
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA

ORIENTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE 
PLANEJAMENTO DE ESCOPO E TEMPO DE 

PROJETOS DE TI EM MPES 

AUTORES:
LUIS ARTUR RIBEIRO DE LIMA - LUISARTUR@GMAIL.COM

 LUCAS IVAN SEIDENFUS - LUCAS.SEIDENFUS@GMAIL.COM

MONOGRAFIA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Orientador: 
Prof. Dr. João Dovicchi - dovicchi@inf.ufsc.br

Florianópolis, 30 de novembro de 2012.

mailto:luisartur@gmail.com


ORIENTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE 
ESCOPO E TEMPO EM PROJETOS DE TI EM MPES 

Trabalho de conclusão de curso apresentado como parte 
das atividades para obtenção do título de Bacharel do 
curso de Sistemas de Informação da Universidade 
Federal de Santa Catarina.

Prof. Dr. João Dovicchi

Florianópolis, 2012



Errata

Folha Linha Onde se lê Leia-se



Autoria: Luis Artur Ribeiro de Lima
Lucas Ivan Seidenfus

Título: Orientação para Implantação de Planejamento de Escopo 
e Tempo em Projetos de TI em MPEs

 
Trabalho de conclusão de curso apresentado 
como parte das atividades para obtenção do 
título de Bacharel do curso de Sistemas de 
Informação da Universidade Federal de Santa 
Catarina.

Data da aprovação: ____ de _____________________ de ________.

Os componentes da banca de avaliação, abaixo listados, 
consideram este trabalho aprovado.

Nome Titulação Assinatura Instituição

1

2

3



Aos nossos pais.



Agradecimentos

Agradecemos a todos que auxiliaram neste  

trabalho, professores, amigos e colegas de 

graduação.

“Disobedience, in the eyes of anyone who has 
read history, is man's original virtue. It is  

through disobedience and rebellion that  
progress has been made.”

Oscar Wilde



Resumo
O setor nacional de TI constitui-se em maioria de micro e pequenas empresas (MPEs), or-

ganizações que dentre suas características apresentam certas limitações. Enquanto este setor é 
caracterizado pela grande agilidade de inovações e competição acirrada; como em qualquer 
outro setor, MPEs encontram maiores dificuldades por possuírem menor capital, quantidade 
de pessoal e, muitas vezes, acesso a ferramentas e serviços especializados. 

Entre MPEs nacionais, estudos indicam uma carência e até mesmo ausência de definição 
e organização de processos de gerência de projetos; comprometendo gravemente suas chances 
de competirem e de permanecerem no mercado enquanto seus negócios expandem.

Dentre as etapas de desenvolvimento de um projeto, a etapa de planejamento é de maior 
importância, pois é nela que vários problemas de fases seguintes (execução, monitoramento, 
encerramento) podem ser tratados e até mesmo eliminados.

Este trabalho tem como objetivo principal elaborar um guia que facilite a implantação de 
processos de planejamento de projetos de TI em MPEs; descrevendo detalhadamente técnicas 
e ferramentas para o planejamento de escopo e tempo de projetos segundo práticas do PM-
BOK (Project Management Body of Knowledge).

O guia visa trazer benefícios a MPEs que as permitam reduzir perdas, gastos com consul-
toria e mão de obra especializada, permitindo alcançar maior auto-suficiência  além competiti-
vidade e oportunidades de expansão.



Abstract
Brazil's IT sector has a majority of SMEs (Small and Micro Enterprises), these organizati-

ons have their characteristics and certain limitations. While this sector is know by it`s great 
inovation speed and heavy competition, like in any other sector, SMEs find more difficulties 
because they have less money to invest, less people and sometimes, no access to tools and 
specialized services.

National  studies  indicate  that  SMEs have 'weak'  project  management  proccesses,  and 
others even have no proccesses at all; making it even harder for them to compete and stay in 
the maket while its business expand.

In the stages of project development, project planning has more importance because in it 
most issues from the next stages (execution, monitoring, completion) can be treated and even 
eliminated.

The objective of this work is to elaborate a guide that makes the implementation of pro-
ject planning proccesses in SMEs easier; describing in detail tools and tecniques for scope and 
time planning for projects, following the practices of PMBOK (Project Management Body of 
Knowledge).

The guide aims to bring benefits to SMEs that allows them to reduce losses, expenses in 
consulting and specialized workforce, allowing them to reach higher independence, competiti-
vity levels and expansion oportunities.
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1 Introdução

1.1 Contextualização

O mercado de TI nacional é o sétimo maior do mundo, com uma taxa de crescimento anu-

al de 11%, tendo uma receita agregada que representa 0,7% do PIB nacional (GADELHA et 

al., 2007). Neste mercado de informática e serviços correlatos, micro e pequenas empresas 

(MPEs) correspondem a 77% do total de empresas atuantes (GADELHA et al., 2007). 

Porém apesar de MPEs constituírem a maioria, possuem uma representatividade relativa 

pequena no total da receita de empresas do setor (GADELHA et al., 2007) além de dificulda-

des encontradas durante suas fundações. De acordo com uma pesquisa do SEBRAE referente 

a taxa de mortalidade de empresas no Brasil, mais da metade das MPEs “morrem” durante os 

4 primeiros anos de existência (SEBRAE, 2004).

Tipicamente MPEs, especialmente aquelas recém formadas, apresentam deficiências or-

ganizacionais e administrativas devido a informalidade e escassez de recursos. Seu foco prin-

cipal é entrega de projetos e produtos afim de garantir sua sobrevivência no mercado. Outro 

ponto crítico é a necessidade de adaptações constantes advindas do mercado, dos clientes e 

principalmente de novas tecnologias (PICKLER, 2005).

Mesmo sendo crescente o número de MPEs que adotam metodologias de gerência de pro-

jetos (p.ex. PMBOK e PRINCE) afim de melhorar os resultados de seus projetos; o número de 

empresas que aplicam estas metodologias é pequeno em relação a médias e grandes empresas 

(PMSURVEY, 2011). 

Gerência de projetos (GP) é a aplicação de conhecimentos e técnicas na definição de ati-

vidades que visam atingir um ou mais objetivos pré-definidos, com prazos, custos e qualidade 

delimitados, mobilizando de recursos técnicos e humanos (BORSTLER, 2002).

Empresas que não possuem processos de GP consolidados tipicamente encontram maio-

res dificuldades no andamento de seus projetos, especialmente nos quesitos de recursos e tem-

po.

Segundo pesquisa do Standish Group International problemas comuns de projetos de TI 

são:

• falta de cumprimento de prazo, custo e escopo,

• necessidade de mais tempo e investimento do que o previsto,

• e entrega de menos funcionalidades do que o especificado.
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Em casos mais graves projetos são cancelados ou concluídos sem a apresentação de resul-

tados utilizáveis (PEREIRA, 2006).

O Guia PMBOK (PMI, 2008) do Project Management Institute (PMI), é um guia que 

identifica um conjunto de conhecimentos de GP, sendo amplamente reconhecido como fonte 

de boas práticas. Porém isto não significa que estas as práticas devam ser aplicadas uniforme-

mente a todos os projetos sem considerar se são ou não apropriados para a situação em ques-

tão ou até mesmo necessários. 

No Guia PMBOK apresenta processos agrupados em cinco grupos, relacionando-se a GP 

(PMI, 2008):

• Iniciação

• Planejamento

• Execução

• Monitoramento e Controle

• Encerramento

Dentro do grupo de processos de planejamento, observa-se que geralmente o principal 

foco de planejamento de projetos (PP) está voltado a duas áreas de conhecimento: Tempo e 

Escopo (PMI – BR, 2009). 

No benchmark PMSURVEY de 2011 (PMSURVEY, 2011) 98% das empresas de TI avali-

adas citaram a gerência de escopo e de tempo como os principais focos da aplicação de GP. 

Na mesma pesquisa as organizações consultadas citaram os seguintes benefícios da gerência 

de projetos:

• 69% maior comprometimento com objetivos e resultados.

• 57% melhora na qualidade dos resultados dos projetos.

• 34% redução dos tempos de entregas.

• 29% redução dos custos de projetos

• 47% redução de riscos e problemas em projetos.

• 43% otimização no uso de recursos (materiais e humanos)

• 34% maior produtividade das equipes

• 57% maior satisfação de clientes (internos e externos) com os resultados.

Dos documentos existentes de metodologias de PP presentes em MPEs, 13% estão reser-

vados para planejamento de tempo e 16% para o planejamento de escopo. Sendo assim, do 

material produzido e/ou escolhido para ser utilizado nessas empresas, quase 30% se restringe 

a essas duas áreas de planejamento. (PMI – BR, 2009).
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1.2 O Problema

Atualmente existem soluções para GP que agrupam técnicas e ferramentas que auxiliam 

nos problemas mencionados (PMBOK, PRINCE). Estes modelos definem requisitos mínimos 

que um processo de GP aceitável deve satisfazer. Porem, eles não apresentam formas de im-

plementação concretas para atender estes requisitos, pelo fato de que não há um único cami-

nho possível, mas várias alternativas dependendo do contexto da aplicação (PMI, 2008). 

Por exemplo, para estimar o tamanho de produtos de trabalho existem diversas alternati-

vas como:  Wideband Delphi,  Planning Poker, método de pontos de função, etc. Especifica-

mente neste cenário, não existem diretrizes claras de quais alternativas são adequadas e em 

que contexto, nem uma coletânea de descrições estilo "receita de bolo" de como aplicá-las 

(PMI, 2008).

Uma solução possível é o desenvolvimento de guias voltados a MPEs, fechando a lacuna 

entre necessidades e práticas, por meio de modelos, técnicas e ferramentas já existentes; e a 

adaptação destas para o ambiente de uma MPE permite facilitar a implantação de PP. 

Um guia serve como uma base de conhecimentos, no caso de um guia de GP este deve 

definir o projeto e seu ciclo de vida (etapas e processos), além de apresentar técnicas e ferra-

mentas que auxiliem nesta tarefa.

Considerando a importância do planejamento na GP, o foco do presente trabalho é volta-

do ao planejamento de projetos nas áreas de conhecimento de escopo e tempo.

