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Resumo 

Atualmente diversas organizações estão aplicando as boas práticas de gerenciamento de 

projetos propostas pelo Project Management Body of Knowledge (PMBOK), a fim de que seus 

projetos possam ser planejados, executados e controlados de modo que tenham maior potencial 

para atingir seus objetivos de maneira satisfatória. Dentre as áreas de conhecimento abrangidas 

do PMBOK, encontra-se o “Gerenciamento de Escopo”, o qual vem se mostrando como área 

fundamental para que projetos sejam realizados de modo a atender os seus propósitos, ou seja, 

seus escopos adequadamente. Frente a isso, foi proposto à diretoria da VCCON Engenharia a 

aplicação da referida área de conhecimento do PMBOK para a realização de um de seus projetos 

do ano de 2018. A implantação de uma Unidade Estratégica de Negócio (UEN), com foco em 

soluções para engenharia, foi aceita pela direção da empresa.  

Com isso, o presente trabalho apresenta os processos estudados e aplicados em tal projeto de 

organização para gerenciamento do escopo, bem como os seus documentos e resultados. 

 

 Palavras Chave: Gerenciamento de projetos, Gerenciamento de escopo, Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK), Unidade Estratégica de Negócio (UEN).  

    



 

 

Abstract 

Many organizations are currently applying good practices by Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK) for project management so their projects can be planned, executed and 

controlled so that they have the greatest potential to reach their objects satisfactorily. Among 

the knowledge areas covered in the PMBOK is the "Scope Management", which has been 

shown as a fundamental area for projects to be carried out in order to fulfill their purposes, that 

is, their scopes properly. In view of this, the VCCON Engenharia board of directors proposed 

the application of this area of knowledge of the PMBOK to carry out one of its 2018 projects, 

which was the implementation of a Strategic Business Unit (SBU), focused on solutions for 

engineering, which was accepted by the company's management. With this, the present work 

presents the processes studied and applied in such project of the organization for the 

management of the scope, as well as its documents and results. 

 

 Key Words: Project management, Scope Management, Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK), Strategic Business Unit (SBU) 
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1. INTRODUÇÃO  

Diante do cenário atual de alta competitividade entre as empresas, muitas buscam, de 

diversas formas, obter vantagens competitivas frente aos seus concorrentes de diversas formas. 

Uma das maneiras que algumas empresas vêm utilizando, é a implantação de Unidades 

Estratégicas de Negócio, onde utilizam do seu próprio know how para que um determinado 

setor da empresa atue de maneira direcionada e otimizada. 

A VCCON Engenharia Ltda., construtora em estudo pelo presente trabalho, teve como um 

dos seus objetivos estratégicos para 2018 a implantação de uma Unidade Estratégica de 

Negócio (UEN), com foco em soluções de engenharia, visto que para isso poderia usar muito 

do seu próprio know how na área da construção civil. 

De modo a auxiliar para que o projeto de tal implantação obtivesse êxito, foi proposto à 

diretoria da empresa a implementação das boas práticas para o Gerenciamento de Escopo, 

propostas pelo PMBOK na realização do projeto. 

Isto posto, o presente trabalho visa explanar sobre os processos da área de conhecimento de 

Gerenciamento de Escopo, do PMBOK, e aplicá-los no projeto de implantação da Unidade 

Estratégica de Negócio (UEN), com foco em Soluções em Engenharia, na construtora em 

estudo, de modo a trazer maior chance de sucesso para tal. 

1.1 PROBLEMA  

A aplicação das boas práticas de Gerenciamento de Escopo em projetos, indicadas pelo 

PMBOK, traria maior chance de sucessos para o projeto de implantação de uma Unidade 

Estratégica de Negócio (UEN), com foco em Soluções em Engenharia, na construtora em 

estudo? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL  

Como objetivo geral, o presente trabalho tem a aplicação das boas práticas de 

Gerenciamento de Escopo em projetos, indicadas pelo PMBOK, para o projeto de implantação 

de uma UEN, com foco em Soluções em Engenharia, na construtora em estudo. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Dentre os objetivos específicos desse trabalho, podem-se destacar os seguintes: 

 Apresentação da importância do gerenciamento de escopo em projetos; 

 Apresentação sucinta de o que leva uma empresa a implantar uma UEN; 

 Planejar o gerenciamento de escopo para o projeto de implantação da UEN, 

desenvolvendo um plano de gerenciamento de escopo; 

 Coletar os requisitos da implantação da UEN; 

 Definir o escopo do para a implantação da UEN; 

 Criar a estrutura analítica do projeto de implantação da UEN; 

 Criar o dicionário da EAP/WBS; 

 Validar o escopo definido junto ao sponsor; 

 Apresentar o controle do escopo para tal projeto. 

1.3 JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

De acordo com a pesquisa denominada de PMSURVEY, realizada pelo PMI em 2012, um 

dos fatores mais relevantes para o insucesso de projetos é a falha no gerenciamento de escopo, 

a qual faz com que os projetos não atinjam todos os seus objetivos e consequentemente não 

atendam as expectativas de seus stakeholders e, principalmente, do seu sponsor. 

Com a crise que o setor da construção civil vem passando durante os últimos anos, a 

competitividade entre as empresas desse ramo tem se tornado cada vez mais acirrada e 

disputada. Isso faz com que, para se manterem vivas e saudáveis frente ao mercado altamente 

seletivo e competitivo, algumas empresas busquem obter vantagens competitivas frente aos 

seus concorrentes. 

Para isso, deve-se adotar a estratégia competitiva que, segundo Poter (1980), consiste em 

promover ações ofensivas ou defensivas capazes de enfrentar as forças competitivas do 

mercado, a fim de trazer um retorno maior sobre o investimento feito pela organização. 

Uma das estratégias que pode ser adotada para a obtenção dessa referida vantagem, é a 

implantação de uma UEN, fazendo com que um determinado setor da empresa atue de maneira 

direcionada e otimizada, para assim ser mais competitiva. 
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Frente a isso, a construtora em estudo, em seu planejamento estratégico para o ano de 2018, 

definiu que iria realizar a implantação de UEN, com foco em Soluções de Engenharia. Com o 

intuito de que esse projeto tivesse maior chance de obter êxito de maneira efetiva, foi acordado 

junto à direção da empresa que para esse projeto seriam implementadas as boas práticas para o 

Gerenciamento de Escopo em projetos, recomendadas pelo PMBOK. 

1.4 METODOLOGIA 

Para atingir o objetivo do presente trabalho, foi seguida uma metodologia estruturada e 

organizada, onde inicialmente foi realizada a sensibilização da direção, de modo a apresentar 

os benefícios da implementação das boas práticas de Gerenciamento de Escopo, indicadas pelo 

PMBOK, na realização do projeto em questão, o de implantação de uma UNE, a qual traria 

maior possibilidade de êxito para o mesmo. 

Com o aval da direção, deu-se então início ao estudo e aplicação das boas práticas de 

Gerenciamento de Escopo, indicadas pelo PMBOK, na realização do projeto. Foi elaborado o 

plano para o gerenciamento de escopo, o qual foi devidamente alinhado com a direção da 

empresa. Após, foram realizadas reuniões com o sponsor do projeto, que no caso foi o próprio 

diretor da empresa, para a coleta dos requisitos e posterior definição do escopo e criação da 

Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS), junto ao seu respectivo dicionário. 

Partindo para a metade final do projeto foi então validado o escopo e controlado quando 

quanto as suas mudanças. 

A revisão bibliográfica utilizada para a realização do Gerenciamento de Escopo encontra-

se nos capítulos a seguir; os documento resultantes das atividades encontram-se em anexo. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 Este capítulo é composto pelo embasamento teórico tomado como base para a realização 

do trabalho; para tanto, serão apresentadas informações sobre os seguintes temas: Vantagem 

competitiva, Unidade Estratégica de Negócio, Gerenciamento de Escopo em projetos. 

2.1 VANTAGEM COMPETITIVA 

 No início da década de 1980, a competição entre empresas de todo o mundo começou a 

ficar mais acirrada, onde essas buscavam obter as preferências dos clientes frente aos seus 

concorrentes de mercado (PETERS e WATERMANN JR, 1983). 

 Tal fato pode-se observar no Brasil, quando da abertura da economia nacional, por volta 

da década de 1990, onde o processo de globalização foi acentuado em todos os setores 

produtivos, econômicos e sociais. Isso fez com que as empresas buscassem ser mais 

competitivas, adaptando-se à nova realidade mundial, utilizando técnicas, métodos e modelos 

de gerenciamento cada vez mais avançados, com controles de maior efetividade para suas 

atividades e projetos, de modo que esses fossem mais eficientes, com custos reduzidos mas sem 

abrir mão da qualidade, para assim se manter no mercado e obter vantagens competitivas frente 

aos seus concorrentes (BOMFIM e DA SILVA, 2014). 

