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Resumo 

Os dados e informações gerados no planejamento e execução de projetos da Global Village 

Telecom - GVT são muito extensos e elaborados. A solicitação do desenvolvimento do 

sistema de gerenciamento de projetos SIGMA pelo escritório de projetos da empresa para área 

de TI, ajuda os responsáveis a organizar e manipular tais informações. Está destacado neste 

trabalho a importância da centralização de todas as informações em um único ambiente 

gerencial e as adaptações necessárias para que o sistema SIGMA gerencie o escopo dos 

projetos além dos demais gerenciamentos que já faz. 

 

 Palavras Chave: Gerenciamento de escopo, controle de mudanças, base de dados, 

centralização. 

    



 

 

Abstract 

The data and information generated in the planning and execution of Global Village Telecom 

projects - GVT are very extensive and elaborate . At the request of development of the 

SIGMA project management system for the company's project office to the IT field, helps 

those responsible to organize and manipulate this information . Is highlighted in this paper the 

importance of centralizing all information into a single management environment and the 

necessary adaptations to the SIGMA system to manage the scope of projects in addition to 

other managements who already do. 

 

 Key Words: Scope management , change control , database, centralization. 
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1. INTRODUÇÃO  

Problema 

A Global Village Telecom ou GVT, é uma empresa de grande porte e possui um 

portfólio vasto de projetos em diversas fases de planejamento e execução. O SIGMA é um 

software desenvolvido pela área de TI a pedido do escritório de projetos que visa melhorar 

o gerenciamento dos mesmos e está em constante evolução para suprir as necessidades 

dos gerentes de projeto. O software disponibiliza um controle eficaz dos stakeholders, 

riscos, pendências, marcos, comunicação e acompanhamento de cada um dos projetos, 

porém o escopo está separado em arquivos diversos e descentralizado, dificultando o 

acesso às informações e tornando mais difícil as tomadas de decisão referente à solicitação 

de mudança de escopo. 

 

Objetivos 

Geral:  

Desenvolver e implementar um modelo de gerenciamento de escopo no sistema de 

gerenciamento de projetos SIGMA de acordo com as necessidades da empresa. 

 

Específicos: 

1. Elaborar um modelo de estrutura da informação referente ao escopo dos projetos 

que possa se adequar ao sistema SIGMA (criação da EAP);  

2. Associar a nova estrutura de gerenciamento de escopo com funcionalidades 

existentes do SIGMA (criar estrutura relacional entre projetos, EAP, riscos, 

marcos, acompanhamentos, pendências e outros); 

3. Criar um modelo de controle de solicitação de mudança e aprovação nos requisitos 

do projeto (manter histórico da EAP original e a da solicitação de mudança). 
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Justificativa/Relevância 

O gerenciamento do escopo de um projeto é parte essencial para um bom 

planejamento e execução do mesmo. No momento em que a empresa tiver estes dados 

centralizados no sistema, terá maior controle e mais opções de tomadas de decisão durante 

o planejamento e/ou execução dos mesmos. Facilitará também a análise das solicitações 

de mudanças muito recorrentes e fonte de constantes reclamações na empresa. 

 

 Metodologia 

O levantamento de informações para o desenvolvimento deste trabalho será através 

da participação de reuniões de definição ou de mudança de escopo de projetos. Estudo de 

processos de ativos empresariais e da documentação do sistema SIGMA, além de pesquisa 

bibliográfica sobre o tema de gerenciamento de escopo.  

O desenvolvimento e apresentação das propostas de melhoria no gerenciamento de 

escopo levarão em conta as necessidades específicas da GVT, com enfoque nas boas 

práticas descritas na literatura especializada sobre este tema. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. VANTAGENS DA CENTRALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM UM ÚNICO 

AMBIENTE GERENCIAL 

O início, planejamento, execução, monitoramento e encerramento de um 

projeto gera muita documentação e informações que são inseridas, alteradas e 

manipuladas durante todo o seu ciclo de vida. Ter acesso à informação de maneira 

prática, rápida e segura é imprescindível para a equipe e para o gerente de projetos 

poder tomar as suas decisões, principalmente nos momentos críticos. 