1.2.1 Justificativa

A proposta deste trabalho é amenizar a curva de aprendizado para os profissionais respon-

sáveis por GP além de possivelmente diminuir os custos de empresas com consultoria e quali-

ficação. 

Outros objetivos consequentes do guia são: 

• aumentar as chances de entrega de produtos nos prazos determinados, 

• garantir maior controle e melhor planejamento de orçamento, 

• diminuir os problemas com mudanças de escopo na execução do projeto 

• permitir que as empresas se tornem mais competitivas e estimular seu cres-

cimento.



18

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Elaborar e avaliar um guia que facilite a implementação de um processo de planejamento 

de Escopo e Tempo de Projetos de TI em MPEs; este guia também pode servir como referên-

cia de estudo para profissionais e estudantes. 

Este guia descreve detalhadamente alternativas para o planejamento de escopo e tempo de 

projetos incluindo técnicas e ferramentas, descrições de passos, exemplos, “templates”, etc.

As técnicas e ferramentas apresentadas são alinhadas ao PMBOK 4. Ed.

1.3.2 Objetivos Específicos

Para o desenvolvimento e aplicação do guia, os seguintes objetivos específicos deverão 

ser satisfeitos:

01 · Analisar através de estudos e pesquisas publicadas, as características e 

necessidades de MPEs nacionais da área de TI.

02 · Elaborar a fundamentação teórica de planejamento de projetos.

03 · Levantar o estado da arte através de revisão bibliográfica.

04 · Avaliar e selecionar técnicas e ferramentas que mais se adequem as 

necessidades de MPEs.

05 · Elaborar o guia de planejamento de escopo e tempo alinhado as práticas 

sugeridas e processos respectivos do PMBOK.

06 · Avaliar o guia desenvolvido através de um Expert Panel. 

07 · Documentar os resultados da avaliação do guia e aplicar correções 

necessárias.

08 · Publicar o guia via web.

1.3.3 Limitações

O trabalho é definido pela realidade especificada (MPEs) e está limitado aos seguintes

domínios e conhecimento específicos:

· Voltado apenas em planejamento (não focando em outros grupos de processo,

como iniciação, monitoramento & controle e encerramento.).

· O foco está apenas no planejamento de escopo e tempo.

· O guia irá utilizar o PMBOK como referência.
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· As práticas estarão alinhadas com a realidade de MPEs.

1.4 Metodologia de Pesquisa

O método da pesquisa seguirá por quatro etapas:

Etapa 1. Analisar a teoria referente a GP, especificamente ao planejamento de escopo, 

tempo e o contexto e características de MPES com base na análise de bibliográfica.

A 1.1 Analisar a teoria de gerência de projetos.

A 1.2 Levantamento bibliográfico e conceitualização.

A 1.3 Analisar o contexto de MPEs.

Etapa 2. Analisar o estado da arte referente a guias disponíveis para suportar o planeja-

mento de escopo e tempo no contexto de MPEs. Serão levantados guias existentes, e em se-

guida estes serão analisados com base em critérios de adequação.

A 2.1 Realizar levantamento de orientações sobre GP em MPEs.

A 2.2 Analisar o estado da arte.

Etapa 3. Realizar a elaboração dos guias para planejamento de Tempo e Escopo, baseado

nas análises de bibliografia e de estado da arte.

A 3.1 Revisar melhores práticas baseadas no PMBOK.

A 3.2 Elaborar um guia para planejamento de Escopo.

A 3.3 Elaborar um guia para planejamento de Tempo.

A 3.4 Revisar guias para planejamento.

Etapa 4. Fazer avaliação do guia através de um Expert Panel; um pequeno grupo de espe-

cialistas e profissionais da área de TI com conhecimentos em GP irá comprovar a qualidade 

dos guias e resultados obtidos com o trabalho. 

A 4.1 Avaliar a qualidade e o alinhamento do guia ao PMBOK.

A 4.2 Avaliações feitas por meio de um Expert Panel.

A 4.2.1 Análise e interpretação dos resultados e grau de aceitação.

Etapa 5. Disponibilização do guia via web para acesso público, com licença de Creative 

Commons nos termos da licensa BY (CC, 2012).

A5.1 Selecionar uma ferramenta adequada de disponibilização.

A5.2 Disponibilizar o guia na web.
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2 Conceitos Fundamentais
Neste capítulo são apresentados conceitos fundamentais relacionados a esta pesquisa no 

que diz respeito a PP e GP.

2.1 Projeto

Segundo PMBOK um projeto pode ser definido como um “esforço temporário empreen-

dido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo” (PMI, 2008). Um projeto tem um 

prazo definido e é conduzido tipicamente com algum tipo de planejamento. 

O fim de um projeto é alcançado quando os objetivos estabelecidos são satisfeitos, porém 

no decorrer do mesmo determinados objetivos podem ser tornar desnecessários ou inalcançá-

veis.(PMI, 2008).

Projetos são compostos de objetivos a serem atingidos, decompostos em atividades e tare-

fas. Ter objetivos explicitados significa dizer que um projeto pode ter seu desempenho calcu-

lado, seus objetivos avaliados em eficácia e eficiência, com aplicação de correções no final de 

sua execução. A execução de um projeto é interrompida no momento em que estes objetivos 

são concluídos.

O objetivo de um projeto, de acordo com a definição que usaremos, é a produção de al-

gum bem entregável, sendo ele produto ou serviço, que é definido de antemão e tem requisitos 

a serem cumpridos para ser dado como concluído, requisitos estes que podem ser medidos e 

avaliados. (PMI, 2008).

Por mais que projetos sejam diferentes em objetivos, tamanho e tipo de indústria, todos 

compartilham algumas características (VALLE, et al, 2010):

• Aprendizado por meio dos erros: Historicamente verifica-se que projetos afins 

possuem grandes similaridades entre si, sejam em seus sucessos como em seus 

fracassos. A manutenção de um histórico analisando sucessos e fracassos, per-

mite que tanto indivíduos assim como organizações possam “aprender” com as 

experiências dos “outros”; podendo assim aplicar as melhores práticas possí-

veis.

• Temporariedade: Projetos são formados por esforços temporários (não perma-

nentes), que visam criar produtos ou serviços. Sendo assim conclui-se que pro-

jetos possuam um início, um desenvolvimento e um fim. Um projeto pode ser 

considerado concluído quando seus objetivos são alcançados; em outros casos 
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os objetivos podem não ser mais necessários, impossíveis de serem alcançados 

ou até mesmo inviáveis economicamente em determinada situação.

• Singularidade: Projetos geram produtos, serviços ou resultados exclusivos; em-

bora projetos sejam similares apresentando tarefas e etapas comuns, suas custo-

mizações tornam cada projeto único.

• Progressividade: Projetos possuem elaboração progressiva, podendo ser desen-

volvidos em etapas incrementais. A exemplo um projeto inicia com a definição 

das características do produto ou serviço final, ferramentas necessárias são lis-

tadas e “adquiridas” e por fim são definidas tarefas necessárias.

2.2 Gerência de Projetos

Gerência de Projetos é definida como a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferra-

mentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de cumprir seus requisitos (PMI, 2008). 

Um projeto pode ser considerado como “bem sucedido” a partir de determinadas premis-

sas (VALLE, et al, 2010):

• produziu todas as entregas planejadas;

• foi concluído dentro do cronograma aprovado;

• foi executado dentro do orçamento aprovado;

• sua entrega cumpriu todas as especificações de funcionalidade e qualidade;

• alcançou todos os seus objetivos;

• satisfez as expectativas das partes interessadas.

Figura 1: Gerência de Projetos (WANGENHEIM, 2010)
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Considera-se como tarefa central do gerenciamento de projetos a combinação do trabalho 

de diferentes pessoas para a execução de tarefas que sejam úteis a clientes e organizações. 

(VALLE, et al, 2010).

De forma geral projetos apresentam fases de iniciação, planejamento, execução, monito-

ramento e controle, e encerramento (PMI, 2008)(VALLE, et al, 2010)(PEREIRA, 2006):

• Iniciação: Define um novo projeto ou fase de um projeto existente; definin-

do objetivos e escopo inicial. Nesta fase é executado o levantamento inicial 

dos requisitos e da viabilidade do projeto, além do desenvolvimento descri-

ções dos objetivos do projeto e da soluções para alcançar cada objetivo.

• Planejamento: Define com maior precisão o escopo de um projeto e  seus 

objetivos, os custos e as atividades necessárias para a conclusão do projeto, 

desenvolvendo um plano de gerenciamento de projeto.

• Execução: Visa a execução do trabalho definido no planejamento, a fim de 

satisfazer as especificação de projeto. Trata das entregas do projeto inte-

grando pessoas, organização e recursos materiais.

• Monitoramento e Controle: Gerencia e revisa as atividades em andamento 

em relação ao plano de gerenciamento, identificando mudanças necessárias 

e identificando possíveis problemas de forma antecipada.

• Encerramento: Visa finalizar todas as atividades do projeto encerrando um 

projeto ou uma fase de um projeto. Verifica se as necessidades esperadas 

foram atendidas.

As fases de desenvolvimento de um projeto mencionadas também são chamadas de gru-

pos de processos de gerenciamento de projetos.

2.2.1 Grupos de Processos

Um processo é definido como um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas, que 

são executadas para alcançar um resultado predefinido. Desta forma processos de gerencia-

mento de projeto estabelecem um ciclo de planejamento, execução e controle; ciclo que pode 

ser repetido várias vezes no decorrer de um projeto (PMI, 2008).

Diversos processos são realizados em GP, sendo que a maioria é acompanhada por um 

processo de monitoração e controle dos diversos aspectos de progresso de um projeto. Porém, 

para que um projeto possa ser monitorado, este deve ter sido planejado. 
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É o planejamento do projeto que fornece toda a base para execução e controle das ativida-

des do projeto que lidam com compromissos assumidos com clientes (PMI, 2008).

*Figura 2: Grupos de Processos de GP (d'ÁVILA, 2006)

Os processos descritos se relacionam e interagem durante a condução do trabalho de im-

plantação dos mesmos, a descrição de cada um deles é feita em termos de:

• Entradas (documentos, planos, desenhos etc.);

• Ferramentas e técnicas (que se aplicam as entradas);

• Saídas (documentos, produtos etc.).

