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Resumo 

A linha de base para nortear o desenvolvimento do projeto é o escopo. O processo de 

gerenciamento do projeto requer atenção para que sejam atendidos os requisitos, expectativas 

das partes interessadas e as entregas do projeto sejam realizadas com eficiência. O 

cumprimento das etapas do gerenciamento do escopo evita desvios no decorrer do projeto e 

aumenta significativamente que o projeto atenda a seu objetivo dentro do prazo, custo e 

qualidade previamente acordados entre as partes. O estudo irá apresentar ferramentas e propor 

orientações para elaborar uma correta definição do escopo em projetos industriais, apresentar 

os problemas que uma definição falha do escopo pode causar em um projeto industrial e 

desenvolver um estudo de caso com as boas práticas do gerenciamento do escopo em um 

projeto de uma máquina de encaixotar embalagens. 

 

Palavras chave: Gerenciamento de projetos, gerenciamento do escopo, escopo, projeto. 

    



 

 

Abstract 

The baseline to guide the development of the project is the scope. The project management 

process requires attention to met requirements, expectations of stakeholders and the project 

deliverables are carried out efficiently. Compliance to the stages of scope management avoids 

deviations during the project and significantly increases the project meeting its goal within the 

time, cost and quality agreed among the parts. The study will present tools and propose 

guidelines to develop a correct definition of the scope in industrial projects, present the 

problems that a faulty scope setting can cause in an industrial design and develop a case study 

of a scope management best practices for a design of a box packaging machine. 

 

Key Words: Project management, scope management, scope, project 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. Problema  

O escopo é a linha de base para um projeto, ele servirá de guia para a equipe não cometer 

desvios no decorrer do projeto. Contudo, uma das principais causas de fracasso em projetos é 

devido ao mau gerenciamento do escopo como se pode notar na figura abaixo: 

 

Figura 1 - Principais causas de falhas nos projetos 

Fonte: Blog da artia
1
 

 

 A falha no gerenciamento do escopo pode ocorrer por desconhecimento sobre 

gerenciamento de projetos por parte dos integrantes da equipe, por não achar que seja 

importante os processo e ferramentas para tal entre outros. Sem dúvidas a gestão do escopo é 

parte fundamental para sucesso do projeto, mas como fazê-lo corretamente e quais são as 

falhas comuns na definição do escopo? Este presente trabalho visa responder a essas questões 

como está explicado no decorrer do estudo. 

                                                 
1
 Disponível em http://artia.com/blog/escopo-e-o-maior-vilao-do-sucesso-dos-projetos 
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1.2. Objetivos 

Objetivo Geral: O estudo tem como objetivo apresentar ferramentas e propor orientações 

para elaborar uma correta definição do escopo em projetos industriais. 

Objetivo Específico: Propor um conjunto de orientações que ajudem a elaborar o escopo; 

 Apresentar os problemas que um escopo mal definido pode causar em um projeto 

industrial; 

 Mostrar um estudo de caso de um gerenciamento do escopo em um projeto de uma 

máquina de encaixotamento de embalagens. 

1.3. Delimitação do Tema 

O tema do presente trabalho é a importância de um eficiente gerenciamento de escopo 

em projetos industriais. 

1.4. Justificativa 

Um projeto dificilmente terá sucesso com um mau gerenciamento do escopo, contudo 

uma das principais falhas de projetos é a definição desse escopo. 

Pude observar em alguns projetos que participei e que tiveram resultados negativos que 

muitos deles tinham um gerenciamento falho do escopo ou sequer possuíam. Com base nessa 

observação houve uma motivação para o aprofundamento no gerenciamento do escopo em 

projetos.  

1.5. Metodologia 

A abordagem aplicada ao presente trabalho foi qualitativa e a tipologia quanto aos 

meios e fins foi: 

 Descritiva, explicativa e aplicada quanto aos fins, buscou-se identificar as 

características do escopo do projeto, a consequência de um escopo falho e ações de correção 

do escopo com o intuito de orientar a gestão do escopo e assim resolver seus problemas. 

 Bibliográfica: Para haver embasamento teórico foi feita uma pesquisa 

bibliográfica em livros, artigos, publicações e também do guia PMBOK. 

 Estudo de caso: O estudo de caso apresentado foi de gerenciamento do escopo 

no projeto e fabricação de duas encaixotadoras Pick and Place para encaixotamento de 

embalagens. 
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1.6. Forma de desenvolvimento do trabalho 

O conteúdo deste trabalho foi dividido de uma forma clara e objetiva, o 

desenvolvimento a seguir mostra com detalhes e com embasamento teórico as etapas, técnicas 

e ferramentas do gerenciamento do escopo de um projeto, também foram apresentadas 

algumas falhas na elaboração do escopo e como elas podem afetar as fases seguintes do 

projeto. Após o desenvolvimento foi relatado um estudo de caso do gerenciamento do escopo 

em um projeto de uma encaixotadora, o estudo de caso pode ser usado de base para o 

gerenciamento do escopo em diferentes projetos, pois apresenta modelos de matriz de 

rastreabilidade, EAP, dicionário da EAP, organogramas e outros. Por fim na conclusão estão 

expostas as respostas aos objetivos propostos pelo trabalho. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

No gerenciamento de um projeto existem muitas dificuldades, uma delas é de fazer 

uma boa definição do escopo, seja por não conhecer ferramentas adequadas, falha na 

comunicação, não conhecimento do projeto em questão, entre outros. De acordo com o guia 

PMBOK escopo é “A soma dos produtos, serviços e resultados a serem fornecidos na forma 

de projeto.”.  