 A busca por vantagem competitiva não é uma tarefa fácil, visto que necessita de certo 

investimento, em que técnicas e tecnologias são de difícil domínio e, geralmente, trazem custos 

extras para as empresas (FERREIRA e GIACOMITTI JUNIOR, 2007). 

 Poter (1980) explica que para a obtenção de vantagem competitiva é necessário adotar 

uma estratégia competitiva, onde as organizações devem tomar ações defensivas e ofensivas 

com capacidade para enfrentar as forças competitivas do mercado, com o intuito de ter um 

maior retorno sobre o valor investido. 

 Dentre essas ações, está a implantação de unidades estratégicas de negócio (UEN’s), 

onde um determinado setor da empresa atua com maior direcionamento e otimização. 
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2.2 UNIDADE ESTRATÉGICA DE NEGÓCIO 

 Unidade Estratégica de Negócio (UEN) teve seu conceito desenvolvido por Fred Borch, 

principal executivo da época da General Eletric (GE), em 1970, onde adotou a estratégia de 

dividir as atividades da empresa em um conjunto de unidades independentes umas das outras, 

de modo que essas atuassem de maneira mais direcionada e otimizada em um determinado 

nicho de mercado (BOFFI, 2004). 

 As UEN’s são empresas que se dividem em subatividades, onde cada uma dessas 

possuem seu próprio conjunto de concorrentes, clientes e fornecedores, além de ter um 

orçamento, planejamento e controle independente do restante da organização, porém 

respeitando suas regras e objetivos estratégicos (BARRETO, 2017). 

 Dentre as principais vantagens da aplicação desse modelo de gestão, está a maior 

probabilidade dessas UEN’s terem maior sucesso por atuarem de maneira mais otimizada e 

direcionada, fazendo com que a organização em questão tenha ganhos em sua curva de 

experiência e maior aderência de controles e decisões gerenciais (FUSCO, 1997). 

 Fusco (1997) apresenta um roteiro para a implantação de uma UEN. Primeiramente, ele 

propõe que seja realizado um levantamento inicial onde são levantados documentos e dados 

referente aos objeto central da UEN, tais como dados de produtos e/ou serviços prestados, 

clientes, tecnologias envolvidas, valores, recursos envolvidos, dentre outras informações 

relevantes para se ter um poder de análise. Passado isso, deve-se então realizar a análise 

preliminar; nessa etapa, os dados e registros levantados na etapa anterior para se agrupar 

serviços com características correlatas, de modo que seja possível definir quais são os mercados 

realmente servidos pela empresa. A terceira etapa é a definição do mercado servido, ou seja 

onde é a arena competitiva a qual a empresa faz parte, por meio de seus negócios. Tendo isso 

concluído, faz-se uma análise mais específica do mercado servido, analisando dados de clientes, 

fatores competitivos e fatores críticos de sucesso (FCS’s), de modo que possa-se tirar a 

conclusão de onde a empresa deve ser excelente e quais as atividades que realmente agregam 

valor, de modo essa seja competitiva. Por fim, é realizada a proposição das Unidades 

Estratégicas de Negócio. Nesse momento, essas devem ser configuradas com base na etapa 

anterior, onde deve constar os mercados servidos, tipos de clientes, FCS’s e tipos de produtos 

servidos. 
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 Como pode-se observar, a implantação de uma UEN consiste em um projeto que exige 

esforço temporário empreendido para sua realização e possui início e término definidos. Isto 

posto, pode-se dizer que a aplicação de técnicas de gerenciamento de projetos, como por 

exemplo, Gerenciamento de Escopo, pode auxiliar para que um projeto como este tenha maior 

chance de sucesso. 

2.3 GERENCIAMENTO DE ESCOPO EM PROJETOS 

Dentre as áreas abrangidas pelo PMBOK, encontra-se o Gerenciamento de Escopo, área 

que vem se mostrando muito relevante para que projetos obtenham êxito, sendo uma das áreas 

que quando não bem gerenciadas resultam em insucesso de projetos. 

Pech (2017) define escopo como sendo todas as entregas do projeto, podendo ser 

produtos, serviços ou resultados para atender o determinado objetivo. Ele ressalta ainda que 

para um projeto ser concluído efetivamente esse deve entregar tudo o que está apresentado em 

seu escopo. 

De acordo com o Guia PMBOK 6ª Edição (PMI, 2017, p.1290), o gerenciamento de 

escopo é a área de conhecimento onde é realizada a identificação e definição de todo o trabalho 

necessário para que o projeto seja concluído com êxito. Dentre suas principais funções, está a 

delimitação do projeto, onde é definido e controlado, o que será e o que não será incluso. 

O Guia orienta que, para um bom e efetivo gerenciamento de escopo, sejam abordados 

6 processos, sendo eles os seguintes: 

1. Planejar o gerenciamento do escopo 

2. Coletar os requisitos 

3. Definir o escopo 

4. Criar a estrutura analítica do projeto (EAP / WBS) 

5. Validar o escopo 

6. Controlar o escopo 

A seguir será abordado, mais especificamente, sobre o que consiste cada um desses 

processos. 

A figura 1 apresenta a visão geral dos processos do gerenciamento de escopo, de acordo 

com o Guia PMBOK 6ª Edição (PMI, 2017, p.130). 
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Figura 1: Visão Geral do Gerenciamento de Escopo (Fonte: PMI, 2017, p.130) 

2.3.1 PLANEJAMENTO DO GERENCIAMENTO DO ESCOPO 

 O primeiro processo do gerenciamento de escopo abordado pelo Guia PMBOK 6ª 

Edição é o “Planejamento do gerenciamento do escopo”. Nesse etapa é onde se documenta 

como o escopo do projeto será definido, validado e controlado, por meio do plano de 
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gerenciamento de escopo. Nesse processo é onde são definidas as orientações e diretrizes para 

o correto gerenciamento de escopo durante todo o ciclo de vida do projeto. 

Pech (2017) cita que um possível sumário de um plano de gerenciamento de escopo pode 

ser o seguinte: 

“ 

1. Metodologia; 

2. Funções e responsabilidades; 

3. Definições; 

4. Técnicas e ferramentas; 

5. Periodicidade de controle; 

6. Mapeamento dos processos.” 

A seguir, na figura 2, está apresentado as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para 

o processo de planejar o gerenciamento do escopo, de acordo com o Guia PMBOK 6ª Edição 

(PMI, 2017, p.134). 

 

Figura 2: Planejar o Gerenciamento do Escopo: Entradas, Ferramentas e Técnicas, e Saídas (Fonte: PMI, 2017, p.134) 

2.3.2 COLETA DOS REQUISITOS 

 Esse processo é onde define-se e documenta-se todas as necessidades dos stakeholders, 

de modo que o projeto possa atingir de maneira efetiva os seus objetivos propostos. Pech (2017) 

explica que, após obtidos os requisitos para atender as necessidades, esses devem ser 
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devidamente analisados e registrados com informações suficientes para que possam ser 

controlados e medidos durante a execução do projeto. 

Um requisito é algo que deve atender uma respectiva necessidade. 

Pech (2017) ainda explica que uma boa base para a coleta de requisitos é o termo de 

abertura do projeto, bem como informações de stakeholders, que podem ser obtidas por meio 

de reuniões, entrevistas, brainstormings, dentre outras técnicas. Para uma eficaz identificação 

de requisitos podem ser abordados os seguintes itens: 

“ 

 Problema a ser resolvido; 

 Objetivos a serem alcançados; 

 Requisitos funcionais e não funcionais; 

 Qualidade; 

 Regras de negócio; 

 Suporte necessário; 

 Prioridades.” 

Vale ressaltar que os requisitos irão alimentar a declaração do escopo e 

consequentemente a Estrutura Analítica do Projeto (EAP). 

Está representado na figura 3 as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para o processo 

de coletar requisitos, de acordo com o Guia PMBOK 6ª Edição (PMI, 2017, p.138). 
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Figura 3: Coletar os Requisitos: Entradas, Ferramentas e Técnicas, e Saídas (Fonte: PMI, 2017, p.138) 

2.3.3 DEFINIÇÃO DO ESCOPO 

 Nesse processo são descritas todas as entregas tangíveis e seu produto final, onde se 

delimita o escopo do projeto, ou seja, descreve o que será e o que não será entregue para sua 

conclusão. 