O PMBOK, que serve de base para este trabalho agrupa processos em cinco grupos seme-

lhantes aos mencionados na seção anterior (2.2) (PMI, 2008):

• Iniciação: Processos realizados para definir um novo projeto ou uma nova 

fase de um projeto existente, por meio da obtenção de autorização para ini-

ciar o projeto ou a fase.

• Planejamento: Processos realizados para definir o escopo do projeto, refinar 

os objetivos e desenvolver o curso de ação necessário para alcançar os obje-

tivos para os quais o projeto foi criado.

• Execução: Processos realizados para executar o trabalho definido no plano 

de projeto para satisfazer as especificações do projeto.

• Monitoramento e Controle: Processos do projeto para acompanhar, revisar 

e regular o progresso e o desempenho do projeto, identificar todas as áreas 

nas quais serão necessárias mudanças no plano e iniciar as mudanças cor-

respondentes.
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• Encerramento: Processos executados para finalizar todas as atividades de 

todos os grupos de processo visando encerrar formalmente o projeto ou a 

fase.

Os grupos de processos definem as atividades que podem ser executadas durante o anda-

mento do projeto, agrupando-as dentro de aspectos semelhantes que representam um determi-

nado momento dentro do ciclo de vida do projeto.

Estes grupos de processos podem ser executados seqüencialmente ou iterativamente, onde 

alguns grupos podem ser repetidos ciclicamente até a obtenção do resultado esperado. Cada 

um destes grupos pode se fazer presente em diferentes momentos do ciclo de vida do projeto, 

podendo dois ou mais grupos serem executados no mesmo período.

2.2.2 Planejamento de Projetos

PP tem como finalidade estabelecer os planos que serão executados para desenvolver um 

determinado projeto (PMI, 2008). 

Assim o planejamento de um projeto consiste em atividades como estimar atributos dos 

produtos de trabalho e tarefas, determinar os recursos necessários, negociar compromissos, 

desenvolver um cronograma e identificar e analisar os riscos do projeto (d'ÁVILA, 2006).

O planejamento envolve 9 áreas de conhecimento (PMI, 2008):

• Integração: É o núcleo do gerenciamento de projetos e é composto dos pro-

cessos do dia a dia com os quais o gerente de projetos conta para garantir 

que todas as partes do projeto funcionem juntas.

• Escopo: Área de conhecimento que visa garantir que o projeto inclua todo o 

trabalho exigido, e somente o trabalho exigido.

• Tempo: Descreve os processos requeridos para o término do projeto, garan-

tindo que o mesmo cumpra com os prazos definidos em um cronograma de 

atividades.

• Custos: Área de conhecimento que envolve planejamento, estimativa, orça-

mento e controle de custos que serão necessários para a conclusão do proje-

to a partir de uma previsão orçamentária.

• Qualidade: Agrupa práticas de planejamento  que  garantem e controle de 

qualidade a fim de assegurar que o produto final satisfaça os requisitos pré-

determinados.
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• Recursos Humanos: Inclui identificação e documentação de funções, res-

ponsabilidades e relações hierárquicas do projeto, além da criação do plano 

de gerenciamento de pessoal.

• Comunicação - Emprega os processos necessários para garantir a geração, 

coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e destinação final de to-

das as informações sobre o projeto de forma oportuna e adequada.

• Riscos: Formada por um conjunto de conhecimentos que podem ocorrer 

sob a forma de ameaças ou de oportunidades que, caso se concretizem, in-

fluenciam o objetivo do projeto, negativamente ou positivamente, respecti-

vamente.

• Gerenciamento de aquisições: Área de conhecimento que analisa as respos-

tas dos fornecedores, realizando assim a seleção de um fornecedor para ser 

contratado.

*Figura 3: Áreas de Conhecimento em PMBOK (d'ÁVILA, 2006)
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As nove áreas de conhecimento especificam os principais aspectos envolvidos no gerenci-

amento de um projeto e as atividades necessárias para identificar, definir, combinar e coorde-

nar os diversos processos e atividades do gerenciamento de projetos e seus grupos de proces-

sos. 

As principais determinantes para o objetivo de um projeto são Escopo, Tempo, Custos e 

Qualidade; que correspondem claramente a entrega de um resultado de acordo com o escopo, 

no prazo, no custo definido, com qualidade adequada.

Os “recursos” para produção do trabalho provém de Recursos Humanos e Aquisições. 

Comunicações e Riscos são abordados de forma contínua afim de manter incertezas e expecta-

tivas sob controle e não desvirtuar-se do objetivo. Por fim Integração abrange a coordenação 

de todos estes aspectos.

Integração do projeto está relacionada a identificação, definição, combinação e coordena-

ção das atividades e dos grupos de processos de GP; estas ações de integração são essenciais 

para o término do projeto e para o atendimento das expectativas de clientes e gerentes.

De forma específica a integração busca a escolha das melhores decisões em qualquer mo-

mento do andamento do projeto. Por exemplo, em que pontos são necessários mais recursos e 

esforços em um determinado momento; que problemas podem ser antecipados e assim previa-

mente tratados; e que alternativas podem ser buscadas. 

Apesar dos processos de GP serem apresentados como elementos fortemente especifica-

dos e delimitados; na prática eles se sobrepõem e interagem de forma interdependente, assim a 

necessidade de integração fica mais evidente nas situações em que os processos individuais 

interagem. 

2.3 Planejamento de Escopo

De acordo com o PMBOK (PMI, 2008), o planejamento de escopo é definido como “cria-

ção de um plano de gerenciamento do escopo do projeto que documenta como o escopo do 

projeto será definido, verificado e controlado, e como a estrutura analítica do projeto (EAP) 

será criada e definida.” 

Definimos escopo, a exemplo, do ponto de vista de projeto de software, como o trabalho 

a ser executado para a constituição de um produto, serviço ou resultado que esteja de acordo 

com as características e funções especificadas inicialmente (PMI, 2008).

A tarefa do planejamento de escopo tem como principal objetivo a criação do plano de 

gerenciamento de escopo do projeto,  única saída do processo e objeto que controla como 
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serão feitas definições e alterações,  além de todos os objetos que documentam o escopo do 

projeto ao longo de sua realização. Objetos estes de suma importância, como a EAP, que divi-

de o projeto em pacotes de trabalho, fases e/ou entregas, e a declaração do escopo do projeto, 

documento onde equipe de trabalho e contratante entram em acordo do escopo a ser coberto 

para que o resultado seja dado como satisfatório.

2.3.1 Processos de Planejamento de Escopo

Os processos de gerenciamento de escopo visam definir e controlar o que está e o que não 

está incluso no projeto:

• Coletar os requisitos - definição e documentação das necessidades das partes 

interessadas que permitirão alcançar os objetivos do projeto.

• Definir o escopo - desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do 

produto.

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

em componentes menores para facilitar a gerência.

• Verificar o escopo - formalização e aceitação das entregas terminadas do proje-

to.

• Controlar o escopo - monitoramento e progresso do escopo do projeto e escopo 

do produto e gerenciamento de mudanças que tenham sido feitas na linha de 

base do escopo.

Os processos interagem entre si e com os processos de outras áreas de conhecimento, en-

volvendo os esforços de diversas pessoas e papéis. Cada processo ocorre pelo menos uma vez 

durante o andamento do projeto, podendo ser repetido. Conforme explicitado anteriormente 

estes processos apesar de possuírem delimitadores e descrições distintas, interagem e se so-

brepõem durante o ciclo de vida do projeto.

O termo escopo se refere a: 

• Escopo do produto - características e funções que descrevem um produto, 

serviço e/ou resultado.

• Escopo do projeto - o trabalho que deve ser realizado para entregar o produ-

to, serviço, e/ou resultado com as características e funções especificadas.

Toda a execução dos cinco processos de gerenciamento de escopo de projeto é precedido 

pelo desenvolvimento de um plano de gerenciamento de projeto; que produz o plano de geren-

ciamento de escopo. 
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O plano de gerenciamento do escopo fornece as diretrizes da definição, documentação, 

verificação, gerenciamento e controle de escopo do projeto. Este plano de gerenciamento de 

escopo pode ser informal ou formal, variando em nível de detalhamento dependendo das ne-

cessidades do projeto. 

2.3.2 Coleta de requisitos

Consiste na definição e documentação de funções e funcionalidades do projeto e do pro-

duto  que são necessárias  para atender  as  demandas e  expectativas  das  partes  interessadas 

(PMI, 2008); esta etapa de gerenciamento de requisitos de projeto e produto é essencial para 

garantir o sucesso do projeto. 

Os requisitos precisam ser obtidos, analisados e registrados em um nível de detalhe que 

permita a sua medição durante a execução do projeto. Os requisitos formalizados se transfor-

mam na fundação da EAP.

*Figura 4: Coleta de Requisitos - Fluxo e Ferramentas (PMI, 2008)

A coleta de requisitos inicia coma  definição do Termo de Abertura de Projeto; este docu-

mento deve fornecer os requisitos e a descrição do produto em alto nível de detalhamento , 

que será aprofundado de forma mais detalhada no desenvolvimento do projeto.

O documento seguinte, Declaração do Escopo do Projeto contém descrições do escopo 

do produto; e como estas descrições e características afetam atividades sequentes do projeto 

(disposições físicas, interfaces, subsistemas...).

Em GP organizações costumam categorizar requisitos em 2 grupos: 

• Requisitos de projeto: requisitos de negócio, de gerenciamento de projeto, 

de entrega, etc.

• Requisitos de Produto: informações sobre requisitos técnicos, de segurança, 

desempenho, etc.
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Para identificar quem é capaz de fornecer informações detalhadas sobre os requisitos de 

projeto e produto, utiliza-se o Registro das Partes Interessadas. 

O guia PMBOK identifica ferramentas e técnicas capazes de auxiliar a tarefa de identifi-

car e coletar estes requisitos e suas recomendações (PMI, 2008):

• Entrevistas: conduzidas individualmente ou com vários entrevistadores e entre-

vistados, podendo possuir perguntas preparadas ou espontâneas; porém os en-

trevistados devem ser membros experientes e/ou especialistas no assunto do 

projeto.