 O escopo é a base do projeto, é o limite até onde o projeto poderá ir, se um escopo for 

mal definido ou inexistente poderá haver interpretações diferentes pelas partes interessadas e 

poderá acontecer um atraso no projeto, elevação no custo, baixa qualidade, mudanças nas 

especificações, entre outros. 

O gerenciamento do escopo garante por meio de alguns processos que o projeto 

contemple nada mais que o esforço necessário para obter sucesso no término do projeto. Esses 

processos são divididos da seguinte forma segundo o Guia PMBOK: 

 Planejar o gerenciamento do escopo: É o processo de documentar como o 

escopo será definido, validado e controlado; 

 Coletar os requisitos: Define e documenta as funções do projeto a fim de 

atender as necessidades das partes interessadas; 

 Definir o escopo: Descrição da definição detalhada do projeto, esse processo 

contém informações coletadas do cliente e do ambiente externo; 

 Criar a EAP: A Estrutura Analítica do Projeto divide o escopo em estruturas 

menores para facilitar o gerenciamento do projeto; 

 Validar o escopo: É a formalização da aceitação das entregas do projeto; 

 Controlar o escopo: Processo que controla as mudanças do escopo do projeto. 

Como o objetivo geral desse trabalho é apresentar ferramentas e propor orientações para 

uma correta definição do escopo, nos seguintes tópicos estão descritos ferramentas e técnicas 

para a preparação dos processos para gerenciar o escopo do projeto.  

Vale ressaltar que o escopo é dividido em escopo do produto e escopo do projeto, em que 

escopo do produto é a característica/função do produto ou serviço a ser entregue, já o escopo 

do projeto é o esforço para entregar o produto ou serviço com a característica/função 

solicitada. 



14 

 

No gerenciamento de um projeto a etapa do desenvolvimento do escopo é muito 

importante, sem essa etapa na gestão pode-se perceber através de estudos e lições aprendidas 

que o projeto possui grandes chances de fracassar. 

2.1. Planejar o gerenciamento do escopo 

 O planejamento do escopo é o primeiro processo dentro do gerenciamento do escopo 

do projeto e visa à criação de um documento que tem por finalidade traçar um norte para a 

equipe seguir. Esse documento mostra como a equipe do projeto irá definir o escopo, criar e 

desenvolver a EAP, validar e controlar o escopo. 

 Na execução do planejamento do escopo a consulta à opinião especializada e a 

elaboração de reuniões são as ferramentas e técnicas para tal planejamento. A opinião 

especializada pode vir de qualquer pessoa com conhecimento em desenvolvimento de planos 

de gerenciamento do escopo. As reuniões são para desenvolver o plano de gerenciamento do 

escopo, podem participar das reuniões qualquer membro da equipe, gerente do projeto, 

sponsor do projeto ou alguma parte interessada. 

2.2. Coletar os requisitos 

 Para o projeto atender aos objetivos finais é essencial a coleta dos requisitos com as 

partes interessadas. Os requisitos servirão de base para a elaboração do escopo do projeto, em 

vista dessa importância, é necessário muito cuidado e atenção na coleta dos requisitos, na sua 

documentação e do seu gerenciamento, para atender as necessidades e expectativas das partes 

interessadas. 

 Os requisitos precisam ser coletados pela equipe do projeto e são várias as técnicas e 

ferramentas usadas para essa tarefa: 

 Entrevistas: A entrevistas é um método prático para conseguir informações das 

partes interessadas. Entrevistar pessoas com experiência no projeto solicitado certamente 

ajudará na coleta dos requisitos para o escopo do projeto; 

 Grupos de discussão: Os grupos de discussão visam juntar os principais 

stakeholders e extrair as suas expectativas em relação ao projeto de uma maneira menos 

formal que uma entrevista; 
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 Brainstorming: É conhecido também como tempestade de ideias, cada 

participante poderá dar ideias relacionadas ao projeto sem restrições. Posteriormente haverá 

uma seleção dessas ideias; 

 Mapas mentais: O mapa mental é um diagrama usado para conectar e organizar 

ideias em torno de um assunto central;  

 Questionários: Questionários são usados para coletar rapidamente informações 

de um grande número de pessoas e que podem estar separadas geograficamente; 

 Protótipos: Com a criação de um protótipo as respostas sobre o produto final 

podem ser obtidas já que os stakeholders podem testar e experimentar o modelo. Com os 

testes já realizados e com os requisitos coletados a fase de concepção ou construção pode se 

iniciar; 

 Benchmarking: Consiste no processo de comparação de práticas com as de 

outras organizações para conduzir a um desempenho superior; 

 Análise de documentos: É a busca de requisitos em qualquer documento que 

possa conter informações úteis ao projeto. 