O escritório de projetos da GVT tem consciência desta importância e por 

este motivo investe há mais de cinco anos no desenvolvimento e manutenção de 

um sistema de banco de dados dedicado para este fim. O SIGMA é um sistema de 

gerenciamento de banco de dados que é utilizado atualmente por mais de 4.200 

usuários de 47 áreas diferentes da empresa. Com ele é possível cadastrar projetos, 

especificar seus gerentes, gerenciar riscos, stakeholders, marcos, pendências, 

vincular documentos, enviar comunicados, disparar pesquisas de satisfação para 

ter um feedback sobre a execução do projeto e controlar os acessos dos usuários 

através de perfis pré-determinados com controle de acessos às interfaces do 

sistema. Este é um ponto positivo e importante da empresa a ser ressaltado, uma 

vez que já faz parte do dia a dia e da cultura dos colaboradores trabalharem com o 

sistema de gerenciamento de projetos. 

Das dez áreas de gerenciamento de projetos (integração, escopo, custos, 

qualidade, aquisições, recursos humanos, comunicações, risco, tempo e 

stakeholders), o SIGMA está estruturado e preparado para receber informações de 

quatro delas: comunicações, riscos, tempo e stakeholders. As informações destas 

áreas de gerenciamento estão bem organizadas e vinculadas entre si e os projetos, 

permitindo uma fácil extração dos dados a todos os envolvidos. 

As informações referentes ao gerenciamento da integração, escopo, custos, 

qualidade, aquisições e recursos humanos são incluídas como arquivos anexos ao 

projeto na parte do sistema dedicado a este fim, inclusive com controle de versões 

dos documentos, conforme demonstrado na figura 01 abaixo. 
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Figura 01: Interface de cadastro/vinculação de documentos de um projeto. 

Fonte: (Sistema SIGMA - GVT, 2015). 

 

A maioria das informações estão centralizadas no sistema, porém a geração 

de planilhas, arquivos de texto e ou apresentações com informações de fontes 

diversas é uma realidade que toma tempo da equipe e não torna a informação tão 

precisa, uma vez que os dados do projeto estão em constante mudança, forçando a 

manutenção/vinculação periódica destes documentos para mantê-los atualizados. 

A tendência é que com o desenvolvimento contínuo do sistema SIGMA, 

todas as áreas do gerenciamento de projetos tenham suas interfaces bem definidas, 

estruturadas e vinculadas entre si, fazendo com que o sistema seja o centralizador 

de todas as informações pertinentes a todos os projetos da empresa. Com todas as 

informações centralizadas em um único ambiente de banco de dados, a informação 

obtida na hora da consulta sempre será a mais atual, o que eliminará o esforço de 

atualizar arquivos separados e não vinculados ao sistema. 
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A geração do módulo de gerenciamento de escopo no SIGMA é de fato o 

mais importante dentre todos os outros que ainda são necessários desenvolver. O 

escopo é pré-requisito para todos os demais, uma vez que trata principalmente da 

definição e do controle do que está e do que não está incluído no projeto, ou seja, a 

fundamentação do planejamento do projeto. Nele definimos todo o trabalho 

requerido, e somente o trabalho requerido para completa-lo com sucesso. 

A GVT já possui processos de gerenciamento de escopo bem definidos e 

largamente utilizados. A assinatura de um documento chamado `Project Data 

Sheet` é responsável pelo início de um projeto (conhecido também como TAP - 

termo de abertura do projeto). Trata-se de um arquivo texto pré-formatado com 

campos definidos tais como: visão do projeto, objetivos SMART, produto do 

projeto, benefícios, estimativas financeiras (ganho/retorno e custos), premissas, 

restrições, partes interessadas, sinergia com outros projetos, riscos do negócio, 

tendência do risco do negócio, impacto em processos e análise de viabilidade 

técnica e complexidade (TI) em que é preenchido com um editor de texto e depois 

vinculado a um projeto no SIGMA. O mesmo acontece com os documentos 

‘Template Product Description` responsável pela especificação do produto e 

`Formulário de Solicitação de Mudança de Projetos` que traz informações sobre 

uma solicitação de mudança de escopo. 

A migração de todas as informações geradas em arquivos texto, planilhas e 

apresentações deverão ter suas interfaces de cadastro e de manipulação de dados 

diretamente no SIGMA. A ideia é de que todos os envolvidos no projeto tenham 

acesso direto e atualizado à informação sem a necessidade de ter o trabalho de 

verificar se os documentos estão todos atualizados devidamente vinculados no 

SIGMA. Segundo um estudo de benchmarking em gerenciamentos de projetos no 

Brasil, os problemas que ocorrem com mais frequências nos projetos estão 

enumerados na tabela 01 abaixo. 

 

1 Não cumprimento dos prazos estabelecidos. 

2 Mudanças de escopo constantes. 

3 Problemas de comunicação. 
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4 Escopo não definido adequadamente. 

5 Riscos não avaliados adequadamente. 

6 Recursos humanos insuficientes. 

7 
Concorrência entre o dia a dia e o projeto na utilização de 

recursos. 