Para a definição do escopo, De Castro (2017) ressalta que nessa definição deve conter o 

Escopo gerencial, ou seja o escopo do projeto, o qual depende da estratégia de condução do 

mesmo, e o Escopo do Contrato, que contempla as estregas para o cliente. Pech (2017) reforça 

ainda que nessa etapa também devem ser consideradas as restrições, ou seja, fatores que limitam 

as alternativas da equipe de gerenciamento, além de as premissas, fatores que não dependem 

do gerente do projeto. 

 De acordo com o Guia PMBOK 6ª, a definição do escopo é efetivada por meio de um 

documento denominado de Declaração de Escopo. Uma declaração de escopo deve conter os 

seguintes itens (PECH, 2017, p. 17): 

“ 

1. Título do Projeto; 
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2. Sponsor / Patrocinador; 

3. Gerente do projeto e nível de autonomia; 

4. Justificativa (motivo) do projeto; 

5. Objetivo do projeto; 

6. Equipe do projeto; 

7. Descrição do produto principal do projeto; 

8. Fatores de sucesso do projeto; 

9. Restrições; 

10. Premissas; 

11. Exclusões específicas (O que não será incluído no escopo); 

12. Estregas principais do projeto; 

13. Orçamento previsto; 

14. Riscos do projeto; 

15. Marcos principais do projeto; 

16. Critérios de aceitação do projeto.” 

 A figura 4, a seguir, ilustra, de acordo com o Guia PMBOK 6ª Edição (2017), as 

entradas, ferramentas e técnicas e saídas para o processo de definir escopo. 

 

Figura 4: Definir o Escopo: Entradas, Ferramentas e Técnicas, e Saídas (Fonte: PMI, 2017, p.150)   



12 

 

2.3.4 CRIAÇÃO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP / WBS) 

 O processo de Criação da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) é onde se decompõe as 

entregas em componentes menores, de modo a torna-los mais gerenciáveis. Essa decomposição 

traz uma visão estruturada do que deve ser entregue pelo projeto. 

 A EAP auxilia de maneira geral, dando condições de uma melhor estimativa de custos, 

prazos, recursos, além da definição de responsáveis por cada entrega, dentro outros benefícios. 

 O último nível de decomposição da EAP são os denominados “Pacotes de trabalho” 

(entregas) os quais deverão ser posteriormente detalhados no dicionário da EAP. 

  Na figura 5 podemos observar as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para o 

processo de criar a EAP, de acordo com o Guia PMBOK 6ª Edição (2017). 

 

Figura 5: Criar a EAP: Entradas, Ferramentas e Técnicas, e Saídas (Fonte: PMI, 2017, p.156) 

 A figura 6 apresenta um exemplo de EAP. 



13 

 

 

Figura 6: Amostra de EAP Decomposta até o Nível de Pacotes de Trabalho (Fonte: PMI, 2017, p.158) 

2.3.4.1 CRIAÇÃO DO DICIONÁRIO DA EAP / WBS 

 O dicionário da EAP é o documento criado a partir da própria EAP, onde constam 

informações detalhadas de cada um dos seus pacotes de trabalho, a fim de que se possibilite 

compreender mais facilmente no que consistem especificadamente, bem como o seus critérios 

de aceitação. 

 De Castro (2017) propõe um modelo de dicionário de EAP que contém os seguintes 

componentes de cada pacote de trabalho, em forma de tabela: 

 Número na EAP; 

 Nome do Pacote de Trabalho; 

 Descrição / Especificação: 

 Critério de avaliação. 

2.3.5 VALIDAÇÃO DO ESCOPO 

 O processo de validação do escopo é onde se tem a formalização do aceite das entregas 

do projeto de acordo com suas especificidades. Dentre os principais benefícios desse processo, 

está o fato de que este traz maior objetividade, além de potencializar a chance de aceitação do 
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produto final, por meio da validação parcial de cada entrega (pacote de trabalho) (PECH, 2017, 

p.32). 

 A formalização da validação das entregas do projeto pode ser realizada por meio do 

documento de termo de validação, em que é verificada cada uma das entregas do projeto até o 

produto final 

 Na figura 7 abaixo estão representadas as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para 

o processo de validar o escopo, de acordo com o Guia PMBOK 6ª Edição (2017). 

 

Figura 7: Validar o Escopo: Entradas, Ferramentas e Técnicas, e Saídas (Fonte: PMI, 2017, p.163) 

2.3.6 CONTROLE DO ESCOPO 

 Nesse último processo de gerenciamento de escopo proposto pelo Guia PMBOK 6ª 

Edição (2017), é onde se realiza o controle e monitoramento do andamento do escopo do projeto 

e o gerenciamento das mudanças e ações corretivas recomendadas, analisando quais outras 

áreas de conhecimento podem ser afetadas e quais os impactos gerados ao projeto. 

 Pech (2017) apresenta um esquema em que evidencia ações para quando ocorrerem não 

conformidades no projeto: deve ser aplicada a metodologia Plan, Do, Check, Action (PDCA). 

Isso possibilitaria analisar se a não conformidade pode ser aceita ou não, e caso essa não possa 

ser aceita, deve-se então partir para a correção da mesma; caso possa ser aceita, partir para a 
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mudança analisando todos os impactos que essa possa trazer para o projeto. Para o controle do 

escopo frente às mudanças, ele apresenta o seguinte passo à passo: 

1. Identificar as mudanças; 

2. Analisar os impactos das mudanças; 

3. Aprovar as mudanças; 

4. Implementar as mudanças. 

 Dentre as principais vantagens desse processo, está a garantia de manter a linha de base 

(baseline) do escopo do projeto atualizada durante todo o seu ciclo de vida (PECH, 2017, p.34). 

 Pech (2017) cita um modelo de documento para auxiliar no controle de mudanças, o 

mesmo deve conter os seguintes itens: 

 Mudança solicitada; 

 Justificativa; 

 Impactos identificados com outas áreas; 

 Indicação dos responsáveis (pela solicitação, análise e aprovação); 

 Parecer quanto a solicitação (aceite ou rejeição). 

 A seguir estão apresentadas as entradas, ferramentas e técnicas e saídas para o processo 

de controlar o escopo, de acordo com o Guia PMBOK 6ª Edição (2017). 
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Figura 8: Controlar o Escopo: Entradas, Ferramentas e Técnicas, e Saídas (Fonte: PMI, 2017, p.163) 
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3. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 Nesse capítulo está contemplada a descrição dos procedimentos metodológicos que 

foram seguidos para que os objetivos do presente trabalho fossem alcançados. 

 Para o início do desenvolvimento do trabalho, foi realizada uma reunião de 

sensibilização com a direção da empresa, com o intuito de apresentar a proposta e explanar os 

benefícios que a aplicação das boas práticas referentes ao gerenciamento de escopo 

apresentadas pelo Guia PMBOK 6ª Edição (2017) poderiam trazer ao projeto da construtora de 

implantação de uma UEN, com foco em soluções de engenharia. 

 Após a diretoria ter aceito e apoiado a iniciativa, foi realizada uma nova reunião com o 

diretor, o qual no caso foi o sponsor do projeto, para coletar mais informações e o que o mesmo 

gostaria de possuir quando da conclusão do mesmo, assim já se dando início a aplicação das 

boas práticas para o gerenciamento de escopo do processo. 

 Durante o desenvolvimento do trabalho e do projeto, foram feitas novas reuniões com 

os demais stakeholders e a aplicados os demais processos apresentados pelo PMBOK 6ª Edição 

(2017), referente ao gerenciamento do escopo. 

 Como resultado do trabalho, pode-se observar, de modo geral, diversas melhorias para 

a empresa, como por exemplo a integração entre as áreas de planejamento e de orçamento. 

Esses setores tomaram como base para as suas atividades e EAP desenvolvida durante o 

trabalho, além de permitir que a diretoria enxergasse de uma maneira mais fácil o alcance dos 

objetivos propostos. 

3.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 A VCCON Engenharia é uma construtora que foi fundada em 2011 e teve início efetivo 

de suas atividades no ano de 2012, trabalhando na execução de um edifício de alto padrão no 

município de Curitiba. 

 A construtora atua especificamente na execução de edificações dos mais variados estilos, 

tais como, edifícios residenciais, corporativos, comerciais, industriais, dentre outros. 

Inicialmente, sua região de atuação foi no munícipio de Curitiba, expandindo suas atividades 

no ano de 2016 para o interior do estado do Paraná, tendo a sua primeira obra fora do estado 
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em 2018, quando participou de alguns projetos de execução dentro de uma usina termoelétrica 

sediada no estado do Rio Grande do Sul. 

 Como diversas empresas do Brasil, mais especificamente do setor da construção civil, a 

VCCON Engenharia vem tendo dificuldades com o atual cenário político e econômico do país. 