2.3. Definir o escopo 

 Segundo o Guia PMBOK (2013, p120) “Definir o escopo é o processo de 

desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto.” Após a coleta dos 

requisitos do projeto, alguns requisitos são selecionados e outros excluídos do escopo. Para 

definir o escopo do projeto serão analisados os riscos, premissas e restrições que o projeto 

pode apresentar. A seguir apresento algumas ferramentas e técnicas para definir o escopo: 

 Opinião especializada: A opinião especializada é utilizada quando a definição 

do escopo necessita de pessoal habilitado, especializado para qualquer detalhe técnico do 

projeto. O especialista pode ser interno ou pertencer a uma organização externa; 

 Análise do produto: Atualmente existem produtos que são muitos complexos e 

integrantes da equipe podem não conhecê-lo. Essa ferramenta proporciona a análise e 

entendimento do produto por meio de técnicas como: decomposição do produto, análise de 

sistemas, engenharia de sistemas, engenharia de valor e análise funcional; 

 Identificação de alternativas: É o levantamento de ideias para criar diferentes 

opções para o desenvolvimento do projeto. Pode ser utilizadas técnicas como o brainstorming 

e o pensamento lateral para a identificação de alternativas. 
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2.4. Criar a EAP 

 A EAP ou estrutura analítica do projeto é uma decomposição das entregas em menores 

componentes de mais fácil gerenciamento. Essa decomposição de entregas organiza e define o 

escopo total do projeto e também ajuda na estimativa de custo, tempo, recursos e atribuição 

das responsabilidades. A EAP se torna de vital importância para o projeto porque depois de 

elaborada ela se torna a linha base do projeto e todo projeto está inserido na EAP, o que não 

está não pertence ao projeto. A técnica da decomposição da EAP está detalhada a seguir: 

 Decomposição: A técnica da decomposição é usada para subdividir a EAP em 

componentes menores e mais facilmente gerenciáveis até que esses componentes permitam 

estimar custos, recursos, monitorar e controlar o trabalho planejado. 

2.5. Validar o escopo 

 A validação do escopo formaliza o aceite das entregas pelas partes interessadas. 

Quando as entregas representadas na EAP do projeto se concretizam há a necessidade de 

haver o aceite a cada entrega ou a cada fase do ciclo de vida do projeto. Com a validação do 

escopo diminuem muito as chances de problemas na aceitação final do projeto. A seguir está 

descrito a técnica de inspeção para validação do escopo. 

 Inspeção: O objetivo da técnica de inspeção é determinar se o que foi entregue 

está de acordo com o escopo, a inspeção das entregas é por meio de medição, exame, 

validação.   

2.6. Controlar o escopo 

 As mudanças do escopo em projetos são comuns e muitas vezes inevitáveis, contudo 

precisa haver o controle desse escopo. Esse processo envolve o monitoramento do escopo e o 

controle de suas mudanças, é o responsável pelo recebimento do pedido de alteração de 

escopo, analisar seu impacto no projeto e se for aceita atualizar a linha de base do projeto. As 

ferramentas do controle do escopo estão listadas a seguir: 

 Sistema de controle de mudanças: É o procedimento para avaliação de 

solicitações de mudanças no escopo do projeto e o seu possível impacto no projeto. As 

mudanças devem constar no Plano de Gerenciamento do Escopo do projeto. 
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 Medição do desempenho: É o controle do desempenho do escopo do projeto, 

levando em conta a comparação à linha de base do projeto que foi planejada, irá quantificar o 

impacto de uma possível mudança do escopo. 

 Replanejamento: As mudanças do escopo aprovadas através das solicitações de 

mudança podem afetar a linha de base do projeto, sua EAP e o dicionário da EAP, então são 

revisados e replanejados para espelhar as mudanças. 

2.7. Erro na definição do escopo do projeto 

 A definição do escopo é uma fase crítica em um projeto, uma falha na definição do 

escopo irá comprometer as fases seguintes do gerenciamento do projeto e trazer 

consequências em relação a custos, prazos, comunicação e riscos. O que pode agravar ainda 

mais a situação é que os erros na definição do escopo podem aparecer quando o projeto já está 

em uma fase adiantada, ou pior, quando o projeto está perto da entrega final e a expectativa do 

cliente não foi atendida. 

 Em muitas organizações ainda não se vê uma maturidade em relação ao gerenciamento 

de projetos, consequentemente não gastam um tempo necessário para a definição correta do 

escopo ou até gastam, mas erram na hora de definir o escopo com exatidão.  

 Um erro comum em projetos é possuir um escopo incompleto, na EAP o projeto é 

decomposto em entregáveis até os pacotes de trabalho, pode ocorrer de algum entregável não 

ser identificado e ser deixado de lado. O gerente de projeto e sua equipe devem sempre 

analisar se o escopo está completo sabendo que a soma dos pacotes de trabalho é igual a um 

entregável e a soma dos entregáveis é igual ao projeto.  