8 Não cumprimento do orçamento estabelecido. 

9 Mudanças de prioridade constantes ou falta de prioridade. 

10 Estimativas incorretas ou sem fundamento. 

11 Problemas com fornecedores. 

12 Falta de definição de responsabilidades. 

13 Retrabalho em função da falta de qualidade do produto. 

14 Falta de uma ferramenta de apoio. 

15 Falta de competência para gerenciar projetos. 

16 Falta de uma metodologia de apoio. 

17 Falta de apoia na alta administração/patrocinador. 

18 
Falta de conhecimento técnico sobre a área de negócio da 

organização. 

Tabela 1: Problemas mais frequentes nos projetos. 

Fonte: (SOTILLE, et al. p.23, 2010) 

 

Mudanças no escopo do projeto sem um controle efetivo são fontes de 

constantes reclamações por parte dos gerentes de projeto da GVT, e o segundo da 

lista de problemas frequentes nos projetos segundo o PMI-BR. Com foco nestas 

informações, iremos apresentar um modelo de gerenciamento de escopo com 

controle de mudança efetivo a ser implementado no sistema SIGMA. 
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2.2. MODELO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO A SER DESENVOLVIDO NO 

SOFTWARE SIGMA 

Os sistemas de banco de dados são poderosas ferramentas para o 

gerenciamento das informações das mais diversas áreas empresariais. Com o 

sistema SIGMA não é diferente. O módulo de gerenciamento de escopo proposto 

aqui, tornará o sistema ainda mais robusto e confiável na extração de informações 

referentes aos projetos da GVT. 

No gerenciamento de escopo temos processos bem definidos: coletar os 

requisitos, definir o escopo, criar a estrutura analítica do projeto, verificar o escopo 

e controlar o escopo. 

A criação de interfaces bem definidas para cada um destes processos trará 

dinamismo e agilidade para os usuários do SIGMA. A seguir demonstraremos 

cada um desses processos levando em consideração a realidade da empresa. 

 

2.2.1. COLETAR REQUISITOS 

Parte do processo de coletar os requisitos constitui-se da criação da TAP 

(termo de abertura do projeto). Na GVT, este documento é chamado `Project Data 

Sheet`. Nesta interface devemos ter os campos: data de criação, quem preparou e 

seu respectivo papel, quem aprovou e seu papel,  nome do projeto, data do 

lançamento, executivo VP (vice-presidência), budget,  visão do projeto (o que o 

projeto deverá entregar), objetivos SMART, produto do projeto (código do 

requisito, descrição do requisito e seu proprietário), benefícios (cenário atual VS 

esperado, quem será o responsável pelo benefício, quando será medido, como será 

medido e os recursos necessários para medir o benefício), estimativas financeiras 

(ganho/retorno e custos numa visão de 36 meses), expectativa de custo (CAPEX, 

OPEX e CoR calendarizado por área), premissas, restrições, partes interessadas 

com seus papeis, responsabilidades, o nível de poder e de interesse, sinergia com 

outros projetos (nome do projeto impactado e os impactos relacionados), riscos do 

negócio (cadastro já existente no SIGMA), tendência do risco do negócio, impacto 

em processos, análise de viabilidade técnica e complexidade (TI), parecer e 

estimativa financeira. Estas informações devem ser persistidas e poderão ser 
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alteradas enquanto não for devidamente aprovada e assinada. Um processo a ser 

acrescentado já nesta etapa e que será fundamental para implementarmos uma 

solução para o problema das mudanças dos requisitos é a matriz de rastreabilidade 

dos requisitos, exemplificada na tabela 2 abaixo. 

 

 

 R1 R2 R3 R4 

R1  X  X 

R2   X X 

R3 X    

R4     

Tabela 2: Exemplo de matriz de rastreabilidade de requisitos. 

Fonte: (SOTILLE, et al. p.69, 2010) 

 

No exemplo, ainda de acordo com SOTILLE, et al, R1 é dependente de R2 

e R4, R2 é dependente de R3 e R4 etc. Se for proposta uma alteração no requisito 

R2, a leitura da linha R2 aponta que R3 e R4 dependem de R2. Dessa maneira, 

deve ser avaliado o impacto em R3 e R4 com a proposta de alteração de R2. 