Tal fato fez com que essa construtora traçasse diversos objetivos estratégicos para o ano de 

2018 com o intuito de obter vantagens competitivas frente aos seus concorrentes e, 

consequentemente, manter-se viva. 

 Um desses objetivos foi a implantação de uma UEN, com foco em soluções para 

engenharia, a qual foi o objeto principal de estudo do presente trabalho. 

 Vale ressaltar que, apesar de a empresa possuir o seu sistema de gestão da qualidade 

certificado em algumas normas, essa não aplicava, até então, as boas práticas indicadas pelo 

Guia PMBOK para a realização e gerenciamento de seus projetos. 

3.2 SENSIBILIZAÇÃO DA DIREÇÃO 

 Com o intuito de se ter a deliberação para a realização do trabalho e o apoio da direção 

da empresa para a execução do mesmo, foi realiza no dia 12 de março de 2018 uma reunião 

com o diretor da construtora, onde foi proposto ao mesmo a aplicação da metodologia de 

gerenciamento de escopo proposta pelo Guia PMBOK 6ª Edição (2017). 

 Após explicar, de maneira sucinta, no que consistia tal metodologia e de apresentar 

alguns casos da aplicação da mesma, o diretor apoiou a ideia e julgou que tal atividade poderia 

trazer mais chance de sucesso para o projeto de implantação da UEN. 

 Com isso, para se dar início ao trabalho, o diretor enviou um comunicado aos 

stakeholders da empresa envolvidos no projeto, apresentando o que seria realizado pelo autor 

desse trabalho e dando as devidas deliberações para o mesmo realizar o trabalho com o apoio e 

participação da equipe envolvida. 

3.3 PLANEJAMENTO DO GERENCIAMENTO DO ESCOPO 

 Para a aplicação do primeiro processo, pelo fato de a empresa até então não ter utilizado 

as boas práticas para o gerenciamento de projetos abrangidas pelo Guia PMBOK para gerenciar 

seus projetos, não foi possível utilizar como entrada os documentos Termo de Abertura do 

Projeto e nem o Plano de Gerenciamento do Projeto. 
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 Sendo assim, para seguir o processo de acordo com o que orienta o Guia PMBOK 6ª 

Edição (2017) dentro da realidade da empresa, foi então tido como entrada para o processo de 

planejar o gerenciamento de escopo, a análise dos fatores ambientais da empresa e dos ativos 

de processos organizacionais. 

 Como fatores ambientais da empresa, pode-se observar que a mesma possuía uma 

cultura de estar sempre procurando inovar suas atividades e processos, com o intuito de ter 

melhoria contínua, sustentando suas certificações do sistema de gestão da qualidade e também 

a hierarquia da empresa, centralizada no seu diretor, responsável por grande parte das 

deliberações de decisões dentro da empresa. 

 No que se refere a infraestrutura, a empresa, além de possuir um escritório equipado com 

computadores para o desenvolvimento de documentos e acesso à informações, contava com 

salas de reuniões para realizações de debates e apresentações, dentre outras atividades; ainda, 

possuía sistema Enterprise Resource Planning (ERP), por onde os seus recursos e projetos eram 

monitorados, acompanhados e gerenciados. 

 Com relação aos ativos de processos organizacionais, a empresa possuía a sua política 

da qualidade, que era sustentada por seus procedimentos devidamente documentados, os quais 

eram utilizados como base para o desenvolvimento de todas as atividades, fato que facilitou a 

aplicação e o cumprimento do Plano de Gerenciamento de Escopo. 

 Ainda no processo de planejar o gerenciamento do escopo, foram coletadas e analisadas 

informações sobre a área de aplicação do projeto e por fim realizada uma reunião com o diretor 

para aprovar o Plano de Gerenciamento de Escopo e consequentemente o colocá-lo em 

aplicação, de modo a respeitar a estrutura de hierarquia da empresa. 

 Como saída desse processo, teve-se o Plano de Gerenciamento de Escopo, que encontra-

se em anexo, onde constava todas as diretrizes para a definição, desenvolvimento, 

monitoramento, controle e verificação do escopo do projeto, bem como o plano de 

gerenciamento dos requisitos. 

3.4 COLETA DOS REQUISITOS 

 A coleta dos requisitos deu-se basicamente por reuniões e entrevistas realizadas junto ao 

diretor e aos demais stakeholders envolvidos, onde foram coletadas informações de referentes 

à: 
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 Qual era o problema a ser resolvido; 

 Quais eram as necessidades; 

 Quais era os objetivos a serem alcançados; 

 Quais eram os requisitos funcionais e não funcionais; 

 Quais eram os critérios de qualidade esperados; 

 Quais eram as regras a serem seguidas; 

 Qual o suporte seria dado; 

 Quais era as prioridades. 

As entradas para esse processo foram basicamente essas, visto que não se tinha outros 

documentos, como por exemplo o Termo de Abertura do Projeto, isso pelo fato já exposto 

anteriormente. 

Os requisitos coletados encontram-se na matriz de requisitos em anexo. 

3.5 DEFINIÇÃO DO ESCOPO 

 Dando continuidade ao trabalho, após ter sido criado o Plano de Gerenciamento de 

Escopo, onde estavam as diretrizes para as demais etapas, e identificadas as necessidades e 

consequentemente os requisitos, partiu-se então para a definição do escopo. 

 A definição do escopo foi realizada por meio de conversas com profissionais da área, 

análise de dados e informações coletadas, análises das habilidades interpessoais da equipe, 

análise do que consistia efetivamente o produto e análise de tomadas de decisão no que um 

determinado item poderia impactar outro. 

 Como saída desse processo, obteve-se o documento denominado Declaração de Escopo, 

o qual encontra-se em anexo, juntamente com os demais documentos resultantes do 

desenvolvimento do presente trabalho. 

3.6 CRIAÇÃO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP / WBS) 

 A criação da EAP do projeto em estudo deu-se com a análise dos documentos que 

haviam sido elaborados, sendo eles, o Plano de Gerenciamento do Escopo, a Matriz de 

Requisitos e a Declaração do Escopo. 
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 Na EAP os itens foram subdivididos em entregas e componentes menores, o que 

possibilitou que as entregas fossem melhor gerenciadas e controladas, além de tornar a visão 

do projeto mais estruturada com relação a suas entregas. 

 A fim de detalhar as entregas do projeto de uma maneira que tornasse mais clara o que 

cada uma delas se referia especificamente, foi elaborado também um dicionário para essa EAP, 

contando as seguintes informações: 

 Número de identificação da entrega na EAP; 

 Nome da entrega; 

 Explicação e descrição da entrega; 

 Critérios de aceitação de cada entrega. 

Um fato que vale ressaltar, é que as áreas responsáveis pelo cronograma e orçamento do 

projeto desenvolveram suas atividades com base na EAP elaborada pelo autor do presente 

trabalho, o que se mostrou mais produtivo para o projeto como um todo. 

As saídas desse processo, que são a EAP e o dicionário da EAP, encontram-se em anexo 

junto aos demais documentos. 

3.7 VALIDAÇÃO DO ESCOPO 

 A validação do escopo do projeto em estudo ocorreu por meio de inspeção de cada uma 

das entregas, tomando como base para a aceitação de cada uma os documentos gerados, em 

especial o dicionário da EAP. 

 Para o registro do aceite de cada uma das entregas, foi elaborado um documento 

denominado Termo de validação de escopo, o qual encontra-se em anexo. Cada uma das 

entregas estava relacionada e possuía um aceite do diretor da empresa, estando conforme o que 

foi definido no Plano de Gerenciamento de Escopo. 

 Vale ressaltar que foi observado que com a aplicação desse processo ficou evidente que 

as entregas foram aceitas dentro do especificado de maneira gradativa, o que facilitou o aceite 

do projeto como um todo pelo sponsor do projeto. 
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3.8 CONTROLE DO ESCOPO 

 No processo de controle do escopo, foram tomados como base todos os documentos que 

apresentavam quais eram as características e delimitações de cada uma das entregas bem como 

as do projeto como um todo. 

 Quando surgiram situações que acarretaram necessidades de mudanças no escopo do 

projeto, essas foram devidamente registradas no formulário específico, criado para esse 

processo, onde se era possível identificar qual a mudança solicitada, bem como quais impactos 

ao projeto essas poderiam trazer. Nesse documento também foi registrado se a mudança era 

aceita ou era rejeitada pelo diretor, conforme estabelecido no Plano de Gerenciamento de 

Escopo. 

 Durante o projeto surgiram apenas duas necessidades de mudança, que não foram aceitas 

pelo sponsor do projeto e diretor da empresa, e que estão devidamente registradas nos 

documentos específicos que se encontram em anexo. 