 Outro erro que pode ocorrer na definição do escopo do projeto é no momento da 

decomposição do escopo, na EAP deve se decompor até o nível de detalhe, pacote de 

trabalho, que permita a definição, execução e controle dessa entrega. Porém essa 

decomposição deve parar até que traga benefícios para estimar o custo, tempo de 

planejamento e controle. 

 Na decomposição da EAP é comum haver uma confusão entre pacote de trabalho e 

entregável, essa confusão pode levar a criação de um escopo falho. É importante essa 

classificação do que é um pacote de trabalho e o que é um entregável estar bem claro para a 

equipe e o gerente do projeto. 
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 A falta de clareza do escopo também pode ocasionar erros que possam vir prejudicar 

um andamento sadio de um projeto. Mesmo com o escopo completo e bem detalhado pode ser 

interpretado de diferentes formas por membros da equipe, cada pessoa tem uma perspectiva 

diferente e isso pode gerar divergências. O que se deve fazer para diminuir a falta de clareza 

no escopo é elaborar um dicionário da EAP claro para que minimize a chance de 

interpretações errôneas. 

Segundo Luiz de Paiva (2007) existem algumas atitudes a se tomar para elaborar um 

escopo claro como: 

 Tenha várias entregas intermediárias que permitam que o escopo seja 

confirmado pelos stakeholders regularmente. Quanto antes o problema é identificado, melhor; 

 Nunca deixe de obter aprovação formal dos documentos e dos entregáveis. As 

pessoas se esquecem do que disseram e na hora dos problemas o mais provável é que se 

protejam; 

 Mesmo que um escopo pareça claro, faça revisões constantes junto a sua equipe 

para garantir que a percepção não mude conforme o projeto avança; 

 Gerencie bem as mudanças, para que elas não transformem um escopo claro em 

algo ambíguo e incompleto. 

O gerente do projeto e sua equipe deve desenvolver essa etapa de construção do 

escopo com bastante seriedade e cuidado, pois o escopo será à base de um projeto de sucesso. 
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3. ESTUDO DE CASO 

A seguir foi desenvolvido um estudo de caso do gerenciamento do escopo no projeto de 

uma encaixotadora Pick and Place de embalagens. O estudo foi elaborado para reunir a parte 

teórica com a prática já demonstrada anteriormente, a escolha do projeto foi baseada em 

experiências próprias que obtive no projeto e desenvolvimento de maquinário de final de linha 

para a indústria alimentícia. O nome da empresa DT S.A. é fictício. 

 Uma encaixotadora Pick and Place faz o encaixotamento automático de diversos tipos 

de embalagem conforme a solicitação do cliente. As embalagens chegam por meio de esteiras 

que são separadas em fileiras de acordo com o padrão do encaixotamento. As caixas são 

armadas para que o braço de manipulação (Pick and Place) faça o delicado manejo das 

embalagens da esteira para as caixas armadas. As partes básicas de uma encaixotadora são: 

 Esteiras: Faz o transporte das caixas e embalagens antes, durante e depois do 

encaixotamento; 

 Armadora de caixas: Arma as caixas de papelão e já realiza a selagem das abas 

inferiores da caixa; 

 Braço Pick and Place: Este equipamento realiza o manuseio das embalagens 

por meio do braço Pick and Place equipado com garras ou ventosas até as caixas que estão já 

estão previamente armadas; 

 Seladora de caixas: Faz a selagem automática das abas superiores das caixas de 

papelão. 

A seguir segue um modelo de uma encaixotadora bastante usada em diversos ramos da 

indústria: 
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Figura 2 - Modelo de encaixotadora Pick and Place 

Fonte: Site da IMSB
2
 

3.1. Estudo de caso do Gerenciamento do Escopo no projeto de uma Encaixotadora Pick 

and Place 

3.1.1. Plano de gerenciamento dos requisitos  

3.1.1.1. Objetivo do plano de gerenciamento dos requisitos 

 Este Plano de Gerenciamento dos Requisitos tem como finalidade estabelecer os 

documentos, tipos, rastrear os requisitos e responsabilidades para a sua gerencia ser de 

maneira apropriada para reduzir os impactos ocasionados por uma possível mudança nos 

requisitos do projeto. 

3.1.1.2. Gerenciamento dos requisitos 

 Para gerenciar os requisitos é preciso contar com um plano de gerenciamento dos 

requisitos. O plano é desenvolvido na fase de desenvolvimento e precisa ser aprovado pelo 

gerente do projeto. A orientação da equipe se dará após a aprovação do Plano de 

Gerenciamento que irá relatar como os requisitos serão executados, controlados, monitorados 

e encerrados. 

                                                 
2
 Disponível em: 

http://www.imsb.com.br/embalagens/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=27 

http://www.imsb.com.br/embalagens
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3.1.1.3. Processos de requisitos 

 Planejar o gerenciamento dos requisitos: O plano de gerenciamento dos 

requisitos é integrante do plano de gerenciamento do projeto e tem por finalidade relatar como 

os requisitos serão analisados, documentados e gerenciados. 

