organização estejam alinhadas com os fundamentos desta ciência, 

desde o mais alto gestor até o mais humilde funcionário que, por exemplo, retira os materiais 

do almoxarifado. 

 

Este alinhamento garante consistência e integridade ao processo, além de lhe dar forma e 

conferir identificação por parte das pessoas envolvidas. 
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3. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi demonstrar que as melhores práticas para a gestão de escopo e 

tempo dos projetos tornam-se um desafio para o gestor que compartilha o seu tempo em 

múltiplos projetos. 

Quando a quantidade de entregas de todos os projetos é igual à apresentada, planejar o escopo 

e tempo dos projetos toma o tempo do gestor que é necessário para conduzir outras atividades 

do departamento funcional da empresa. 

A ferramenta é uma proposta ao problema apresentado. Ajuda a implantar o gerenciamento de 

projetos e permite a extração clara e direta do indicador Avanço Físico. 
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

A ferramenta pode ser aprimorada adicionando ou excluindo as colunas conforme as 

necessidades do gestor ou do que se quer gerenciar em termos de projeto. 

  

A fim de conferir segurança e confiabilidade à ferramenta, é possível transferi-la para um 

sistema desenvolvido por uma equipe de Tecnologia de Informação. No caso específico da 

Copel Telecomunicações, esta transferência já esta ocorrendo com a implantação do módulo 

de gerenciamento de projetos integrado ao sistema corporativo da empresa. 
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