• Dinâmicas de grupo: conduzidas por um moderador, unem partes interessadas 

pré-qualificadas e especialistas para que através de uma discussão sejam identi-

ficadas as expectativas quanto ao produto, serviço ou resultado proposto.

• Oficinas: sessões focadas que unem partes interessadas para definir os requisi-

tos de produto, permite definição rápida de requisitos multifuncionais e concili-

amento de diferenças.

• Técnicas de criatividade em grupo:

• Brainstorming: usada para coletar múltiplas idéias relacionadas aos re-

quisitos de projeto e produto.

• Técnica  de  grupo  nominal:  amplia  o  brainstorming adicionando  um 

processo de votação que ordena as melhores idéias e as conduzindo a 

um brainstorming adicional ou priorizador.

• Técnica Delphi: utiliza um seleto grupo de especialistas que respondem 

questionários e fornecem comentários a respeito das respostas, o méto-

do é anônimo e as respostas só ficam disponíveis ao facilitador.

• Mapas mentais: idéias criadas via brainstorming individual são consoli-

dadas em um mapa mental que identifica atributos comuns e diferenças 

de entendimento.

• Diagrama de afinidade: permite que um grande número de idéias seja 

organizado em grupos para revisão e análise.

• Técnicas de decisão em grupo: processo de avaliação de múltiplas alternativas 

onde uma resolução com ações futuras é esperada; são utilizadas para gerar, 

classificar e priorizar requisitos de produto; podem ocorrer por unanimidade, 

maioria, pluralidade ou ditadura.
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• Questionários e Pesquisas:  utiliza questões projetadas para acumular rapida-

mente informações através de um grande grupo de entrevistados; é recomenda-

do para grandes audiências quando respostas rápidas podem ser obtidas via 

análise estatística.

• Observação: examina os indivíduos em seu ambiente e como executam seu tra-

balho ou tarefas e processos; é útil para processo detalhados e para pessoas que 

possuem dificuldade para expressar seus requisitos.

• Protótipos: método de se obter respostas iniciais sobre requisitos através de um 

modelo funcional do produto esperado, permite que as partes esperadas façam 

experiências com o modelo ao invés de apenas discutir representações de requi-

sitos.

Pro fim define-se a Matriz de Rastreabilidade, esta consiste em uma tabela que liga os re-

quisitos às suas origens e os rastreia durante todo o ciclo de vida do projeto; esta ferramenta 

permite garantir que cada requisito adicione valor de negócio ao fornecer suas ligações como 

os objetivos de negócio e de projeto (PMI, 2008). 

O rastreamento visa a garantir que os requisitos aprovados na documentação sejam entre-

gues na conclusão do projeto e também fornece uma estrutura de gerenciamento de mudanças 

do escopo do produto.

A Matriz de Rastreabilidade trata de requisitos como:

• requisitos das necessidades de negócio, oportunidades, metas e objetivos

• requisitos para os objetivos do projeto

• requisitos para as entregas do escopo/EAP do projeto

• requisitos para o design do produto

• requisitos para o desenvolvimento do produto

• requisitos para o teste de estratégia e de cenários

• requisitos de alto nível para requisitos mais detalhados

A matriz de rastreabilidade lista atributos associados a cada requisito, afim de auxiliar a 

definição de informações chave referentes ao projeto; a definição dos atributos fica a critério 

tanto dos membros de equipe quanto das partes interessadas.

Tipicamente utiliza-se atributos como: 

• identificador, descrição, argumentos para a inclusão, proprietário, fonte, pri-

oridade, versão, situação atual (ativo, cancelado, adiado, adicionado, apro-

vado) e data de conclusão. 
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2.3.3 Definição de Escopo

Esta etapa consiste no desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e produto 

(PMI, 2008). A preparação detalhada do escopo é crítica para o sucesso e se baseia nas entre-

gas principais, premissas e restrições documentadas durante a iniciação do projeto.

Durante a etapa de planejamento do projeto, o escopo é definido e descrito com maior de-

talhamento a medida que mais informações sobre o projeto são definidas. Questões como ris-

cos existentes, premissas e restrições são analisados para verificação de integridade; outras 

podem ser adicionadas conforme a necessidade.

*Figura 5: Definição de Escopo - Fluxo e Ferramentas (PMI, 2008)

Dentre as ferramentas utilizadas para a definição de escopo, o PMBOK cita (PMI, 2008):

• Opinião especializada: analisa as informações necessárias para o desenvol-

vimento da declaração do escopo do projeto. A especialização é oferecida 

por um grupo ou pessoa com conhecimento e treinamento especializado 

que esteja disponível de fontes como: outras unidades da organização, con-

sultores, partes interessadas, setores econômicos, especialistas de assunto 

etc.

• Análise de produto: é utilizado em projetos que visam a criação de um pro-

duto. Transformada descrições em alto nível do produto em entregas tangí-

veis através de técnicas como: 

• decomposição de produto, análise de sistemas, análise de requisitos, en-

genharia de sistemas, engenharia de valor e análise de valor.

• Identificação de alternativas: gera diferentes métodos de execução do traba-

lho do projeto, com técnicas como brainstorming, pensamento lateral, com-

paração em pares, etc.
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2.3.4 Criação da EAP

A EAP (Estrutura Analítica de Projeto) consiste na divisão das entregas do trabalho do 

projeto em componentes menores para facilitar o gerenciamento (PMI, 2008). 

A estrutura do projeto decomposta de forma hierárquica orientada às entregas do trabalho 

que será executado pela equipe. Cada nível descendente da EAP representa uma definição 

mais detalhada da definição do trabalho do projeto. Em suma a EAP define e organiza o esco-

po geral e representa o trabalho especificado na atual declaração do escopo.

*Figura 6: EAP - Fluxo e Ferramentas (PMI, 2008)

O trabalho planejado é mantido nos componentes de nível mais baixo da EAP, os pacotes 

de trabalho. Pacotes de trabalho podem ser agendados, monitorados, controlados e terem seu 

custo estimado. Neste contexto o trabalho se refere a produtos de trabalho ou entregas.
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*Figura 7: EAP – Fluxo (PMI, 2008)

A principal técnica para o desenvolvimento da EAP é a Decomposição, que consiste na 

divisão das entregas do projeto em componentes menores e mais gerenciáveis, até que as en-

tregas fiquem definidas no nível de pacotes de trabalho. 

O nível de pacote de trabalho é o nível mais baixo na EAP e o ponto onde custos e dura-

ções de atividades podem ser estimados e gerenciados com precisão. O nível de detalhe dos 

pacotes de trabalho varia em tamanho e complexidade dependendo do projeto.

A decomposição envolve as seguintes atividades (PMI, 2008):

• Identificação e análise de entregas e seus trabalhos relacionados.

• Estruturação e organização da EAP.

• Decomposição dos níveis mais altos da EAP em componentes mais detalha-

dos em menor nível.
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• Desenvolvimento e designação de códigos de identificação aos componen-

tes da EAP.

• Verificação de que o grau de decomposição do trabalho é suficiente e neces-

sário.

*Figura 8: EAP – Exemplo de decomposição 1 (PMI, 2008)

Segundo PMBOK a EAP pode ser criada das seguintes formas (PMI,2008):

• Usando fases do ciclo de vida do projeto como o primeiro nível de decom-

posição, produtos e entregas são inseridos no segundo nível.

• Usando entregas principais como o primeiro nível de decomposição.

• Usando subprojetos que podem ser desenvolvidos por organizações exter-

nas. O fornecedor desenvolve a estrutura de suporte da decomposição do 

trabalho contratado como parte do trabalho.
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*Figura 9: EAP – Exemplo de decomposição 2 (PMI, 2008)

Conforme o trabalho é decomposto em níveis maiores de detalhe as capacidades de con-

trole, planejamento e gerência aumentam, porém decomposição excessiva pode gerar desper-

dício de recursos e esforço desnecessário.

A EAP representa todo o produto, trabalho do projeto e o trabalho de gerenciamento do 

mesmo. Todo o trabalho dos níveis mais baixos devem escalar os níveis mais altos para não 

omitir nenhum ponto e também não executar nenhum trabalho extra.

Durante a criação da EAP gera-se o Dicionário da EAP que fornece descrições detalha-

das dos componentes da EAP, seus pacotes de trabalho e contas de controle; através de infor-

mações como:

• Código identificador da conta, descrição do trabalho, organização responsá-

vel por execução, marcos do cronograma, atividades associadas, recursos 

necessários,  estimativa  de  recursos,  requisitos  de  qualidade,  critérios  de 

aceitação, referências técnicas e informações de contrato.

A Linha de Base de Escopo é outro documento gerado nesta etapa que serve como decla-

ração detalhada e aprovada do escopo do projeto, este inclui:

• Declaração do escopo do projeto: descrição do produto, das entregas do proje-

to e seus critérios de aceitação.

• EAP: Define cada entrega e a decomposição dos pacotes de trabalho.

• Dicionário EAP: Possui uma descrição detalhada do trabalho e documentação 

técnica de cada elemento da EAP.

Para avaliar o andamento do projeto utiliza-se a prática de Inspeção, com atividades de 

medição, exame e verificação para determinar se o trabalho e as entregas atendem os requisi-
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tos e critérios de aceitação do produto. Inspeções também são chamadas de revisões, revisões 

do produto, auditorias e ensaios.

Enquanto para avaliar o alinhamento do trabalho com o escopo de projeto utiliza-se a 

Análise de variação, através de  medições de desempenho, avaliando a magnitude de variação 

a partir da linha de base do escopo. Aspectos importantes do controle de escopo incluem a de-

terminação da causa e grau de divergência relativa a linha de base do escopo e a decisão se 

ações corretivas ou preventivas são necessárias.

2.4 Planejamento de Tempo

O  gerenciamento  de  tempo  do  aborda  os  processos  necessários  para  realizar  o

término do projeto no prazo definido (PMI, 2008), com a definição de cronograma, identifica-

ção de recursos, mapeamento e atividades a serem executadas e outras ações. 

2.4.1 Processos de Planejamento de Tempo

Segundo PMBOK os seguintes processos são necessários para o término pontual de um 

projeto (PMI, 2008): 

• Definir atividades – atividades específicas do cronograma que precisam ser rea-

lizadas para produzir as entregas do projeto.