Seguindo estas especificações, e analisando os cadastros já existentes no 

sistema, devemos acrescentar as seguintes tabelas no banco de dados do SIGMA: 

 TAP 

 Requisitos 

 Matriz Rastreabilidade 

 Benefícios 

 Estimativa Financeira / Mês Valor 

 Premissas/Restrições 

 Sinergia 

Na figura 02 abaixo, temos um esboço de como poderia ser uma possível 

interface de cadastro do termo de abertura no SIGMA. 
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Figura 02: Protótipo da interface de cadastro do termo de abertura no sistema SIGMA. 

Fonte: (Sistema SIGMA - GVT, 2015). 

 

Ao final do preenchimento de todos os campos, o usuário poderá gravar 

este documento e o sistema deverá permitir imprimi-lo para que o responsável 

possa assina-lo. Será possível determinar através de uma checkbox se o documento 

já foi assinado. Caso esteja marcado, o sistema não permitirá alterar as 

informações deste documento. 

 

2.2.2. DEFINIR O ESCOPO 

Após elaborar o termo de abertura do projeto ou no caso da GVT, o Project 

Data Sheet, o objetivo principal do gerente e da equipe estará em torno da 

elaboração da declaração de escopo do projeto ou declaração de trabalho 

(statement of work). Este documento consolida informações sobre o que fazer, de 

que forma entregar, como medir os resultados do escopo, equilibrando as 

restrições-chave do projeto e o nível de incerteza com o qual os stakeholders 

sentem-se confortáveis para tomar decisões. O resultado disso deverá refletir num 

conjunto de definições de consenso entre as partes envolvidas a respeito do escopo 

do projeto – uma espécie de acordo documentado que suporte decisões a respeito 

de eventuais solicitações futuras de alterações nas definições-chave do produto. 
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A interface de declaração de escopo é na verdade uma complementação do 

termo de abertura ou, neste caso, do Project Data Sheet, juntamente com a 

estrutura do Product Description. O `Product Description` é um documento texto 

pré-formatado com a finalidade de obter informações específicas do produto do 

projeto. Este documento está estruturado da seguinte forma: 

 