 O não aceite das mudanças, apesar de gerar inicialmente uma situação complicada de 

desconforto para alguns dos stakeholders do projeto, garantiu que o mesmo fosse concluído 

conforme o que estava proposto sem impactos ao resultado do projeto. 
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4. CONCLUSÕES 

O principal objetivo deste trabalho foi identificar como a aplicação das boas práticas 

para o gerenciamento de escopo citadas pelo Guia PMBOK 6ª Edição (2017) poderia auxiliar a 

construtora em estudo na execução de um de seus projetos do planejamento estratégico do ano 

de 2018, o qual consistia na implantação de uma UEN, com foco em soluções para engenharia. 

Após realizada a aplicação das boas práticas de gerenciamento de escopo do Guia 

PMBOK 6ª Edição (2017), pode-se observar que a metodologia se mostrou muito eficaz para o 

projeto em questão, pois após a aplicação de todos os processos, iniciando pelo planejamento 

do gerenciamento do escopo, passando pela coleta de requisitos, definição de escopo, criação 

da EAP, validação de escopo e por fim controle de escopo, o projeto atingiu o seu resultado 

proposto de maneira satisfatória, sem grandes desvios, deixando o diretor da empresa satisfeito 

com tal aplicação. 

Outro ponto que pode-se citar, é que a aplicação desse processo, mesmo sem conseguir 

utilizar alguns outros documento citados pelo Guia PMBOK de outras áreas de conhecimento 

que não sejam escopo, isso pelo fato de a empresa não utilizar essa metodologia para gerenciar 

seus projetos, fez com que outras áreas, como, por exemplo, planejamento e orçamento, 

realizassem suas atividades de maneira alinhada, trazendo ainda mais eficácia e efetividade para 

o projeto. 

Outro fato que pode-se destacar, é que pelo bom desempenho que a aplicação desse 

processo trouxe para o projeto da empresa em estudo, o diretor se interessou pelas demais áreas 

de conhecimento abordadas pelo Guia PMBOK e colocou no seu planejamento estratégico de 

2019 a implantação de um Project Management Office (PMO), de modo que esse possa auxiliar 

a empresa no gerenciamento dos seus projetos, utilizando as boas práticas para o gerenciamento 

de projetos abordadas pelo Guia PMBOK, de modo a ter maior efetividade e maior taxa de 

sucesso nos mesmos. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Como possíveis desdobramentos ou trabalhos futuros que podem ser desenvolvidos com 

base no presente trabalho, destaca-se a análise da integração entre as áreas de conhecimento, 

visto que, apesar de o presente trabalho abordar mais especificamente o estudo do 

gerenciamento de escopo, já foi possível observar que o mesmo trouxe benefícios para outras 

áreas como, por exemplo, as já citadas áreas de gerenciamento de cronograma e gerenciamento 

de custos. 

Além disso, como o diretor da empresa se interessou pela implantação de um PMO, seria 

interessante ser desenvolvido um estudo de acompanhamento, análise e monitoramento de tal 

implantação, de modo a verificar os resultados e impactos trazidos pela mesma para a 

organização. 
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7. ANEXOS 

i. Plano de gerenciamento de escopo; 

ii. Matriz de requisitos; 

iii. Declaração do escopo; 

iv. Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS); 

v. Dicionário da EAP / WBS; 

vi. Termo de validação do escopo; 

vii. Controle de mudanças de escopo. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

i. Plano de gerenciamento de escopo 

 



 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

 

Revisão: 00  Página 1 de 2 

Nome do Projeto: 
Implantação UEN – Soluções em engenha-

ria 

Elaborado por: Ramon Quirilos Assis Bomfim 

Data: 12/04/2018 

 

1. Elaboração do escopo do projeto 

 

A elaboração do escopo do projeto se dará por meio da análise dos fatores ambientais 

da empresa e dos ativos de processos organizacionais. Para a elaboração do escopo se-

rão realizadas reuniões com os stakeholders com o intuito de coletar a maior quantidade 

de informações possíveis quanto às características da empresa e o que se espera do 

projeto. Após a coleta dessas informações e elaboração do escopo essa deverá ser 

aprovada pelo diretor da empresa. 

 

2. Gerenciamento do escopo do projeto 

 

O gerenciamento de escopo se dará também por meio de reuniões e inspeções de 

acompanhamento sobre a elaboração de cada etapa. Os requisitos serão obtidos basi-

camente em reuniões e entrevistas com os stakeholders. Após os requisitos serem apro-

vados pela direção da empresa, será elaborado o documento Declaração de Escopo e 

esses requisitos serão controlados e monitorados quando suas entregas por meio de pe-

quenas auditorias e avaliações, onde cada entrega será aprovada mediante ao que está 

especificado no dicionário da EAP. A formalização de cada uma das entregas do projeto 

será registrada no documento Termos de validação de escopo. 

 

3. Avaliação da estabilidade do escopo do projeto 

 

A estabilidade do escopo do projeto tem baixa probabilidade de ser afetada, visto que o 

escopo terá baixa incerteza, pois após a elaboração do escopo este será aprovado e 

consequentemente sustentado pela diretoria da empresa e sponsor do projeto. Entre tan-

to essa estabilidade será sustentada pelo controle de mudanças do projeto. 
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4. Identificação e gerenciamento das mudanças no escopo do projeto 

 

As solicitações de mudanças no projeto deverão ser devidamente registradas e forma-

lizadas do documento denominado de Controle de mudanças de escopo, as quais serão 

devidamente analisadas quanto aos seus impactos no projeto. Todas as mudanças se-

rão efetivadas somente após o aceite e aprovação pelo diretor da empresa. 

 

5. Integração de mudanças no escopo do projeto 

 

No caso de as mudanças solicitadas serem aprovadas, após analisadas e aprovadas 

pela direção, essas serão analisadas quanto aos impactos e interferências que essas 

poderão trazer ao escopo do projeto, de modo que essas sejam integradas sem trazer 

problemas para a efetiva conclusão do projeto dentro do esperado. 

 

6. Observações gerais quanto ao escopo do projeto 

 

Além de todas as informações descritas nos itens anteriores do presente plano, ressal-

ta-se que todos os documentos elaborados para o gerenciamento de escopo do referido 

projeto seguiram os padrões exigidos pelo Sistema de Gestão da Qualidade da empresa 
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Revisão: 00 Página 1 de 4 

Nome do projeto: 
Implantação UEN – 

Soluções em 
engenharia 

Responsável pela 
elaboração: 

Ramon Quirilos 
Assis Bomfim 

Data: 17/04/2018 

 

Legenda 

Informações dos requisitos Rastreamento 

Identificação 
Descrição do 

requisito 
Prioridade Fonte 

Relação com o 

objeto 

Item 

relacionado da 

EAP 

Validação 

Código de 

identificação 

do requisito 

Descrição do 

requisito 

Alta; 

Média; 

Baixa. 

De quem/onde se 

originou o requisito 

Sim; 

Não 

Item da EAP 

relacionada a 

entrega 

Como / Quem 

deve validar o 

requisito 
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Informações dos requisitos Rastreamento 

Identificação 
Descrição do 

requisito 
Prioridade Fonte 

Relação com o 

objeto 

Item 

relacionado da 

EAP 

Validação 

1 

Desenvolvimento de 

material de 

propaganda 

Alta Sponsor/Diretor Sim 

1.2.1 Material 

gráfico de 

propaganda 

Aprovado pelo 

Sponsor/Diretor 

2 Criação de site Alta Sponsor/Diretor Sim 1.2.2 Site 
Aprovado pelo 

Sponsor/Diretor 

3 Criação de aplicativo Média Sponsor/Diretor Sim 1.2.3 Aplicativo 
Aprovado pelo 

Sponsor/Diretor 

4 

Desenvolvimento de 

modelo de proposta 

comercial 

Alta 
Coordenador da 

UEN 
Sim 

1.3.1 Template 

de proposta 

Aprovado pelo 

Setor Jurídico 

5 

Desenvolvimento de 

modelo de contrato 

comercial 

Alta 
Coordenador da 

UEN 
Sim 

1.3.2 Template 

de contrato 

Aprovado pelo 

Setor Jurídico 
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6 

Desenvolvimento de 

formulários e 

procedimento para 

as atividades 

realizadas pela UEN 

Alta 
Coordenador da 

Qualidade 
Sim 

1.3.3 

Procedimento 

operacional 

específico 

1.3.4 

Formulários 

Padrões 

Aprovado pela 

Coordenação 

da Qualidade 

7 

Elaboração de 

orçamento para o 

projeto 

Alta 
Coordenador da 

UEN 
Sim 

1.4.1 

Orçamento do 

projeto 

Aprovado pela 

Coordenação 

de PCO 

8 

Elaboração de 

cronograma para o 

projeto 

Alta 
Coordenador da 

UEN 
Sim 

1.4.2 

Cronograma do 

projeto 

Aprovado pela 

Coordenação 

de PCO 

9 

Treinamento da 

equipe integrante da 

UEN 

Alta 
Coordenador da 

UEN 
Sim 

1.5 

Treinamento da 

equipe 

Aprovado pela 

Coordenação 

de Recursos 

Humanos 
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10 
Espaço físico para a 

equipe 
Alta 

Coordenador da 

UEN 
Sim 

1.6 Espaço 

físico para a 

instalação da 

UEN 

Aprovado pelo 

Coordenador 

da UEN 

11 

Atualização da 

documentação legal 

da empresa 

Alta 
Coordenadora do 

Jurídico 
Sim 

1.7.1 

Atualização do 

CNPJ 

1.7.2 

Atualização do 

Alvará 

1.7.3 Registro 

na junta 

comercial 

Aprovado pelo 

Setor Jurídico e 

Órgãos 

públicos 

 