 Coletar os requisitos: A coleta dos requisitos é o processo para atender os 

objetivos do projeto através da determinação, documentação e gerenciamento das 

necessidades e requisitos das partes interessadas. 

3.1.1.4. Ferramentas 

 Na definição do documento de requisitos e na matriz de rastreabilidade serão utilizadas 

as seguintes ferramentas descritas abaixo. O cronograma dessas atividades é de três dias. 

 Entrevistas: Entrevistas formais ou informais com as partes interessadas e com 

o cliente para coletar informações importantes para identificação e definição de características 

e funções das entregas almejadas. 

 Grupo de discussão: De modo menos formal serão realizados grupos de 

discussão com o intuito de reunir stakeholders e extrair suas expectativas em relação ao 

projeto. 

 Análise de documentos: Serão analisados quaisquer documentos que possam 

ajudar na coleta de requisitos para o projeto. 

3.1.1.5. Responsabilidade dos requisitos da equipe do projeto  

Membro da equipe Responsabilidades 

Marcos Vecchia, Clóvis Xavier, Marcelo Miranda Levantamento dos requisitos 

Marcos Vecchia, Clóvis Xavier Rastreabilidade dos requisitos 

Rodrigo Bonneto, Alberto Silva Definição e priorização dos requisitos 

Reinaldo Skrzepszak Jr. - Gerente do Projeto Gerenciamento das mudanças dos requisitos 

Tabela 1- Responsabilidade dos requisitos do projeto 

 Fonte: Autor  

 

3.1.1.6. Processo de gerenciamento de mudança de requisitos 

 Se houver a necessidade de alguma mudança no projeto, a solicitação deve ser enviada 

para o gerente do projeto que irá analisar o impacto dessa mudança no projeto em termos de 
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custo, tempo, se a mudança for aprovada os documentos relacionados a matriz de 

rastreabilidade e requisitos devem ser atualizados. 

3.1.1.7. Processo de priorização dos requisitos 

 A priorização dos requisitos do projeto se dará por meio de reuniões com os membros 

da equipe de responsabilidade dos requisitos retratadas anteriormente neste documento. 

3.1.1.8. Processo de coleta dos requisitos 

 A coleta dos requisitos se dará através das ferramentas já citadas neste documento e 

também de acordo com a matriz de rastreabilidade que será mostrada a seguir. 

3.1.1.9. Matriz de rastreabilidade dos requisitos 

 A matriz de rastreabilidade a seguir liga o requisito do produto até as suas respectivas 

entregas, o que ajuda a garantir que as entregas sejam realizadas.  
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Tabela 2 - Matriz de Rastreabilidade 

Fonte: Autor 
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3.1.2. Declaração de escopo 

3.1.2.1. Sponsor 

Rodrigo Bonetto – Gerente de engenharia DT S.A. 

3.1.2.2. Gerente do projeto 

Reinaldo Skrzepszak Jr. é o gerente do projeto e tem autoridade total no que diz 

respeito aos parâmetros do projeto, pode efetuar compras, contratar serviços terceiros e tem 

total autonomia para gerenciar a equipe do projeto. 

3.1.2.3. Organograma preliminar 

 

Figura 3 - Organograma preliminar do projeto 

Fonte: Autor 

 

3.1.2.4. Time do projeto 

Marcos Vecchia Alberto Silva Clóvis Xavier João Carvalho 

Eng. Projetos Eng. Projetos Eng. Projetos Eng. Projetos 

Felipe Falcão Marcelo Miranda Rafael Hoffman Juliana Souza 

Eng. Projetos Eng. Projetos Compras Compras 

Álvaro Alves 

   Chefe montagem 

   Tabela 3 - time do projeto 

Fonte: Autor 

 

Rodrigo Bonetto 

Sponsor 

Reinaldo 
Skrzepszak Jr. 

Gerente do projeto 

Equipe de 
engenharia 

Equipe compras  
Equipe de 
montagem 
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3.1.2.5. Comitê de controle de mudanças 

 O comitê apresentado abaixo será responsável pela análise das solicitações de 

mudança, conforme controle integrado de mudanças. 

 Reinaldo Skrzepszak Jr. – Gerente do projeto 

 Rodrigo Bonetto – Sponsor 

 Marcos Vecchia – Engenheiro projetista 

 Rafael Hoffmann – Compras 

3.1.2.6. Descrição do projeto 

 O projeto envolverá o desenvolvimento, montagem, teste, entrega e instalação de duas 

encaixotadoras Pick and Place. 

3.1.2.7. Objetivo do projeto 

 Analisar a necessidade do cliente e com base, fazer o desenvolvimento de uma 

encaixotadora Pick and Place. 