1. Introdução 

1.1. Visão Geral do Produto 

1.2. Benefícios 

1.3. Fatores Críticos de Sucesso 

1.4. Projetos Relacionados 

1.5. Público-Alvo 

1.6. Premissas 

1.7. Restrições 

1.8. Glossário 

2. Informações Sobre o Mercado 

2.1. Mercado no Brasil 

2.2. Como funciona 

3. Estratégia de Lançamento 

4. WBS do Projeto 

5. Modelagem do Produto 

5.1. Esquemático da estrutura do Produto 

5.2. Elegibilidade 

5.3. Produto de TV 

5.4. VAS 

5.5. Equipamentos 

5.6. Política de Fidelidade 

5.7. Política de Desconto para Funcionários 

5.8. Degustação 

6. Tecnologia (Engenharia e Operações) 

7. Logística 

8. Vendas 

8.1. Canais de Vendas 
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8.2. Processo de Vendas 

8.3. Oportunidades 

8.4. Consulta Cobertura 

8.5. Suplementar de Vendas 

8.6. Cancelamento 

8.7. SOS CENSUP 

8.8. Webdealer 

8.9. Comissionamento e Pontuação 

8.10. Atualizar Ferramenta de Campanha 

8.11. Tabela de Preços – Divulgação 

8.12. Power Tool – Simulador de Preços 

9. Portal GVT 

10. CRM 

10.1. Mudança de Endereço 

10.2. Atualizações GPS 

10.3. Migração de Produtos 

10.4. Cliente Inadimplente 

10.5. Mudança de Titularidade 

10.6. Alteração de Conta Cobrança 

10.7. URA 

10.8. Retenção 

10.8.1. Política de Retenção 

10.8.2. Pacotes de Retenção 

10.8.3. Descontos 

10.8.4. Opcionais 

10.8.5. Motivos de intenção / desconexão 

10.9. Desconexão 

10.10. Power Tool 

10.11. Multa 

10.12. Suspensão Temporária 

11. Regionais 

11.1. Processo de Instalação 

11.2. Fluxo de Instalação 
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11.3. Adequação Predial 

11.4. BA’s 

11.5. Processo de Improdutiva e Produtiva 

11.6. Baixa de Materiais e Equipamentos 

11.7. Emissão N.F.e 

11.8. Kit instalação e Kit Manutenção 

11.9. Manutenção 

11.10. Atendimento de 2º Nível (Triagem) 

11.11. Atendimento em Campo 

11.12. Certificação 

11.13. Massiva 

11.14. Sistema de Manobra 

11.14.1. Manobra Única 

11.14.2. Manobra Massiva 

11.15. Desinstalação 

12. Finanças 

12.1. Informações Gerais 

12.2. Processo de Medição 

12.3. Taxas 

12.3.1. Taxa de Instalação 

12.3.2. Taxa de Adesão 

12.3.3. Mudança de Endereço 

12.3.4. Visita Improdutiva 

12.4. Termo de Fidelidade 

12.5. Descontos 

12.6. Multa e Juros 

12.7. Data Quality e Bill Quality 

12.8. Devolução por Interrupção 

12.9. Régua de Cobrança 

12.10. Modelo de Fatura ou da Nota Fiscal 

12.11. Reajuste de Preços 

13. Controladoria 

13.1. Classificação Fiscal 
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13.2. Contabilidade 

13.2.1. Régua de Contabilidade 

13.2.2. SAP – Ativo Imobilizado 

13.2.3. SAP – Receitas/Contas a Receber 

13.2.4. SAP – Custos/Despesas 

13.3. Mastersaf 

13.4. Fiscal 

13.4.1. Geração da Numeração da Nota Fiscal Para 2 NFs 

13.4.2. Emissão de Nota Fiscal 

14. Relatórios 

14.1. BI 

14.2. Indicadores Anatel 

15. Anexos 

16. Sistemas 

17. Stakeholders 

 

Como as informações do Project Data Sheet já estarão armazenados no 

sistema neste passo, o SIGMA automaticamente carregará as informações 

equivalentes aos campos da declaração de escopo e permitirá informar também os 

campos adicionais: critérios de medição dos requisitos e a delimitação das 

fronteiras e interfaces do projeto (o que está e o que não está compreendido no 

escopo do projeto). Será acrescentado também todos os campos da estrutura do 

Product Description para que o sistema atendas as necessidades específicas da 

GVT. 

No final desta etapa, teremos desenvolvido uma lista completa de entregas 

(neste caso será implementado através da associação dos requisitos cadastrados 

com os marcos entregáveis do SIGMA) seus respectivos requisitos, critérios de 

medição e a delimitação das fronteiras e interfaces do projeto. 

 

2.2.3. CRIAR A ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 

A estrutura analítica do projeto (EAP) ou mais conhecida como work 

breakdown structure (WBS) é a representação hierárquica das principais entregas 
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do projeto e do produto, onde cada nível descendente apresenta uma definição 

mais detalhada do trabalho do projeto. 

Por se tratar de uma estrutura hierárquica, a representação da EAP no 

SIGMA poderá ser disponibilizada em formato de árvore. É um componente 

facilmente adaptável na linguagem que o SIGMA foi desenvolvido e é um 

componente intuitivo para o usuário manejar. Na tabela 3 está descrita uma 

estratégia para a criação da mesma. 

 

1. Escrever o nome do projeto no primeiro nível (nível 0) da EAP. 

2. Iniciar o segundo nível com as entregas de gerenciamento do projeto e 

de encerramento. 

3. Acrescentar as fases do ciclo de vida (entrega completa da fase) do 

projeto no segundo nível. 

4. Decompor as entregas (produtos ou serviços) em subprodutos (entregas 

parciais) que as compõem. 

5. Decompor as entregas parciais até um nível de detalhe que viabilize o 

planejamento e o controle em termos de tempo, custo, qualidade, risco, 

atribuição de responsabilidades e contratação, se for o caso. 

6. Revisar continuamente a EAP, refinando-a quando necessário, até que a 

mesma esteja apta a ser aprovada. 

Tabela 3: Estratégia para a criação da EAP. 

Fonte: (SOTILLE, et al. p.93, 2010) 

 

Após a geração do termo de abertura do projeto e da declaração de escopo 

do projeto, estaremos aptos a elaborar a EAP. Na figura 02 temos o exemplo de 

uma EAP recém-criada para o projeto fictício `PROJETO A`. 

 

 

Figura 03: Exemplo da estrutura analítica do projeto `PROJETO A` recém-criada. 
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Nesta etapa o usuário poderá incluir as fases do ciclo de vida do projeto, 

conforme demonstrado na figura 03 abaixo. 

 

 

Figura 04: Exemplo de inclusão de fases do projeto na estrutura analítica do projeto `PROJETO A`. 