 

 

 

 

 

 

 

iii. Declaração do escopo 

 



 

DECLARAÇÃO DO ESCOPO 

 

Revisão: 00  Página 1 de 3 

Elaborado por: Ramon Quirilos Assis Bomfim 

Data: 20/04/2018 

 

1. Título do projeto 

Implantação UEN - Soluções em engenharia 

 

2. Sponsor / Patrocinador do projeto 

 

Clayton Egberto de Freitas 

 

3. Gerente do projeto e nível de autonomia 

 

Ramon Quirilos Assis Bomfim, imediatamente abaixo do Diretor (Sponsor). Porém to-

das as entregas devem ser aceitas pelo próprio Sponsor 

 

4. Justificativa do projeto 

Realização de uma das atividades resultantes do planejamento estratégico do ano de 

2018 da empresa, onde a mesma busca obter vantagem competitiva frente aos seus 

concorrentes, por meio da implantação de uma Unidade Estratégica de Negócio (UEN), 

com foco em Soluções de Engenharia, onde essa atuaria de maneira direcionada e oti-

mizada, para assim ser mais competitiva frente aos seus concorrentes 

 

5. Objetivo do projeto 

 

Implantar na empresa uma UEN, com foco em Soluções de Engenharia 

 

6. Equipe do projeto 

Gerente do projeto: Ramon Quirilos Assis Bomfim 

Coordenador da Qualidade: Altevir de Oliveira 

Coordenador de PCO: Gerson Weiss 

Coordenador do Jurídico: Alexandre Uema 

Coordenadora de Recursos Humanos: Aline Contini 

Coordenador da UEN: Celso Machado 
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7. Descrição do produto principal do projeto 

O principal produto do projeto é a implantação da UEN, com foco em Soluções de En-

genharia 

 

8. Fatores de sucesso do projeto 

A UEN de negócio ser implantada dentro do orçamento e cronograma previsto, conse-

guindo ao menos um cliente em até um mês após a sua implantação 

 

9. Restrições 

Não extrapolar o prazo do cronograma e nem o valor de orçamento e além disso a 

UEN deve ser composta por pelo menos 3 integrantes que serão remanejados do setor 

de Assistência Técnica 

 

10. Premissas 

Os colaboradores que serão relocados do setor de assistência técnica para a UEN, se-

rão substituídos à altura, sem comprometer a realização das atividades normais do setor 

 

11. Exclusões específicas 

Não faz parte do projeto a aquisição das mobílias e equipamentos para a utilização dos 

colaboradores da UEN nem a contratação de novos colaboradores. 

 

12. Entregas principais do projeto 

As principais entregas do projeto são: 

 Branding; 

 Documentação padrão (procedimentos e formulários); 

 Treinamento da equipe; 

 Espaço físico para a instalação da UEN; 

 Documentação legal. 
 

13. Orçamento previsto 

O orçamento disponibilizado para a execução do referido projeto é de R$ 50.000,00 
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14. Principais riscos identificados no projeto 

Como principais riscos do projeto, se encontra a formação da equipe integrante da 

UEN, pois a maioria da mesma virá de outro setor e a liberação da mesma pode ser um 

pouco complicada e trazer problemas para o outro setor da empresa, outro grande risco 

é o projeto não ser entendido como deve ser, ou seja, o restante da empresa não enxer-

gar a UEN como uma área independente da empresa. Como último grande risco do pro-

jeto está a grande centralização das decisões e aprovações no projeto, pois praticamen-

te todas essas deverão ser aceitas pelo Sponsor do projeto e diretor da empresa, o que 

pode torna o andamento do projeto moroso, comprometendo fatores críticos de sucesso 

do projeto, como por exemplo, o cumprimento de custo e prazo 

 

15. Marcos principais do projeto 

Dentre os principais marcos do projeto está a conclusão do Branding e a elaboração do 

procedimento operacional da UEN 

 

16. Critérios de aceitação do projeto 

O projeto será considerado aceito quando entregar todos os pacotes de trabalho dentro 

de suas especificidades, de acordo com o que está descrito no Dicionário da EAP / WBS 

 



 

 

 

 

 

 

 

iv. Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS) 

 



 

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP / WBS) 

 

Revisão: 00 Página 1 de 1 

Nome do projeto: 
Implantação UEN – 

Soluções em 
engenharia 

Responsável pela 
elaboração: 

Ramon Quirilos 
Assis Bomfim 

Data: 24/04/2018 

 

1. Implantação UEN 

- Soluções em 

engenharia

1.1 Gerenciamento 

de escopo
1.2 Branding

1.3 Documentação 

padrão

1.4 Controle de 

custo e prazo

1.5 Treinamento da 

equipe

1.6 Espaço físico 

para a instalação da 

UEN

1.7 Documentação 

legal

1.8 Encerramento 

do projeto

1.1.1 Plano de 

gerenciamento de 

escopo

1.1.2 Matriz de requisitos

1.1.3 Declaração de 

escopo

1.1.4 Estrutura Analítica 

do Projeto (EAP / WBS)

1.1.5 Dicionário da EAP / 

WBS

1.1.6 Termo de 

validação de escopo

1.1.7 Controle de 

mudanças de escopo

1.2.1 Material gráfico de 

propaganda

1.2.2 Site

1.2.3 Aplicativo

1.3.1 Template de 

proposta

1.3.2 Template de 

contrato

1.3.3 Procedimento 

operacional específico

1.3.4 Forulários padrões

1.4.1 Orçamento do 

projeto

1.4.2 Cronograma do 

projeto

1.7.1 Atualização do 

CNPJ

1.7.2 Atualização do 

Alvará

1.7.3 Registro na junta 

comercial

1.8.1 Termo de 

encerramento

1.8.2 Relatório de lições 

aprendidas

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

v. Dicionário da EAP / WBS 
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Nome do projeto: 
Implantação UEN – 

Soluções em 
engenharia 

Responsável pela 
elaboração: 

Ramon Quirilos 
Assis Bomfim 

Data: 25/04/2018 

 

Legenda 

Identificação 

na EAP 
Pacote de trabalho Descrição Critério de aceitação 

Código do 

pacote de 

trabalho na 

EAP / WBS 

Descrição do nome do pacote de trabalho 

na EAP / WBS 

Descrição de o que consiste o 

pacote de trabalho 

Descrição de o que e como o 

pacote de trabalho deve estar 

para ser aceito e considerado 

como entregue  
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Identificação 

na EAP 
Pacote de trabalho Descrição Critério de aceitação 

1.1.1 Plano de gerenciamento de projeto 

Documento que apresenta como o 

escopo do projeto será gerenciado, 

controlado, monitorado e validade, 

além de como os requisitos serão 

coletados e gerenciados 

O documento deverá ser 

elaborado em formato 

compatível com os demais 

documentos do Sistema de 

Gestão da Qualidade da 

empresa, além de estar 

subdividido entre os seguintes 

tópicos: 

1. Elaboração do escopo do 

projeto; 

2. Gerenciamento do escopo 

do projeto; 

3. Avaliação da estabilidade 

do escopo do projeto; 

4. Identificação e 

gerenciamento das 

mudanças no escopo do 

projeto; 

5. Integração de mudanças 

no escopo do projeto; 

6. Observações gerais 

quanto ao escopo do 

projeto. 
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1.1.2 Matriz de requisitos 

Documento que apresenta os 

requisitos coletas para a elaboração 

do escopo do projeto, desenvolvido 

de acordo com o padrão de 

documentos da empresa 

estabelecido pelo seu Sistema de 

Gestão da Qualidade 

O documento deverá ser 

elaborado em formato 

compatível com os demais 

documentos do Sistema de 

Gestão da Qualidade da 

empresa, além de possuir 

legenda e as seguintes 

informações de cada um dos 

requisitos coletados: 