• Sequenciar atividades – identificação e documentação das dependências entre 

as atividades do cronograma.

• Estimar recursos da atividade – estimativa do tipo e das quantidades de recur-

sos necessários para realizar cada atividade do cronograma.

• Estimativa de duração da atividade – estimativa do tempo de trabalho necessá-

rio para terminar as atividades individuais do cronograma.

• Desenvolvimento do cronograma – análise dos recursos necessários,restrições 

do cronograma, durações e sequencias de atividades para criar o cronograma do

projeto.

• Controle do cronograma– controle das mudanças no cronograma do projeto. 

Em projetos com menor escopo, a definição, sequenciamento e estimativa de recursos es-

tão extremamente conectados, sendo vistos como um único processo realizado por poucas e 

até mesmo uma única pessoa.

O trabalho envolvido nos seis processos é acompanhado de um “Plano de Gerenciamen-

to de Projeto”  que produz um “Sistema de Gerenciamento de Cronograma”, selecionando 
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uma metodologia e uma ferramenta de elaboração de cronograma., delimitando critérios de 

desenvolvimento e controle de cronograma (PMI, 2008).

2.4.2 Definição de Atividades

Trata da necessidade de definir de forma específica as atividades do cronograma que pre-

cisam ser realizadas para produzir as entregas do projeto. 

*Figura 10: Definição de Atividades –  Fluxo e Ferramentas (PMI, 2008)

A criação da EAP identifica em seu nível mais baixo os pacotes de trabalho do projeto, 

estes são decompostos em componentes menores, chamados de atividades, representando o 

trabalho a ser executado. 

*Figura 11: Definição de Atividades –  Fluxo (PMI, 2008)

As atividades definidas a partir dos pacotes de trabalho da EAP servem de base para tare-

fas de estimativa e desenvolvimento de cronograma, assim como execução, monitoramento e 

controle do trabalho do projeto. 
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PMBOK lista as seguintes ferramentas para a definição de atividades (PMI, 2008):

• Decomposição: Envolve a divisão os pacotes de trabalho da EAP em ativida-

des, facilitando o gerenciamento e definindo o trabalho a ser realizado.

• Planejamento em Ondas Sucessivas: Forma de planejamento progressivo onde 

o próximo trabalho é planejado em detalhes e trabalhos posteriores são planeja-

dos em níveis mais altos da EAP; sendo assim trabalhos futuros inicialmente 

são pacotes de trabalho que posteriormente são convertidos em atividades.

• Modelos: Uma lista ou parte de uma lista de atividades de projetos anteriores 

são utilizados como modelo para um novo projeto.

• Opinião Especializada: Especificado na seção 2.3.3

2.4.3 Sequenciamento de Atividades

Afim de sequenciar as atividades do projeto é preciso identificar e documentar as depen-

dências entre as atividades do projeto.  As atividades são sequenciadas, com uma atividade 

inicial e uma final, e cada uma das atividades intermediárias é “conectada” a um predecessor e 

a um sucessor; esta sequência visa dar suporte ao cronograma.

*Figura 12: Sequenciamento de Atividades –  Fluxo e Ferramentas (PMI, 2008)

As ferramentas sugeridas para esta etapa são (PMI, 2008):

• Diagrama de Rede: O diagrama de rede do projeto é uma técnica de visuali-

zação das atividades do projeto e seus relacionamentos lógicos (dependên-

cias) com as outras atividades. Podendo ter um detalhamento completo ou 

sumarizado das atividades.

• Caminho Crítico: Técnica que demonstra um conjunto de atividades vincu-

ladas a uma ou mais outras atividades, e que não tem margem de atraso 

para finalização do projeto. Utiliza-se o sequenciamento de tarefas do dia-

grama de rede para facilitar a sua visualização e definição.
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• Folga: É o intervalo de tempo existente entre duas atividades, relativo ao 

sequenciamento das atividades do projeto como um todo, presente no dia-

grama de rede; podendo ter dois tipos:

• Folga Livre: Tempo que a data de término da atividade pode ser adi-

ada, sem afetar as atividades subsequentes.

• Folga Total: Tempo que a data de término da atividade pode ser adi-

ada, sem afetar as atividades criticas (Atividades que estão no cami-

nho crítico do projeto) subsequentes. 

2.4.4 Estimação de Recursos de Atividades

Consiste no processo de estimar os tipos e quantidades de recursos necessários para a rea-

lização das atividades do projeto; estes recursos podem ser pessoas, equipamentos e supri-

mentos (PMI, 2008). Este processo possui uma ligação forte com com o processo de estima-

ção de custos.

*Figura 13: Estimação de Recursos –  Fluxo e Ferramentas (PMI, 2008)

As seguintes ferramentas são recomendadas neste processo (PMI, 2008):

• Opinião Especializada: Especificado na seção 2.3.3

• Estimativa Bottom-Up: Decompõe as atividades em maior nível de detalha-

mento, na tentativa de aumentar o grau de confiança para os recursos a se-

rem estimados.

2.4.5 Estimação de Duração da Atividades

Após a definição de atividades e recursos é necessário estimar o tempo para a realização 

das atividades, esta etapa define o período de trabalho para executar as atividades identifica-

das com os recursos listados.
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A estimação de duração é considerado um processo progressivo pois, conforme o trabalho 

do projeto se desenvolve, há uma melhoria nos dados necessários para a estimação, garantindo 

maior precisão.

*Figura 14: Estimação de Duração de Atividades –  Fluxo e Ferramentas (PMI, 2008)

As seguintes ferramentas auxiliam neste processo (PMI, 2008):

• Opinião Especializada: Especificado na seção 2.3.3

• Estimativa Análoga: Utiliza-se de parâmetros reunidos de atividades reali-

zadas em projetos anteriores (Duração, Peso, Complexidade), e os leva em 

conta como base para prever a duração de atividades similares nos projetos 

futuros.

• Estimativa Paramétrica: utiliza-se de recursos estatísticos entre dados histó-

ricos, e outras variáveis mapeadas durante projetos anteriores para calcular 

a estimativa da atividade a ser prevista.

2.4.6 Desenvolvimento do Cronograma

O desenvolvimento do cronograma envolve a utilização da definição, estimativa de 

duração e de recursos necessários para cada atividade, juntamente com o sequenciamento das 

mesmas e qualquer restrição no cronograma, para compilar o cronograma do projeto.

Este cronograma reúne as datas de inicio e de fim de cada uma das atividades propos-

tas e os marcos do projeto em questão, podendo requerer uma revisão de certas estimativas de 

atividades quando colocadas no cronograma, para que estes cumpram o prazo acordado no ini-

cio do projeto.
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*Figura 15: Desenvolvimento do Cronograma –  Fluxo e Ferramentas (PMI, 2008)

O PMBOK lista as seguintes ferramentas para o desenvolvimento de cronograma (PMI, 

2008):

• Análise de Rede do Cronograma: Consiste no uso de técnicas como o méto-

do do caminho crítico, da cadeia critica e nivelamento de recursos para cal-

cular as datas de inicio e fim tarde das atividades ainda não efetuadas do 

projeto; gerando como saída o cronograma do projeto.

• Método do Caminho Crítico: Calcula datas teóricas de inicio e fim de cada 

atividade, sem levar em conta qualquer restrição de recurso ou cronograma; 

em seguida alocando-as no cronograma.

• Método da Cadeia Crítica: Técnica que modifica o cronograma para que se 

leve em consideração inicialmente as limitações de recursos. Utiliza as téc-

nicas de diagrama de rede e caminho crítico é calculado, adicionando poste-

riormente as limitações e dependências de recursos entre atividades.

• Nivelamento de Recursos: É aplicada a um cronograma que já foi analisado 

pelo método do caminho critico, sendo utilizada quando recursos comparti-

lhados por atividades,  ou críticos,  só estão disponíveis em determinados 

momentos do tempo total do projeto.

• Análise de Cenário: Se baseia na análise de uma pergunta “E se o cenário 

‘X’ acontecer?”. Aplica uma análise de rede sobre o cronograma para averi-

guar se ele é viável mesmo em situações adversas.

Após a utilização das técnicas e a construção do cronograma define-se a Linha de Base 

do Cronograma, construída a partir da análise de rede do mesmo. Ela é revisada e aprovada 
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pela equipe, com datas de início e término da linha de base, e utilizada para acompanhar a si-

tuação do projeto ao longo de sua realização.

2.5 Project Management Body of Knowledge

O PMI (Project Management Institute) é uma das principais associações mundiais em 

GP; com mais de 400 mil associados; desde a década de 80 a instituição emite a certificação 

PMP (Project Management Professional) possuindo mais de 350 mil membros certificados; 

além de oferecer outros programas e serviços (VALLE, et al, 2010).

O PMBOK é desenvolvido pelo PMI, e é um guia de referência para gerência de projetos, 

envolvendo 9 grupos de processos:

*Figura 16: PMBOK - Processos (LIMA, 2012)

Estes processos são expostos na sessão 2.2.2, os conceitos e práticas do PMBOK são as 

principais referências deste trabalho.

A crescente aceitação da aplicação de práticas de GP se deve a ao impacto que as mesmas 

influem no sucesso de projetos; o guia PMBOK busca fornecer conhecimentos de GP reco-

nhecidos internacionalmente.

2.6 Tecnologia da Informação

Tecnologia da Informação (TI) é definida como a área de conhecimento responsável por 

criar, manter e administrar a gestão de informação; utilizando-se de equipamentos e dispositi-

vos de armazenamento, acesso e operação de dados, afim de gerar informações que auxiliem a 

tomada de decisões (TI, 2012).
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A TI possui grande importância em área como finanças, produção de bens, imprensa, mí-

dia e outras. O desenvolvimento rápido de tecnologias modificou drasticamente as formas de 

armazenamento, organização e acesso a informação permitindo redução de custos, novas pos-

sibilidades de expansão e facilitando e intensificando comunicações institucionais; enquanto 

ao mesmo tempo refletiu em mudanças na vida pessoal dos cidadãos.

Neste contexto, os profissionais e empresas de TI são os responsáveis pelo desenvolvi-

mento das soluções computacionais demandadas não apenas pelo mercado, como também go-

vernos, instituições de pesquisa e outros segmentos da sociedade.