3.1.2.8. Justificativa do projeto 

 A agilidade, rapidez e segurança são essenciais no processo de fabricação nas 

organizações. Para obter o máximo desempenho dentro do ambiente fabril é preciso dispor de 

maquinário com alta tecnologia que atendem ao mais alto padrão exigido atualmente. Com a 

realização do desenvolvimento e produção das encaixotadoras obteremos uma alta 

produtividade e tornará a manipulação suave e eficiente dos produtos.  

3.1.2.9. Produto do projeto 

 Desenvolvimento e fabricação de duas encaixotadoras Pick and Place conforme 

necessidade do cliente e aprovada pelo Sponsor do projeto.  

3.1.2.10. Expectativa do cliente 

 Projeto concluído dentro do prazo, custo e qualidade previsto. 

 Projeto compatível com o Termo de Abertura do Projeto (TAP). 

3.1.2.11. Fatores de sucesso do projeto 

 Engajamento da equipe do projeto. 

 Comunicação eficaz dentro da equipe do projeto 

 Colaboração do Sponsor. 
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3.1.2.12. Restrições 

 O orçamento do projeto é limitado. 

 Não pode haver atraso no prazo do projeto.  

3.1.2.13. Premissas 

 É necessário o apoio de toda a equipe engajada no projeto. 

3.1.2.14. Limites do projeto e exclusões específicas 

 Não faz parte do escopo do projeto a realização de treinamento para operadores. 

3.1.2.15. Estrutura analítica do projeto (Preliminar) 

 

Figura 4 - Estrutura analítica preliminar do projeto 

  Fonte : Autor 

 

 

3.1.2.16. Entregas do projeto 

 Projeto de engenharia concluído e aprovado 

 Montagem concluída e aceita 

 Teste concluído e validado 

 Instalação concluída e aceita 

3.1.2.17. Orçamento do Projeto 

 O orçamento para o projeto é de R$1.500.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Projeto Encaixotadora Pick 
and Place 

1.1 - Gerenciamento do 
Projeto 

1.2 - Projeto de Engenharia 1.3 -  Montagem 1.4 - Testes 1.5 - Instalação 1.6 - Encerramento 
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3.1.2.18. Plano de marcos do projeto 

Fase de Iniciação 
Gerente do projeto definido 

TAP aprovado 

Fase de Planejamento 

Declaração de escopo aprovada 

Orçamento definido 

Plano do projeto definido 

Plano do projeto aprovado 

Fase de Execução 

Projeto de engenharia concluído 

Montagem concluída 

Teste validado 

Instalação concluída 

Fase de Encerramento 
Projeto concluído 

Lições aprendidas concluídas 

Tabela 4 - plano de marcos do projeto 

Fonte: Autor 

 

3.1.2.19. Riscos iniciais do projeto 

 Atraso de materiais que serão comprados 
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3.1.3. Estrutura analítica do projeto  

 

 

Figura 5 - EAP do projeto 

Fonte : Autor 

 

 

 

 

1 – Projeto Encaixotadora 
Pick and Place 

1.1 - Gerenciamento do 
Projeto 

1.1.1 - Plano de 
Gerenciamento de 

Projetos 

1.1.1.1 - Gerenciamento 
de Escopo 

1.1.1.2 - Gerenciamento 
de Requisitos 

1.1.1.3 - Gerenciamento 
de Tempo 

1.1.1.4 - Gerenciamento 
de Custos 

1.1.1.5 - Gerenciamento 
de RH 

1.1.1.6 - Gerenciamento 
de Comunicações 

1.1.1.7 - Gerenciamento 
de Riscos 

1.1.1.8 - Gerenciamento 
de Aquisições 

1.1.1.9 - Gerenciamento 
de Mudanças 

1.1.2 - Monitoramento e 
Controle 

1.1.2.1 - Reunião de 
Controle 

1.1.2.2 - Relatório de 
progressos 

1.2 - Projeto de 
Engenharia 

1.2.1 - Projeto Mecânico 

1.2.2 -Projeto Elétrico 

1.2.5 - Plano de 
manutenção 

1.2.3 - Projeto Eletrônico 

1.2.4 - Projeto 
Pneumático 

1.2.6 - Manual 

1.3 -  Montagem 

1.3.1 - Montagem 
armadora de caixas 

1.3.2 - Montagem robô 

1.3.3 - Montagem esteiras 

1.3.4 - Montagem 
aplicadora de cola 

1.4 - Testes 

1.4.1 - Start-up 

1.4.2 - Monitoramento de 
erros 

1.4.3 - Modificações 

1.5 - Instalação 

1.5.1 - Instalação 
mecânica 

1.5.2 - Instalação elétrica 

1.5.3 - Instalação 
pneumática 

1.6 - Encerramento 

1.6.1 - Encerramento de 
contratos 

1.6.2 - Lições aprendidas 

1.6.3 - Encerramento do 
projeto 
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3.1.4. Dicionário da EAP 

 

Número na 

EAP 

Pacote de 

Trabalho 

Descrição/Especificação Critérios de Avaliação 

1 Projeto 

Encaixotadora 

Pick and Place 

  

1.1 Gerenciamento de 

Projeto 

  

1.1.1 Plano de 

Gerenciamento de 

Projeto 

  

1.1.1.1 Gerenciamento de 

Escopo 

Plano de Gerenciamento de 

Escopo, para controlar e 

acompanhar o escopo e 

também as suas mudanças. 