 Identificação; 

 Descrição do requisito; 

 Prioridade; 

 Fonte; 

 Relação com o objeto; 

 Item relacionado da EAP; 

 Validação. 
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1.1.3 Declaração de escopo 

Documento que apresenta diversas 

informações e características 

específicas sobre o projeto, 

desenvolvido de acordo com o 

padrão de documentos da empresa 

estabelecido pelo seu Sistema de 

Gestão da Qualidade 

O documento deverá ser 

elaborado em formato 

compatível com os demais 

documentos do Sistema de 

Gestão da Qualidade da 

empresa, além de estar 

subdividido entre os seguintes 

tópicos: 

1. Título do Projeto; 

2. Sponsor / Patrocinador; 

3. Gerente do projeto e nível de 

autonomia; 

4. Justificativa (motivo) do 

projeto; 

5. Objetivo do projeto; 

6. Equipe do projeto; 

7. Descrição do produto principal 

do projeto; 

8. Fatores de sucesso do 

projeto; 

9. Restrições; 

10. Premissas; 

11. Exclusões específicas (O 

que não será incluído no 

escopo); 

12. Estregas principais do 

projeto; 

13. Orçamento previsto; 

14. Riscos do projeto; 

15. Marcos principais do projeto; 
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1.1.4 
Estrutura Analítica do Projeto (EAP / 

WBS) 

Representação gráfica de todos as 

entregas / pacotes de trabalho do 

projeto, elaborado em programa 

específico 

A EAP / WBS do projeto deve 

possuir uma hierarquia de até 3 

níveis 

1.1.5 Dicionário da EAP / WBS 

Documento que apresenta de 

maneira mais específica todos os 

pacotes de trabalho da EAP / WBS, 

bem como os seus critérios de 

aceitação, desenvolvido de acordo 

com o padrão de documentos da 

empresa estabelecido pelo seu 

Sistema de Gestão da Qualidade 

O documento deverá ser 

elaborado em formato 

compatível com os demais 

documentos do Sistema de 

Gestão da Qualidade da 

empresa, além de possuir 

legenda e as seguintes 

informações de cada um dos 

requisitos coletados: 

1. Identificação na EAP; 

2. Pacote de trabalho; 

3. Descrição; 

4. Critério de aceitação. 
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1.1.6 Termo de validação de escopo 

Documento por onde serão 

formalizadas as validações das 

entregas do escopo, desenvolvido 

de acordo com o padrão de 

documentos da empresa 

estabelecido pelo seu Sistema de 

Gestão da Qualidade 

O documento deverá ser 

elaborado em formato 

compatível com os demais 

documentos do Sistema de 

Gestão da Qualidade da 

empresa, além de possuir 

legenda e as seguintes 

informações de cada uma das 

entregas / pacotes de trabalho 

do projeto: 

1. Identificação na EAP; 

2. Pacote de trabalho; 

3. Resultado da avaliação; 

4. Comentários (caso 

aplicável); 

5. Identificação de quem 

aprovou a entrega; 

6. Identificação de quando a 

entrega foi aceita. 
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1.1.7 Controle de mudanças de escopo 

Documento por onde serão 

registradas as solicitações de 

mudanças no escopo do projeto, 

além de ser onde as análises das 

mesmas serão registradas, bem 

como o parecer sobre a solicitação. 

O desenvolvido de acordo com o 

padrão de documentos da empresa 

estabelecido pelo seu Sistema de 

Gestão da Qualidade 

O documento deverá ser 

elaborado em formato 

compatível com os demais 

documentos do Sistema de 

Gestão da Qualidade da 

empresa, além de possuir as 

seguintes informações de 

mudança solicitada: 

1. Descrição da mudança; 

2. Justificativa para a 

mudança; 

3. Parecer; 

4. Justificativa sobre o 

parecer. 

 

1.2.1 Material gráfico de propaganda 

Materiais para a divulgação da UEN, 

sendo composto por panfletos 

coloridos (15 X 21 cm) e Catálogo 

apresentando os serviços 

oferecidos, com 10 páginas e com 

as seguintes dimensões com 60 X 

21 cm (aberto) 30 x 21 cm (fechado). 

Ambos os arquivos devem ser 

entregues em arquivo aberto 

O material desenvolvido deve 

seguir os a identidade visual da 

empresa e estar de acordo com 

o manual da marca  
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1.2.2 Site 

Página na internet que esteja 

devidamente alinhada com os 

demais materiais de propaganda, 

contendo endereços de contato, 

serviços prestados e informações 

para solicitações de orçamentos 

As entregas para o 

desenvolvimento do site deverão 

ser: 

 Programação Pixel 

perfect (100% fiel ao 

layout definido); 

 Otimização SEO de todas 

as páginas do site; 

 Otimização de imagens; 

 Layout responsivo e 

mobile; 

 Integração com 

Wordpress; 

 Instrução do uso do 

sistema.  

1.2.3 Aplicativo 

Aplicativo por onde os clientes 

possam acompanhar a execução 

dos serviços e ter acesso ao 

histórico dos mesmos 

O aplicativo desenvolvido deve 

ser compatível com os seguintes 

sistemas operacionais: 

 Android; 

 IOS; 

 Windows Phone. 
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1.3.1 Template de proposta 

Modelo de proposta padrão, onde 

constem pelo menos as seguintes 

informações sobre os serviços 

propostos: 

 Localização; 

 Detalhamento do serviço; 

 Prazo de execução; 

 Forma de pagamento; 

 Premissas; 

 Restrições; 

 Composição do preço; 

 Prazo de garantia 

O documento deverá ser 

aprovado pelo setor Jurídico e 

estar em formato compatível 

com os demais documentos do 

Sistema de Gestão da Qualidade 

da empresa  
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1.3.2 Template de contrato 

Modelo de contrato padrão, onde 

constem pelo menos as seguintes 

informações sobre os serviços 

contratados: 

 Informações e dados do 

contratante; 

 Informações e dados da 

contratada; 

 Direitos e deveres do 

contratante; 

 Direitos e deveres da 

contratada; 

 Valor do contrato; 

 Prazo de execução do 

contrato. 

O documento deverá ser 

aprovado pelo setor Jurídico e 

estar de acordo com toda a 

legislação aplicável 

1.3.3 Procedimento operacional específico 

Procedimento operacional para a 

UEN descrevendo como são 

desenvolvidas todas as suas 

atividades 

O documento deverá ser 

elaborado em formato 

compatível com os demais 

documentos do Sistema de 

Gestão da Qualidade da 

empresa. 
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1.3.4 Formulários padrões 
Formulários padrões para o registro 

das atividades desenvolvidas pela 

UEN 

Os formulários deverão ser 

elaborados em formato 

compatível com os demais 

documentos do Sistema de 

Gestão da Qualidade da 

empresa. 

1.4.1 Orçamento do projeto 

Orçamento para o projeto de 

implantação da UEN. O orçamento 

deve englobar todas as entregas de 

acordo com a EAP / WBS 

O orçamento deve ser 

compatível com o sistema ERP 

utilizado pela empresa para 

gerenciar os seus projetos, o 

Mega 

1.4.2 Cronograma do projeto 

Cronograma para o projeto de 

implantação da UEN. O cronograma 

deve englobar todas as entregas de 

acordo com a EAP / WBS e marcos 

para os itens em 2º nível de 

hierarquia na EAP / WBS 

O cronograma deve ser 

compatível com o sistema ERP 

utilizado pela empresa para 

gerenciar os seus projetos, o 

Mega 
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1.5 Treinamento da equipe 

Apresentação padrão para realizar 

treinamento para toda a equipe 

integrante da UEN. Esse 

treinamento deve ser desenvolvido 

por meio de uma apresentação em 

pptx., estando de acordo com o 

procedimento operacional específico 

da UEN. Além da apresentação 

deverá ser elaborada uma avaliação 

com 10 questões sobre o 

treinamento 

O treinamento deverá ser 

aprovado e realizado pelo 

Coordenador da UEN e após a 

execução deverá ser realizada a 

avaliação de eficácia do 

treinamento 

1.6 Espaço físico para a instalação da UEN 

Local específico para a instalação da 

UEN, contendo 4 postos de trabalho, 

providos de mesa, cadeira, notebook 

com Windows 10 e pacote Office, 

acesso à internet, impressora e 

quadro para gestão à vista 

O local deve ser no mesmo 

imóvel da empresa, porém 

isolado do restante dos demais 

setores 

1.7.1 Atualização do CNPJ 
Complementação do objeto social da 

empresa indicando também a 

atividade a ser executada peça UEN 

A atualização deve ser aprovada 

pela Receita Federal 

1.7.2 Atualização do Alvará 
Complementação do objeto social da 

empresa indicando também a 

atividade a ser executada peça UEN 

A atualização deve ser aprovada 

pela Prefeitura Municipal de 

Curitiba 

1.7.3 Registro na junta comercial 
Complementação do objeto social da 

empresa indicando também a 

atividade a ser executada peça UEN 

A atualização deve ser aprovada 

pela Junta comercial do estado 

do Paraná 
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1.8.1 Termo de encerramento 

Documento onde é formalizado do 

encerramento do projeto após o 

mesmo ter tido todas as suas 

entregas concluídas e validadas. 