Segundo o Relatório Global de Tecnologia da Informação 2009-2010 do Fórum Econômi-

co Mundial, os maiores desenvolvedores mundiais de TI desse tipo de tecnologia são Suécia, 

Singapura, Dinamarca, Suíça e Estados Unidos; Brasil é o 61º nesse ranking (TI, 2012).

2.6 Micro e Pequenas Empresas

2.6.1 Definições

São criados anualmente no Brasil mais de 1,2 milhão de novos empreendimentos formais; 

Dos quais 99% são micro e pequenas empresas e Empreendedores Individuais (EI), que sozi-

nhos constituem mais da metade dos empregos com carteira assinada do Brasil (ENEGEP, 

2008). 

Na definição de  o conceito das MPEs, utiliza-se variáveis, como mão de obra empregada 

(a mais utilizada), capital investido, faturamento, etc (ENEGEP, 2008).

No contexto nacional uma das definições usada para classificar uma MPE considera as 

seguintes premissas baseando-se no faturamento (SILVA et al., 2006):

• Micro Empresas: Receita bruta anual igual ou inferior a R$240.000,00;

• Pequenas Empresas: Receita bruta anual superior a R$240.000,00 e igual 

ou inferior a R$ 2.400.000,00;

• Capital não pode participar de outra pessoa jurídica;

• Não pode ser  filial,  sucursal,  agência ou representação de empresa com 

sede no exterior;

• Empresa não pode ser constituída sob a forma de cooperativas;

• Empresa não pode ser constituída sob a forma de sociedade por ações.
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Já o SEBRAE classifica empresas de acordo com o seu número de funcionários (SE-

BRAE, 2004):

• microempresa (ME) - até 19 empregados na indústria e até 9 no comércio e no 

setor de serviços;

• pequenas empresas (PE) - 20 a 99 empregados na indústria e 10 a 49 emprega-

dos no setor de comércio e serviços.

O último PMSURVEY diz o seguinte sobre as empresas de TI nacionais (PMSURVEY, 

2011):

• 13% das empresas de TI avaliadas possuem menos de 10 funcionários e 

44% possuem de 10 a 100 funcionários.

• 61% das empresas de TI avaliadas possuem um orçamento de projetos infe-

rior a 1 milhão de reais.

Constatando a importância que MPEs possuem neste setor.

2.6.2 Características e Dificuldades

Uma pesquisa recente do SEBRAE afirma que nos últimos anos 73% dos empreendimen-

tos criados sobrevivem aos primeiros dois anos de atividade; período que estudos no Brasil e 

no mundo consideram os os mais difíceis (SEBRAE, 2011).

Algumas fraquezas constatadas nestas organizações diz respeito a execução informal e 

muitas vezes improvisada de processos, e a ausência de padrões; esses fatores criam grande 

dependência das pessoas envolvidas no desenvolvimento. As dificuldades resultantes destas 

fraquezas acumulam-se com a menor capacidade de investimento das MPEs. 

Atualmente no setor de TI nacional (PMSURVEY, 2011): 

• 5% das empresas completam todos os seus projetos,

• 35% completam entre 76% e 99% dos seus projetos,

• 32% completam entre 51% e 75% dos seus projetos,

• 18% completam entre 25% e 50% dos seus projetos,

• 10% completam menos de 25% dos seus projetos.

Este número de projetos fracassados possuem um peso muito maior em organizações de 

menor porte.

Um argumento utilizado é que pequenas organizações não necessitam de processos defi-

nidos de GP, devido a facilidade de comunicação e hierarquia gerenciável. Porém por outro 

lado esta pode ser considerada a situação ideal para aplicar processos definidos e de melhoria 
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devido as facilidades de implementação e de prever os crescimento da organização de uma 

forma mais ordenada (BORSTLER, 2002).

O PMSURVEY constatou os seguintes dados quanto a adoção de GP em empresas de TI 

nacionais (PMSURVEY, 2011):

• 23% das empresas possuem resistência média ou alta a adoção de gerência 

de projetos,

• 27% das empresas não possuem um papel de gerente de projetos dentro da 

organização.

• 28% conhecem modelos de maturidade para GP mas não os aplicam,

• 16% desconhecem modelos de maturidade.

Porém a variação deste números em comparação com edições anteriores da pesquisa tra-

em uma perspectiva otimista ao passo que a busca de melhor desempenho no desenvolvimen-

to de projetos e aplicação de metodologias de GP é crescente.

Segundo Borstler  Metodologias aplicadas em MPEs devem propor as seguintes caracte-

rísticas:

• papéis, atividades, documentos, orientações devem ser adaptáveis para o ta-

manho da organização e a quantidade de empregados e os níveis burocráti-

cos devem ser minimizados

• a documentação deve ser organizada de uma forma acessível e concentrada, 

facilitando o uso e compreensão.

• deve prover orientação para trabalhos de avaliação e melhoria, permitindo 

que a organização implemente e avalie atividades localmente sem a neces-

sidade de especialistas externos.

• suportar crescimento organizacional, o modelo deve ser flexível e adaptável 

para necessidade de crescimento e encolhimento da organização. 

Dos problemas encontrados no desenvolvimento de projetos os mais citados por empresas 

são (PMSURVEY, 2011):

• 58% problemas de cumprimento de prazo.

• 58% problemas de definição de escopo.

• 66% problemas de mudanças constantes de escopo.

O problemas relacionados ao tempo podem ser vistos de outro ângulo através da seguinte 

estatística a respeito da frequência de problemas de tempo em projetos:

• 5% - sempre
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• 45% - maior parte das vezes

• 47% - raramente

• 3% - nunca

Estes problemas vinculados a escopo de projeto e prazo mostram seu efeito ao avaliar a 

capacidade de empresas de alcançar objetivos de tempo, custo, qualidade e satisfação de clien-

tes:

• 3% - sempre

• 66% - a maior parte das vezes

• 26% - raramente

• 5% - nunca

Apesar dos resultados quanto ao desempenho de projetos não serem satisfatórios as últi-

mas pesquisas do setor de TI constatam um maior interesse pela aplicação de metodologias de 

GP nas empresas além da estruturação necessária para a aplicação das mesmas. 
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3 Estado da Arte

3.1 Definição

Neste capítulo são avaliados guias e artigos existentes que auxiliem as áreas de planeja-

mento de escopo e tempo, e ao mesmo tempo verifica-se a sua aplicabilidade no contexto de 

MPEs. 

O material pesquisado e analisado, deve ser alguma espécie de guia sobre GP, porém a 

pesquisa tem foco apenas nas áreas de conhecimento de escopo e tempo. O guia que não abor-

da nenhuma das duas áreas de forma substancial, está desconsiderado. Também estão descon-

siderados guias que foquem exclusivamente em uma técnica ou ferramenta específicas. 

Devido ao foco (MPEs nacionais)  há necessidade de que os guias estejam em língua por-

tuguesa, e que seu material seja de domínio público; porém devido a disponibilidade de conte-

údo pesquisado relevante e que satisfaz ambos os requisitos, a pesquisa foca também materi-

ais disponíveis na língua inglesa. 

Estes materiais a serem considerados também devem apresentar alguma garantia de quali-

dade e validade como estar ligado a alguma instituição/organização ou autores reconhecidos 

na área de GP (Gerência de Projetos). 

Concluindo, o foco desta revisão do estado da arte trata de guias com as seguintes carac-

terísticas identificadas com base no contexto de MPEs de software no Brasil:

• R1. Deve ser alinhado ao PMBOK

• R2. Deve estar na Língua Inglesa ou Portuguesa

• R3. Deve focar na área de Planejamento de escopo

• R3.1 Deve apresentar templates de artefatos para planejamento de escopo

• R3.2 Deve apresentar exemplos para planejamento de escopo

• R3.3 Deve apresentar descrições passo a passo de processos de planejamento 

de escopo

• R4. Deve focar na área de Planejamento de tempo 

• R4.1 Deve apresentar templates de artefatos para planejamento de tempo

• R4.2 Deve apresentar exemplos para planejamento de tempo

• R4.3 Deve apresentar descrições passo a passo de processos de planejamento 

de tempo



48

Blogs e páginas pessoais são excluídos; a menos que referenciem como fonte guias rele-

vantes.

Estes requisitos são os mesmos requisitos que o guia desenvolvido neste trabalho (encon-

trado nos documentos de Anexos 1 e 2) deve satisfazer; os mesmo guia pode ser encontrado 

em sua versão online no endereço: http://guiagptcc.wordpress.com/sobre/

3.2 Execução

A pesquisa utiliza o mecanismo de busca Google, focando em sites que apresentem guias 

válidos e relacionados em um formato didático, e que contenham templates e exemplos.

*Figura 17: Pesquisa Google (LIMA, 2012)

Blogs e páginas pessoais são excluídos; a menos que referenciem como fonte guias rele-

vantes.

Primeiramente a busca foca resultados na língua portuguesa e posteriormente na língua 

inglesa, Para isto utiliza-se a configuração de buscas. Cada busca é executada combinando o 

termo “pmbok” outros  9 'sub-termos':

• pmbok

• escopo/scope

• tempo/time

• guia/guide

http://guiagptcc.wordpress.com/sobre/
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• tutorial

• ferramenta/tool

• template(s)

• práticas/practices

• exemplos/examples

• modelos/models

*para o termo(s) “template(s)” utiliza-se uma única pesquisa considerando resultados em 

ambas as línguas.

Por exemplo, na pesquisa 'pmbok escopo', busca-se as strings “pmbok” e “escopo” na 

busca configurada para resultados em língua portuguesa e posteriormente as strings “pmbok”e 

“scope” com busca configurada para resultados em língua inglesa.

Para cada resultado estão apresentados a data da pesquisa e os termos utilizados. Os resul-

tados estão agrupados em dois grupos; um representando resultados relevantes porém não vá-

lidos para a pesquisa; e outro representando os resultados relevantes e válidos, ou seja, que sa-

tisfazem alguns dos requisitos de guia online; posteriormente estes resultados são reavaliados.

As buscas foram realizadas entre fevereiro e junho de 2011. Para cada busca no Google 

Search foram avaliadas as primeiras 15 páginas de resultados, ou seja, os primeiros 150 resul-

tados de busca. 