Ter aprovação do gerente de 

projeto. 

1.1.1.2 Gerenciamento de 

Requisitos 

Criação do Plano de 

Gerenciamento de Requisitos 

para controlar, acompanhar e 

alterar caso haja necessidade 

de mudanças dos requisitos 

apontados pelo cliente. 

Ter aprovação do gerente de 

projeto 

1.1.1.3 Gerenciamento de 

Tempo 

Elaboração do Plano de 

Gerenciamento de Tempo 

para controlar e acompanhar 

o cronograma de tarefas. 

Ter aprovação do gerente de 

projeto 

1.1.1.4 Gerenciamento de 

Custos 

Plano de Gerenciamento de 

Custos para planejar, 

gerenciar as despesas e 

controlar os custos do 

projeto. 

Ter aprovação do gerente de 

projeto 
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Número na 

EAP 

Pacote de 

Trabalho 

Descrição/Especificação Critérios de Avaliação 

1.1.1.5 Gerenciamento de 

RH 

Criação do Plano de 

Gerenciamento de Recursos 

humanos para organizar, 

gerenciar e guiar a equipe do 

projeto. 

Aprovação do Gerente de 

Projetos. 

1.1.1.6 Gerenciamento de 

Comunicações 

Plano de Gerenciamento de 

Comunicações a fim de 

planejar, gerenciar, controlar 

e dispor de maneira 

oportuna. 

Ter aprovação do gerente de 

projeto 

1.1.1.7 Gerenciamento de 

Riscos 

Plano de Gerenciamento de 

riscos a fim de planejar, 

identificar, analisar e 

planejar as respostas e 

controlar os riscos do 

projeto. 

Ter aprovação do gerente de 

projeto 

1.1.1.8 Gerenciamento de 

Aquisições 

Plano de Gerenciamento de 

Aquisições para gerenciar as 

compras e aquisições de 

produtos, serviços ou 

resultados de terceiros. 

Ter aprovação do gerente de 

projeto 

1.1.1.9 Gerenciamento de 

Mudanças 

Plano de Gerenciamento de 

Mudanças para acompanhar 

as mudanças que possam vir 

a ocorrer em aspectos 

necessários ao projeto, como 

cronogramas e custos. 

Ter aprovação do gerente de 

projeto 
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Número na 

EAP 

Pacote de 

Trabalho 

Descrição/Especificação Critérios de Avaliação 

1.2 Projeto de 

engenharia 

  

1.2.1 Projeto mecânico Projeto completo da parte 

mecânica em software CAD 

3D desenvolvido pelo setor 

de engenharia. 

Projeto finalizado e 

revisado por outros 

membros da equipe. 

Atender às especificações 

1.2.2 Projeto elétrico  Projeto completo da parte 

elétrica em software CAD 3D 

desenvolvido pelo setor de 

engenharia. 

Projeto finalizado e 

revisado por outros 

membros da equipe. 

Atender às especificações. 

1.2.3 Projeto eletrônico Projeto completo da parte 

eletrônica em software CAD 

3D desenvolvido pelo setor 

de engenharia. 

Projeto finalizado e 

revisado por outros 

membros da equipe. 

Atender às especificações 

1.2.4 Projeto 

pneumático 

Projeto completo da parte 

pneumática em software 

CAD 3D desenvolvido pelo 

setor de engenharia. 

Projeto finalizado e 

revisado por outros 

membros da equipe. 

Atender às especificações 

1.2.5 Plano de 

manutenção 

Elaboração do plano de 

manutenção completo da 

encaixotadora, incluindo 

todas as suas partes, 

mecânica, elétrica, eletrônica 

e pneumática. 

Ter plano de manutenção 

finalizado e revisado. 

Atender às especificações 

1.2.6 Manual Elaboração do manual de 

instrução da máquina 

contendo todas as suas 

características, descrição, 

funcionalidades, suporte em 

Ter manual finalizado e 

revisado. 

Atender às especificações 
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Número na 

EAP 

Pacote de 

Trabalho 

Descrição/Especificação Critérios de Avaliação 

  caso de problemas.  

1.3 Montagem   

1.3.1 Montagem 

armadora de 

caixas 

Montagem completa da 

armadora de caixas conforme 

projeto. 

Atender às especificações 

de montagem. 

1.3.2 Montagem robô Montagem do robô pick and 

place conforme projeto. 

Atender às especificações 

de montagem. 

1.3.3 Montagem 

esteiras 

Montagem das esteiras de 

chegada e saída conforme 

projeto. 

Atender às especificações 

de montagem. 

1.3.4 Montagem 

aplicadora de cola 

Montagem da aplicadora de 

cola conforme projeto. 

Atender às especificações 

de montagem. 

1.4 Testes   

1.4.1 Startup Primeiro funcionamento da 

máquina com os primeiros 

ajustes e regulagens para seu 

funcionamento. 