 

E finalmente, poderá completar a EAP conforme os itens 4, 5 e 6 descritos 

na tabela 03. Na figura 04 abaixo temos o exemplo de uma EAP completa e 

preparada para aprovação. Os componentes expressos nos níveis mais baixos de 

cada ramo da EAP são denominados pacotes de trabalho e serão detalhados no 

dicionário da EAP. Estes componentes representam as entregas individuais do 

projeto. 
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Figura 05: Exemplo de estrutura analítica do projeto `PROJETO A`, finalizada e preparada para aprovação. 
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Na medida que a EAP é estruturada e refinada, o SIGMA atualiza o 

dicionário da EAP. Na tabela 02 abaixo temos o dicionário da EAP do PROJETO 

A que foi representado na figura 04. Cada linha representa um item da EAP em 

que o usuário deverá especificar cada pacote de trabalho do projeto e o seu critério 

de aceitação.  

 

EAP Pacote de trabalho Especificação 

da entrega 

Critério de aceitação 

1 PROJETO A   

1.1 Gerenciamento do 

projeto 

  

1.1.1 Plano de 

gerenciamento do 

projeto 

  

1.1.1.1 P.G. das aquisições Especificação 

1.1.1.1 

Ser aprovado pelo 

responsável X. 

1.1.1.2 P.G. das 

comunicações 

Especificação 

1.1.1.2 

Ser aprovado pelo 

responsável Y. 

1.1.1.3 P.G. de melhorias no 

processo 

Especificação 

1.1.1.3 

Ser aprovado pelo 

responsável Z. 

1.1.1.4 P.G. de mudanças Especificação 

1.1.1.4 

Ser aprovado pelo 

responsável W. 

1.1.1.5 P.G. do cronograma Especificação 

1.1.1.5 

Ser aprovado pelo 

responsável K. 

1.1.1.6 P.G. do escopo Especificação 

1.1.1.6 

Ser aprovado pelo 

responsável P. 

1.1.1.7 P.G. dos custos Especificação 

1.1.1.7 

Ser aprovado pelo 

responsável A. 
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1.1.1.8 P.G. dos recursos 

humanos 

Especificação 

1.1.1.8 

Ser aprovado pelo 

responsável B. 

1.1.1.9 P.G. dos requisitos Especificação 

1.1.1.9 

Ser aprovado pelo 

responsável V. 

1.1.1.10 P.G. dos riscos Especificação 

1.1.1.10 

Ser aprovado pelo 

responsável E. 

1.1.2 Monitoramento e 

controle 

  

1.1.2.1 Reuniões de 

acompanhamento 

Especificação 

1.1.2.1 

Ter o visto do responsável 

W. 

1.1.2.2 Relatórios de 

progresso 

Especificação 

1.1.2.2 

Ter o visto do responsável 

U. 

1.2 Fase 1   

1.2.1 Entrega 1.1 Especificação 

1.2.1 

Ser aprovado pelo 

responsável X. 

1.2.2 Entrega 1.2 Especificação 

1.2.2 

Ser aprovado pelo 

responsável Y. 

1.2.3 Entrega 1.3 Especificação 

1.2.3 

Ser aprovado pelo 

responsável Z. 

1.2.4 Aceite parcial Especificação 

1.2.4 

Estar de acordo com a 

norma Q0001-0. 

Ser aprovado pelo 

responsável W. 

1.3 Fase 2   

1.3.1 Entrega 2.1 Especificação 

1.3.1 

Ser aprovado pelo 

responsável W. 

1.3.2 Entrega 2.2 Especificação 

1.3.2 

Ser aprovado pelo 

responsável Z. 
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1.3.3 Entrega 2.3 Especificação 

1.3.3 

Ser aprovado pelo 

responsável Y. 

1.3.4 Aceite parcial Especificação 

1.3.4 

Estar de acordo com a 

norma Q0001-0. 

Ser aprovado pelo 

responsável X. 

1.4 Fase 3   

1.4.1 Entrega 3   

1.4.1.1 Contrato de aquisição Especificação 

1.4.1.1 

Ser aprovado pelo 

responsável X. 

1.4.1.2 Vistoria inicial Especificação 

1.4.1.2 

Ser aprovado pelo 

responsável Y. 

1.4.1.3 Vistoria intermediária Especificação 

1.4.1.3 

Ser aprovado pelo 

responsável Z. 

1.4.1.4 Vistoria final Especificação 

1.4.1.4 

Ser aprovado pelo 

responsável W. 

1.4.2 Aceite final Especificação 

1.4.2 

Estar de acordo com a 

norma Q0001-0. 

Ser aprovado pelo 

responsável K. 

1.5 Encerramento   

1.5.1 Encerramento de 

contratos 

Especificação 

1.5.1 

Ter o visto do responsável 

W. 

1.5.2 Lições aprendidas Especificação 

1.5.2 

Ter o visto do responsável 

Y. 