Nesse documento constarão as 

seguintes informações: 

Nome do projeto; 

Gerente do projeto; 

Versão do documento; 

Motivo do encerramento; 

Objetivo do projeto; 

Descrição das entregas; 

Data do encerramento 

O documento deverá ser 

elaborado em formato 

compatível com os demais 

documentos do Sistema de 

Gestão da Qualidade da 

empresa e deverá ser aprovado 

pelo diretor da empresa 

1.8.2 Relatório de lições aprendidas 

Documento onde estarão descritas 

as lições aprendidas durante a 

execução do projeto. Nesse 

documento constarão as seguintes 

informações: 

 Principais problemas 

enfrentados no projeto; 

 Recomendações para 

melhoria futura; 

 Análise das variações do 

projeto. 

O documento deverá ser 

elaborado em formato 

compatível com os demais 

documentos do Sistema de 

Gestão da Qualidade da 

empresa e ser entregue para a 

coordenação da Qualidade da 

empresa 

 



 

 

 

 

 

 

 

vi. Termo de validação do escopo 

 



 

TERMO DE VALIDAÇÃO DO ESCOPO 

 

Revisão: 00 Página 1 de 4 

Nome do projeto: 
Implantação UEN – 

Soluções em 
engenharia 

Responsável pela 
elaboração: 

Ramon Quirilos 
Assis Bomfim 

Data: 08/06/2018 

 

Legenda 

Identificação 

na EAP 
Pacote de trabalho 

Resultado da 

avaliação 

Comentários / Plano 

de ação (Caso haja 

pendências) 

Aprovado por Data 

Código do 

pacote de 

trabalho na 

EAP / WBS 

Descrição do nome do 

pacote de trabalho na EAP 

/ WBS 

Aprovação ou 

reprovação da entrega 

Comentários ou 

descrição do plano de 

ação caso alguma das 

entregas não tenha sido 

aceita ou tenha sido 

aceita com ressalvas 

Responsável 

pela avaliação 

Data da 

avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERMO DE VALIDAÇÃO DO ESCOPO 

 

Revisão: 00 Página 2 de 4 

Identificação 

na EAP 
Pacote de trabalho Resultado da avaliação 

Comentários / Plano de 

ação (Caso haja 

pendências) 

Aprovado por Data 

1.1.1 
Plano de gerenciamento de 

projeto 
Aprovado N.A 

Clayton 
Egberto de 

Freitas 
12/04/2018 

1.1.2 Matriz de requisitos Aprovado N.A 
Clayton 

Egberto de 
Freitas 

17/04/2018 

1.1.3 Declaração de escopo Aprovado N.A 

Clayton 
Egberto de 

Freitas 

20/04/2018 

1.1.4 
Estrutura Analítica do 

Projeto (EAP / WBS) 
Aprovado N.A 

Clayton 
Egberto de 

Freitas 

24/04/2018 

1.1.5 Dicionário da EAP / WBS Aprovado N.A 

Clayton 
Egberto de 

Freitas 

25/04/2018 

1.1.6 
Termo de validação de 

escopo 
Aprovado N.A 

Clayton 
Egberto de 

Freitas 

08/06/2018 

1.1.7 
Controle de mudanças de 

escopo 
Aprovado N.A 

Clayton 
Egberto de 

Freitas 

08/06/2018 

1.2.1 
Material gráfico de 

propaganda 
Aprovado N.A 

Clayton 
Egberto de 

Freitas 

07/05/2018 



 

TERMO DE VALIDAÇÃO DO ESCOPO 

 

Revisão: 00 Página 3 de 4 

1.2.2 Site Aprovado N.A 

Clayton 
Egberto de 

Freitas 

21/05/2018 

1.2.3 Aplicativo Aprovado N.A 

Clayton 
Egberto de 

Freitas 

14/05/2018 

1.3.1 Template de proposta Aprovado N.A 

Clayton 
Egberto de 

Freitas 

14/05/2018 

1.3.2 Template de contrato Aprovado N.A 

Clayton 
Egberto de 

Freitas 

14/05/2018 

1.3.3 
Procedimento operacional 

específico 
Aprovado N.A 

Clayton 
Egberto de 

Freitas 

23/05/2018 

1.3.4 Formulários padrões Aprovado N.A 

Clayton 
Egberto de 

Freitas 

23/05/2018 

1.4.1 Orçamento do projeto Aprovado N.A 

Clayton 
Egberto de 

Freitas 

10/04/2018 

1.4.2 Cronograma do projeto Aprovado N.A 

Clayton 
Egberto de 

Freitas 

10/04/2018 

1.5 Treinamento da equipe Aprovado N.A 

Clayton 
Egberto de 

Freitas 

29/05/2018 

1.6 
Espaço físico para a 

instalação da UEN 
Aprovado N.A 

Clayton 
Egberto de 

Freitas 

04/06/2018 



 

TERMO DE VALIDAÇÃO DO ESCOPO 

 

Revisão: 00 Página 4 de 4 

1.7.1 Atualização do CNPJ Aprovado N.A 

Clayton 
Egberto de 

Freitas 

05/06/2018 

1.7.2 Atualização do Alvará Aprovado N.A 

Clayton 
Egberto de 

Freitas 

05/06/2018 

1.7.3 Registro na junta comercial Aprovado N.A 

Clayton 
Egberto de 

Freitas 

05/06/2018 

1.8.1 Termo de encerramento Aprovado N.A 

Ramon 
Quirilos 
Assis 

Bomfim 

08/06/2018 

1.8.2 
Relatório de lições 

aprendidas 
Aprovado N.A 

Ramon 
Quirilos 
Assis 

Bomfim 

08/06/2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii. Controle de mudanças de escopo 

 



 

CONTROLE DE MUDANÇAS DE ESCOPO 

 

Revisão: 00 Página 1 de 3 

Nome do projeto: 
Implantação UEN – 

Soluções em 
engenharia 

Responsável pela 
elaboração: 

Ramon Quirilos 
Assis Bomfim 

Data: 08/06/2018 

 

Legenda 

Descrição da 

mudança 

Justificativa para a 

mudança 
Parecer 

Justificativa sobre o 

parecer 
Avaliada por Data 

Descrição da 

mudança com data e 

solicitante 

Justificativa pela 

solicitação da mudança 

Parecer positivo 

ou negativo 

sobre a mudança 

Justificativa sobre o 

parecer positivo ou 

negativo da mudança 

Responsável pelo 

parecer 

Data do 

parecer 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTROLE DE MUDANÇAS DE ESCOPO 

 

Revisão: 00 Página 2 de 3 

Descrição da 

mudança 

Justificativa para a 

mudança 
Parecer 

Justificativa sobre o 

parecer 
Avaliada por Data 

Realizar o controle de 

custo e prazo do 

projeto por outro meio 

sem ser pelo ERP da 

empresa. 

 

Solicitante: Celso 

Machado  

Data: 24/04/2018 

Tornar o controle de custo 

e prazo do projeto mais 

rápido e menos 

burocrático 

Negada 

O controle de custo e para 
do projeto fora do ERP 

torna tais controles mais 
vulneráveis e propícios a 

falhas 

Clayton Edberto 
de Freitas e 

Gerson Weiss 
26/04/2018 



 

CONTROLE DE MUDANÇAS DE ESCOPO 

 

Revisão: 00 Página 3 de 3 

Deixar o espaço físico 

para a instalação da 

UEN em um imóvel 

diferente do da 

empresa 

 

Solicitante: Celso 

Machado 

Data: 03/05/2018 

A instalação do espaço 

físico da empresa em um 

imóvel diferente dos 

demais setores da 

empresa não atrapalharia 

a execução das atividades 

normais da empresa, 

além de que isso tornaria 

mais fácil o entendimento 

dos colaboradores de que 

a UEN como uma área 

independente do restante 

da empresa 

Negada 

O controle da UEN, quando 
em operação, fora do 
escritório central da 

empresa dificultará o 
monitoramento e 

acompanhamento das 
atividades dessa por parte 

da diretoria  

Clayton Egberto 
de Freitas 

07/05/2018 

 