3.2.1 Resultados das Buscas em Língua Portuguesa

Os seguintes resultados foram encontrados para a pesquisa em língua portuguesa.

Termos utilizados: “PMBOK” e “escopo” - Data: 02/2011.

Resultados Relevantes:

• “O calcanhar de Aquiles dos Projetos” (http://www.engenhariade-

software.info/downloads/O_calcanhar_de_aquiles_dos_projeto_Fi-

nal.pdf)

• “Melhores práticas para gerenciamento do escopo de projetos ba-

seado  no  PMBOK” (http://fateczl.edu.br/TCC/2010-2/TCC-

008.pdf)

Resultados Relevantes e Válidos para a Pesquisa:

• “Process  Chart  PMBOK  4  Editon”  

(http://quizlet.com/1065129/process-chart-pmbok-4-edi-

ton-flash-cards/)

http://quizlet.com/1065129/process-chart-pmbok-4-editon-flash-cards/
http://quizlet.com/1065129/process-chart-pmbok-4-editon-flash-cards/
http://fateczl.edu.br/TCC/2010-2/TCC-008.pdf
http://fateczl.edu.br/TCC/2010-2/TCC-008.pdf
http://www.engenhariadesoftware.info/downloads/O_calcanhar_de_aquiles_dos_projeto_Final.pdf
http://www.engenhariadesoftware.info/downloads/O_calcanhar_de_aquiles_dos_projeto_Final.pdf
http://www.engenhariadesoftware.info/downloads/O_calcanhar_de_aquiles_dos_projeto_Final.pdf


50

• “Gerenciamento  do  Escopo” 

(http://www.cin.ufpe.br/~if717/slides/pmbok-escopo.pdf)

• “Gerenciamento  do  Tempo” 

(http://www.cin.ufpe.br/~if717/slides/pmbok-tempo.pdf)

Termos utilizados: “PMBOK” “tempo” - Data: 02/2011

Resultados Relevantes:

• “Contraste  do Gerenciamento de Tempo com o uso da Corrente  

Crítica ...” (http://www.infosist.com.br/pages/artigos/92546-Artigo-

CorrenteCritica_ProjetoGovernamental_VersaoFinal_Publicada.pdf) 

Resultados Relevantes e Válidos para a Pesquisa:

• “Gerenciamento  de  Tempo  de  Projeto  PMBOK” 

(www2.dc.uel.br/nourau/document/?down=722)

Termos utilizados: “PMBOK” “ferramenta” - Data: 02/2011

Resultados Relevantes e Válidos para a Pesquisa:

• “Material de apoio da disciplina de Eng. de Software” (dinobrasi-

lis.pro.br/mat_quali.html)

Termos utilizados: “PMBOK” “exemplos” - Data: 05/2011

Resultados Relevantes e Válidos para a Pesquisa:

• “Templates Gratuitos” (www.tenstep.com.br/br/open/CDC/Templa-

tesGratuitos.html)

Termos utilizados: “PMBOK” ”modelos” - Data: 05/2011

Resultados Relevantes e Válidos para a Pesquisa:

• “A  Metodologia  TenStep  PGP®  Mapeada  no  Guia  PMBOK” 

(www.tenstep.com.br/br/TenStepPGPV7.0/open/0.8.htm)

As pesquisas utilizando os termos “PMBOK” “guia” e “PMBOK” “práticas” não apresen-

taram nenhum resultado relevante.

3.2.2 Resultados das Buscas em Língua Inglesa

Os seguintes resultados foram encontrados para a pesquisa em língua inglesa.

Termos utilizados: “PMBOK” “scope” - Data: 06/2011

Resultados Relevantes e Válidos para a Pesquisa:

• “Project  Management  Docs”  (www.projectmanagementdocs.com/pro-

ject-planning.html)

http://www2.dc.uel.br/nourau/document/?down=722
http://www.infosist.com.br/pages/artigos/92546-ArtigoCorrenteCritica_ProjetoGovernamental_VersaoFinal_Publicada.pdf
http://www.infosist.com.br/pages/artigos/92546-ArtigoCorrenteCritica_ProjetoGovernamental_VersaoFinal_Publicada.pdf
http://www.cin.ufpe.br/~if717/slides/pmbok-tempo.pdf)
http://www.cin.ufpe.br/~if717/slides/pmbok-escopo.pdf
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Termos utilizados: “PMBOK” “time” - Data: 06/2011

Resultados Relevantes e Válidos para a Pesquisa:

• “Project  Management”  (www.yancy.org/research/project_manage-

ment/index.html) 

Termos utilizados: “PMBOK” ”tool” - Data: 06/2011

Resultados Relevantes e Válidos para a Pesquisa:

• “PMBOK Tools/Techniques by Knowledge Area and Process Group”  

(davehawley.com/pmbok/PMBOK_TTMap.html)

Termos utilizados: “PMBOK” ”template” - Data: 06/2011

Resultados Relevantes e Válidos para a Pesquisa:

• “Templates” (www.gedpro.com/en/Community/Templates.aspx)

• “Biblioteca  de  ...”  

(www.tenstep.com.br/br/TenStepPGPV7.0/open/Templates.htm)

• “Project  Management  Templates” (www.fastprojectplans.com/project-

management-templates.html)

• “Samples” (www.ivoryowl.com/samples.htm)

Pesquisa Alternativa; Termos utilizados: “PMBOK” ”templates” - Data: 06/2011

Resultados Relevantes e Válidos para a Pesquisa:

• “Project  Management  Office  Templates”  

(www.roninweb.com/PMO/PMOTemplates.htm)

• “Modelos e Guias” (www.pmtech.com.br/templates.html)

• “PMBOK  Guide  -  Fourth  Edition  …”  

(www.scribd.com/doc/43196102/Pcoe-Pmbok-4th-Edition-Templates)

• “PMBOK Guide - Fourth Edition …” (http://www.infolizer.com/or5e7-

gona17gov/Pmbok-4th-edition-templates.html)

As pesquisas utilizando os termos “PMBOK” ”guide”, “PMBOK” ”tutorial”, “PMBOK” 

”practices”, “PMBOK” ”examples” e “PMBOK” ”models” não apresentaram nenhum resulta-

do relevante.

3.3 Extração e Análise de Resultados

A análise dos guias referenciados segue o seguinte modelo de apresentação:

• Guia1: título do guia

• <Referência> link html

http://www.scribd.com/doc/43196102/Pcoe-Pmbok-4th-Edition-Templates
http://www.pmtech.com.br/templates.html
http://www.roninweb.com/PMO/PMOTemplates.htm
http://www.ivoryowl.com/samples.htm
http://www.fastprojectplans.com/project-management-templates.html
http://www.fastprojectplans.com/project-management-templates.html
http://www.tenstep.com.br/br/TenStepPGPV7.0/open/Templates.htm
http://www.gedpro.com/en/Community/Templates.aspx
http://www.yancy.org/research/project_management/index.html
http://www.yancy.org/research/project_management/index.html
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• <Língua> língua encontrada (ing. ou port.)

• <Organização>Instituição ou Organização Responsável

• <ScreenShot da página> screenshot da página principal do guia

• <Descrição do Guia> detalhamento breve do guia 

• <Descrição do Material> detalhamento breve dos templates e exemplos 

• <ScreenShot do material> screenshot do material

Todos os guias considerados relevantes são apresentados, analisados e discutidos; seguida 

da  apresentação do cenário referente a guias online focados em PMBOK. Fontes alternativas 

que  não servem para esta pesquisa, mas que apresentam conteúdo relevante são apresentadas 

e discutidas posteriormente (ex vídeos, documentos , aulas e trabalhos de conclusão).

3.3.1 Guias

Guia/Site: Project Management Docs 

URL: http://www.projectmanagementdocs.com/project-planning.html

Língua: Inglesa

Organização: Project Mangement Docs

Screenshot da página:

*Figura 18: Página Guia - PMdocs

Descrição do Guia: 

http://www.projectmanagementdocs.com/project-planning.html
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O menu principal do guia está distribuído nas etapas de iniciação, planejamento, execu-

ção, controle e encerramento; e para cada uma das etapas estão listados os templates relacio-

nados. A maior falha consiste de o site não apresentar descrições profundas de processos de 

desenvolvimento e gerência. Há campos extras relacionados a eventos, notícias, calendário e 

educação; porém a quantidade de conteúdo ainda é muito escassa.

Descrição do Material: 

O material válido encontrado é gratuito e consiste de templates explicativos dos diferen-

tes processos e suas referentes etapas; estes templates apresentam exemplos e textos introdu-

tórios a serem excluídos e campos marcados para preenchimento. Os templates se encontram 

em formatos .doc e .pdf e alguns possuem mais de uma versão, uma mais sintetizadas e outra 

mais longa e detalhada.

Screenshot do material:

*Figura 19: Material Guia - PMdocs

Guia/Site: Tenstep
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URL: http://www.tenstep.com.br/br/TenStepPGPV7.0/open/0.8.htm

          http://www.tenstep.com.br/br/TenStepPGPV7.0/open/Templates.htm

Língua: Portuguesa

Organização: Grupo Tenstep

Screenshot da Página:

*Figura 20: Página Guia - TenStep

Descrição do Guia: 

O site apresenta entre várias metodologias, uma metodologia de desenvolvimento de pro-

jetos alinhada ao PMBOK, com um mapeamento extremamente descritivo das diferentes eta-

pas e seus processos além de comparar esta metodologia com outras (prince, six sigma, agile). 

Para cada tópico são apresentadas uma introdução, diferentes técnicas além de templates de 

referência e exemplos, o guia também classifica os projetos em 3 níveis (pequenos, médios e 

grandes) satisfazendo as necessidades do contexto de MPEs.

Descrição do Material: 

O material consiste de templates explicativos a serem preenchidos e templates exemplo, 

além de informar a que seção do guia PMBOK estes pertencem; os  templates se encontram 

http://www.tenstep.com.br/br/TenStepPGPV7.0/open/Templates.htm
http://www.tenstep.com.br/br/TenStepPGPV7.0/open/0.8.htm
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nas línguas inglesa e portuguesa e estão em formato .doc. A grande falha deste guia consiste 

de fornecer materiais com diferentes níveis de acesso, apenas alguns templates são disponibi-

lizados gratuitamente, e ainda assim necessitam que o usuário registre um cadastro e faça um 

acesso de conta; templates mais avançados são disponibilizados apenas há usuários licencia-

dos sendo assim necessária a aquisição de uma licença paga; além disso o material disponibi-

lizado no site é proprietário.