1.5.3 Encerramento do 

projeto 

Especificação 

1.5.3 

Ter o visto do responsável 

X e aprovação do sponsor. 

Tabela 4: Representação do dicionário da EAP. 
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2.2.4 VERIFICAR O ESCOPO 

 

De acordo com SOTILLE, et al, quando falamos em garantir a verificação 

do escopo, estamos garantindo que o nosso solicitante aceite o que foi gerado e 

produzido no projeto e nos demonstre a sua aceitação por meio de uma 

documentação capaz de registrar sua satisfação. 

Uma forma prática para a identificação das entregas é por meio da estrutura 

analítica do projeto (EAP). Ao cadastrar a EAP, será possível informar a data de 

início e de término previstos dos pacotes de trabalho e vincula-los aos marcos do 

projeto. No SIGMA existe um cadastro de marcos já existentes e que podem ser 

tipificados como um marco de entrega ou não. Ao vincular o requisito da EAP ao 

marco, automaticamente os usuários poderão acompanhar as entregas no 

cronograma da figura 06 abaixo. 

 

 

Figura 06: Cronograma dos marcos do projeto. 

Fonte: (Sistema SIGMA - GVT, 2015). 

Uma interface para cadastro dos aceites também deverá ser desenvolvida, e 

nela teremos visível o dicionário da EAP com todas suas informações 

(Identificação do nível, nome do pacote de trabalho, a especificação da entrega e o 

critério de aceitação – não editáveis) para fácil entendimento dos requisitos e ao 

lado, os campos editáveis: aceito/não aceito, data do aceite/não aceite, nome do 

responsável pelo aceite/não aceite e um campo para comentários. 
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2.2.5 CONTROLAR O ESCOPO 

 

Segundo SOTILLE, et al, fazer controle das mudanças de escopo é um 

atributo de autoproteção. O escopo é um dos elementos mais suscetíveis a 

mudanças ao longo do desenvolvimento de um projeto. Na tabela 05 abaixo segue 

uma lista das origens mais frequentes de solicitação de mudanças em um projeto. 

 A falta de questionamento sobre uma solicitação inicial do cliente pode 

gerar uma má definição do projeto; 

 Uma definição pobre, insuficiente, sobre as necessidades do cliente e os 

requisitos – funcionais e técnicos – do projeto; 

 Pouca ou nenhuma comunicação com o cliente e seus usuários ao longo 

do desenvolvimento do projeto; 

 Mudanças na percepção do cliente sobre sua real necessidade; 

 Mudanças na visão dos especialistas sobre o que pode ou o que deve ser 

oferecido ao cliente; 

 Mudanças nas condições políticas, econômicas, sociais, técnicas e 

mercadológicas que cercam e influenciam o projeto; 

 Mudanças sugeridas pelo gerente do projeto em função da não 

confirmação de premissas assumidas no início do projeto (recursos, 

produtividade, curva de aprendizado, etc.); 

 Ajustes propostos pelo patrocinador do projeto oriundos de alguma 

mudança na forma de relacionamento comercial com o cliente; 

 Troca de representante – técnico ou comercial – do cliente; 

 Evolução tecnológica que exija a aplicação de novos recursos; 

 Caprichos pessoais, do cliente ou mesmo dos especialistas ou do gerente 

do projeto. 

Tabela 5: Origens frequentes de solicitação de mudanças. 

Fonte: (SOTILLE, et al. p.129, 2010) 

 



34 

 

A GVT possui um mecanismo que serve como obstáculo à tentativa de 

mudança no escopo do projeto. O documento intitulado `Formulário de solicitação 

de mudanças` se faz presente e deve ser preenchido toda vez que algum envolvido 

no projeto pretende solicitar uma mudança. É um documento texto pré-formatado 

com a seguinte estrutura: 

 

1. Solicitação da mudança 

1.1. Preenchimento pelo solicitante 

1.1.1. Data da solicitação 

1.1.2. Nome do solicitante 

1.1.3. Área 

1.1.4. Detalhamento da necessidade atual 

1.1.4.1. Requisitos envolvidos 

1.1.5. O que mudar? 

1.1.6. Por que mudar? 

1.1.7. Por que não foi possível identificar na especificação? 

1.2. Preenchimento pelo gerente do projeto 

1.2.1. Em qual fase está o projeto 

1.2.2. A mudança condiz com os benefícios alegados do projeto? 

1.2.3. Tipificação do motivo da mudança 

1.2.4. Decisão do gerente de projeto 

2. Análise da mudança 

2.1. Preenchimento pelo gerente de projeto 

2.1.1. Considerações dos stakeholders sobre a mudança solicitada 

2.1.2. Descrição dos impactos da mudança no projeto 

2.1.3. Detalhamento do impacto 

2.1.4. Nível de desdobramento da mudança 

2.1.4.1. Alto – Deve ser aprovada em comitê executivo 

2.1.4.2. Médio – Deve ser aprovada pelos diretores 

2.1.4.3. Baixo – Deve ser aprovada pela equipe do projeto 

3. Conclusão da mudança 

3.1. Preenchimento pelo gerente de projeto 

3.1.1. Resultado final da solicitação de mudança 
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É imprescindível transformar este documento numa interface de entrada de 