Finalizar startup com 

eficiência de 90% 

produtividade. 

1.4.2 Monitoramento 

de erros 

Monitoramento de possíveis 

erros de projeto, fabricação 

ou montagem durante o 

funcionamento da máquina. 

Ter após uma semana de 

monitoramento uma 

eficiência de 95% de 

produtividade. 

1.4.3 Modificações Correções de possíveis erros 

críticos da máquina. 

Corrigir após uma semana 

todos os erros críticos que 

impeçam o funcionamento 

da máquina.  
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Número na 

EAP 

Pacote de 

Trabalho 

Descrição/Especificação Critérios de Avaliação 

1.5 Instalação   

1.5.1 Instalação 

mecânica 

Instalar toda e qualquer parte 

mecânica na planta do 

cliente. 

Ter parte mecânica 

instalada e funcional 

1.5.2 Instalação elétrica Instalar todo o cabeamento 

necessário para o 

funcionamento da máquina 

na planta do cliente. 

Ter parte elétrica instalada 

e funcional 

1.5.3 Instalação 

pneumática 

Instalar e conectar toda a 

parte pneumática para o 

funcionamento da máquina 

na planta do cliente. 

Ter parte pneumática 

instalada e funcional 

1.6 Encerramento   

1.6.1 Encerramento de 

contratos 

Encerramento de contratos 

com terceirizadas e 

fornecedores. 

Encerrar contratos 

1.6.2 Lições 

Aprendidas 

Bancos de dados com todos 

os aprendizados e 

experiências que ocorreram 

durante o projeto 

independente se foram 

positivas ou negativas. 

Ter documento de lições 

aprendidas finalizado. 

1.6.3 Encerramento do 

projeto 

Encerramento de contrato 

com empresa DT S.A., 

desmembramento da equipe 

do projeto. 

Encerrar contratos com a 

assinatura do sponsor. 

Tabela 5 - Dicionário da EAP 

Fonte: Autor 
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3.1.5. Plano de gerenciamento do escopo 

3.1.5.1. Descrição do processo de gerenciamento do escopo 

O gerenciamento do escopo será baseado nas informações incluídas na EAP, 

Declaração de Escopo e na Matriz de Requisitos do Projeto. 

 O escopo será sempre verificado pela equipe do projeto, semanalmente nas reuniões da 

equipe e quinzenalmente nas reuniões com o Comitê Executivo. 

3.1.5.2. Mudanças no escopo do projeto 

 Qualquer mudança no escopo do projeto precisa ser analisada e aprovada pelo gerente 

do projeto, se a mudança for aprovada precisa ser documentada por meio do Plano de Sistema 

de Controle Integrado de Mudanças. 

 O documento de Gerenciamento do Escopo deve ser atualizado imediatamente se 

qualquer mudança for aprovada.  

 As mudanças serão analisadas nas reuniões mensais do Comitê de Controle de 

Mudanças. 

3.1.5.3. Responsabilidade 

 A responsabilidade do plano de gerenciamento do projeto, incluindo o plano de 

gerenciamento do escopo é de responsabilidade do gerente de projeto (Reinaldo Skrzepszak 

Jr). 
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4. CONCLUSÃO 

Após o detalhamento das etapas do gerenciamento do escopo e o estudo do caso 

proposto, percebe-se que o escopo é a linha de base do projeto e norteará todo o projeto até a 

etapa final, de modo que seja sempre consultado e estar disponível a todos os integrantes da 

equipe do projeto. 

Percebe-se que para o sucesso do projeto é necessário um bom gerenciamento do 

escopo, e é possível fazer uma boa gestão seguindo as etapas do gerenciamento do escopo 

assim como suas técnicas e ferramentas que estão à disposição do gerente do projeto e sua 

equipe. 

Destacam-se os erros no processo de definição do escopo que deve ser completo, 

detalhado, claro e preciso de forma que possa ser usado por qualquer integrante da equipe do 

projeto. A boa definição do escopo proporcionará ao projeto entregas muito mais eficazes, 

pois a equipe saberá a expectativa e os requisitos das partes interessadas. 

O estudo de caso que foi elaborado veio a somar com a teoria e mostrar como esse 

gerenciamento do escopo pode ser aplicado a um projeto industrial ou até mesmo em projetos 

de áreas bem diferentes, os modelos de EAP, dicionário da EAP, matriz de rastreabilidade, 

organogramas podem servir de base para outros projetos. O gerenciamento do escopo do 

projeto da máquina de encaixotar embalagens mostrou-se bem completo e com uma base 

sólida já que foram usadas ferramentas e técnicas verificadas anteriormente na parte teórica.  

Nota-se a relevância desse estudo sobre o gerenciamento do escopo, bem como sua 

definição. Isso contribui para o gerente de projetos e profissionais da área ter uma perspectiva 

quanto às boas práticas do gerenciamento do escopo, seus processos, técnicas e ferramentas, 

para serem implantadas e assim atingirem uma maior agilidade nas entregas do projeto. 
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