dados do SIGMA. Esta interface poderá ter a mesma estrutura do documento 

original com a adição do campo `requisitos envolvidos` descrito no item 1.1.4.1. A 

grande vantagem de cadastrar as solicitações diretamente no sistema é que o 

solicitante poderá acessar todas as informações vinculadas ao escopo do projeto, e 

o mais importante, quando este referenciar o requisito a ser alterado, 

automaticamente o sistema informará quais são os outros requisitos que serão 

impactados com esta solicitação (devido à matriz de rastreabilidade explicada no 

item 2.2.1). Desta forma, o solicitante terá condições de avaliar com mais precisão 

o impacto que esta mudança pode gerar na execução do projeto. 

Dependendo do nível de desdobramento da mudança, o sistema enviará um 

e-mail para os membros do comitê executivo (nível alto), para os diretores (nível 

médio) ou para a equipe do projeto (nível baixo) com as informações de 

solicitação de mudança e disponibilizará acesso à interface que determina se a 

solicitação deve ser executada ou não.  

Caso a solicitação seja aprovada, o SIGMA congelará a versão original da 

EAP e da matriz de rastreabilidade, criará uma nova versão de ambas (iguais os 

originais) que serão posteriormente editados para representar a nova realidade da 

mudança aprovada. 
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3. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi propor uma melhoria no processo do 

gerenciamento de escopo dos projetos da GVT adequando o sistema gerenciador 

de projetos SIGMA, com as necessidades da empresa levando em consideração as 

boas práticas descritas na literatura especializada sobre o tema. 

Com a transferência das informações de documentos texto para o sistema 

de banco de dados, os envolvidos nos projetos ganharão tempo, segurança e 

dinamismo. 

A dinâmica de um sistema de banco de dados é muito mais ágil do que a 

utilização de documentos texto pré-formatados. A ideia é que com a transferência 

dos documentos de texto para o sistema de banco de dados, evitaremos o trabalho 

de verificar se o documento que está sendo analisado é de fato a última versão do 

mesmo e se está com as informações mais atualizadas, uma vez que no sistema a 

fonte de dados é única. 

A inclusão de mecanismos inteligentes, que analisam as entradas de dados e 

obriga o usuário a tomar decisões em cima das informações, torna o processo de 

gerenciamento de projetos, e neste caso em específico, de gerenciamento de 

escopo muito mais seguros e robustos, uma vez que minimiza a possibilidade de 

esquecer algum procedimento necessário para um adequado planejamento e 

execução do projeto. 

O controle efetivo das solicitações de mudança torna mais rígido e 

consciente a real necessidade de alterações no escopo do projeto. Manter as várias 

versões da EAP durante o ciclo de vida do projeto armazenadas e com suas 

solicitações de mudança e comentários por parte dos envolvido será fonte poderosa 

de informação para uma evolução contínua no aperfeiçoamento do levantamento 

de requisitos de projetos semelhantes. 
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Tendo este trabalho como base, podemos observar que o SIGMA é um 

sistema de gerenciamento de projetos importante para a empresa, está em 

constante evolução e a implementação do módulo de gerenciamento de escopo 

abre espaço para outras melhorias, uma vez que as informações do escopo podem 

ser vinculadas com todas as outras áreas do gerenciamento de projetos tais como 

os módulos de gerenciamento de integração, custos, qualidade, aquisições e 

recursos humanos. 

Este trabalho possui conteúdo explicativo e pouco técnico, porém está 

disponível no apêndice, o diagrama parcial de entidade relacional do banco de 

dados do SIGMA, com enfoque nos dados que foram mencionados e que são 

necessários para o gerenciamento de escopo de projetos adequados à realidade 

GVT. Basicamente, trata-se de um mapa das tabelas com seus campos, chaves 

primárias, chaves estrangeiras e relacionamentos, para termos uma noção do 

esforço necessário para uma possível implementação deste recurso no sistema. 
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6. APÊNDICES 

 