Screenshot do material:

*Figura 21: Material Guia - TenStep

Guia/Site: PMBOK 4th Edition Templates

URL: http://www.oregon.gov/DHS/

          http://www.scribd.com/doc/43196102/Pcoe-Pmbok-4th-Edition-Templates

          http://www.infolizer.com/or5e7gona17gov/Pmbok-4th-edition-templates.html

Língua: Inglesa

Organização: Oregon Departament of Human Services

http://www.infolizer.com/or5e7gona17gov/Pmbok-4th-edition-templates.html
http://www.scribd.com/doc/43196102/Pcoe-Pmbok-4th-Edition-Templates
http://www.oregon.gov/DHS/
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Screenshot:

*Figura 22: Página Guia - DHS

Descrição do Guia: Não se trata propriamente de um guia online, mas sim de um docu-

mento que apresenta uma compilação de templates e exemplos do PMBOK, hospedado e de-

senvolvido pelo Departamento de Serviços Humanos do estado do Oregon (EUA).

Descrição do Material: Para cada template há uma descrição básica do mesmo e sua fun-

ção além de um guia de como preenchê-lo. Os templates se encontram no formato .doc. Os 

templates são gratuitos e podem ser alterados conforme necessidade ou preferência do usuá-

rio. Não contem instruções de preenchimento ou textos introdutórios a serem removidos.

Screenshot do material:
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*Figura 23: Material Guia - DHS

3.3.2 Comparação dos Guias

Os guias encontrados são avaliados em uma tabela de acordo com requisitos definidos; 

cada requisito é avaliado de forma qualitativa: não atende (NA), atende parcialmente (AP), 

atende amplamente (AA), atende completamente (AC):

• R1. Deve ser alinhado ao PMBOK

• R2. Deve estar na Língua Inglesa ou Portuguesa

• R3. Deve focar na área de Planejamento de escopo

• R3.1 Deve apresentar templates de artefatos para planejamento de escopo

• R3.2 Deve apresentar exemplos para planejamento de escopo
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• R3.3 Deve apresentar descrições passo a passo de processos de planejamen-

to de escopo

• R4. Deve focar na área de Planejamento de tempo 

• R4.1 Deve apresentar templates de artefatos para planejamento de tempo

• R4.2 Deve apresentar exemplos para planejamento de tempo

• R4.3 Deve apresentar descrições passo a passo de processos de planejamen-

to de tempo

Requisitos/

Guias

R1 R2 R3.1 R3.2 R3.3 R4.1 R4.2 R4.3

PMdocs AL Inglês AP NA AP AP NA AP

Tenstep AL Port. AP AP AA AP AP AA

Oregon DHS AL Inglês AP AA AP AP AA AP

*Tabela 1: Avaliação de Guias de PP (LIMA, 2012)

Comparando os guias encontrados podemos observar que atualmente há pouca disponibi-

lidade materiais gratuitos e abrangentes sobre planejamento de projetos alinhado ao PMBOK, 

a maior barreira identificada consiste na necessidade de adquirir licenças para material e con-

teúdo pago.

Com base nos resultados da pesquisa pode-se tirar outras conclusões:

Para a pesquisa em língua portuguesa a maioria dos resultados encontrados consistiam 

apenas em apresentações muito superficiais do PMBOK sem exemplos ou detalhes práticos; 

ou cursos pagos focados em certificação ou aquisição de licenças. Sites desta pesquisa tam-

bém possuíam excessos de materiais de má qualidade (apenas  copy-paste  do guia PMBOK) 

até mesmo replicados entre sites diferentes.

Na pesquisa em língua inglesa a maioria dos resultados ofereciam exemplos e templates 

para venda e que geralmente focavam em uma determinada ferramenta de software (Microsoft  

Office, Microsoft Project) ou exigiam um cadastro/inscrição para acessar o material. Também 

foram encontrados tutoriais em vídeo em língua inglesa (REFs a esses vídeos), porém estes re-

sultados nao foram considerados conforme os critérios de inclusão/exclusão definidos.

Os resultados de artigos e trabalhos acadêmicos em geral abordaram o desenvolvimento 

de ferramentas de software que auxiliem a gerência de projetos baseando-se no PMBOK, e 

combinações de PMBOK com metodologias como RUP, AGILE e Prince. Duas exceções de-

vem ser mencionadas e focam especialmente nas áreas de conhecimento de gerência de tempo 

e escopo:
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• “Melhores práticas para gerenciamento do escopo de projetos baseado no  

PMBOK” (http://fateczl.edu.br/TCC/2010-2/TCC-008.pdf)

• “Gerenciamento  de  Tempo  de  Projeto  PMBOK”  

(http://www2.dc.uel.br/nourau/document/?down=722).

Constatou-se também que há material em vídeo que apesar de não serem foco deste traba-

lho,  merecem atenção mas não são usados neste trabalho; os vídeos estão em língua portu-

guesa e são hospedados em sites youtube e vimeo para livre acesso:

• “Kenneth Correa's videos” (http://vimeo.com/kenaum/videos)

• “Ricardo  Viana  Vargas  –  Macrosolutions”  

(http://www.youtube.com/user/rvvargas#g/u)

• “Gerenciamento de Projetos” (http://www.youtube.com/user/MrEduardoG-

Moreira#g/u)

Porém com base nestes resultados podemos afirmar que basicamente não existe um guia 

que atualmente satisfaça os requisitos definidos nesta pesquisa; especialmente quando se trata 

de de conteúdo gratuito. Dessa forma justifica-se a necessidade de um guia gratuito e em lín-

gua portuguesa que apresente as etapas de gerência de projetos segundo o PMBOK, juntamen-

te com práticas e ferramentas.

http://www.youtube.com/user/MrEduardoGMoreira#g/u
http://www.youtube.com/user/MrEduardoGMoreira#g/u
http://www.youtube.com/user/rvvargas#g/u
http://vimeo.com/kenaum/videos
http://www2.dc.uel.br/nourau/document/?down=722
http://fateczl.edu.br/TCC/2010-2/TCC-008.pdf
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4 O Guia

4.1 Proposta de Solução

Com base nos resultados do estado da arte e nas necessidades identificadas nos estudos 

apresentados, este trabalho propõe o desenvolvimento de um guia em língua portuguesa que 

foque no planejamento de escopo e tempo baseado no PMBOK e adaptado para as necessida-

des de MPEs nacionais de desenvolvimento de projetos de TI e iniciantes da área de GP.

O guia desenvolvido pode ser acessado no endereço: http://guiagptcc.wordpress.com/so-

bre/

4.2 A Ferramenta - WordPress

WordPress é um software de gerenciamento de conteúdo para web, utilizado principal-

mente para a criação de blogs, sendo a ferramenta mais popular para o mesmo e conhecida 

pela sua facilidade de uso; porém também é utilizado para o desenvolvimento de sites de co-

mércio eletrônico, revistas, jornais, portfólio, gerenciador de projeto e outros conteúdos.

*Figura 24: Página desenvolvida com WordPress (WORDPRESS, 2012)

http://guiagptcc.wordpress.com/sobre/
http://guiagptcc.wordpress.com/sobre/


61

Ele é desenvolvido na linguagem PHP e utiliza banco de dados MySQL; dentre suas fun-

cionalidades mais conhecidas cita-se a adição de plug-ins que estendem as capacidades da pá-

gina e adição de diferentes temas estéticos; além de edição de código PHP e HTML. 

Para  o melhor gerenciamento e organização de conteúdo ele apresenta um sistema de 

tags para postagens que além categorizar conteúdo facilita a sua pesquisa por mecanismos de 

busca.  

Além destas características, outra razão de sua utilização é a sua licença (de código aber-

to),  sendo distribuído sob a GNU General Public License.

*Figura 25: Página Wordpress.com

O guia desenvolvido é disponibilizado no site wordpress.com que disponibiliza o softwa-

re junto com um serviço gratuito de hospedagem. O acesso ao conteúdo é de livre acesso, e o 

mesmo também poderá ser estendido posteriormente (em trabalhos futuros) para abranger as 

outras áreas de conhecimento de GP além da gerência de escopo e tempo.

4.3 Definições e Desenvolvimento

A estrutura do guia parte das duas áreas de conhecimento (escopo e tempo), apresentando 

e descrevendo os processos de planejamento de projetos de cada área. Para cada processo des-

creve-se as ferramentas necessárias (documentos/templates) e práticas sugeridas para a sua 

execução.

http://wordpress.com/
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*Figura 26: Página do Guia

Estas ferramentas necessárias são disponibilizadas como templates em língua portuguesa 

com informações de preenchimento; estes  templates são disponibilizados através do Google 

Docs em formatos Office (.doc) e Open(.odt).

*Figura 27: Links dos Templates

O texto do guia apresenta descrições dos processos de planejamento como apresentação 

introdutória aos usuários do guia acompanhada das definições necessárias para o entendimen-
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to do material. Também são listadas as práticas recomendadas para cada processo (entrevistas, 

brainstorming, delphi...) com links externos que apresentem as mesmas.

4.3.1 Ferramenta de Desenvolvimento – Google Docs

Google Docs é uma office suite online oferecida pela Google que permite que usuários 

criem e editem documentos de forma colaborativa em tempo real.  

*Figura 28: Google Docs (GDOCS, 2012)

Esta  ferramenta é  um "software como serviço",  documentos  como textos,  planilhas  e 

apresentações podem ser criadas no google docs ou importadas para o mesmo, utilizando for-

matos como ODF, HTML, PDF, RTF, TXT, e Microsoft Office. 

Sua funcionalidade mais conhecida é a capacidade de criar e editar arquivos online de for-

ma colaborativa, com possibilidade de customizar restrições de diferentes usuários como, cria-

dor, e usuário compartilhado, sendo que usuários compartilhados podem ter sua capacidade de 

edição restrita a níveis de edição, visualização ou apenas adição de comentários. Estas funcio-

nalidades são responsáveis pela popularidade do serviço entre estudantes.

Deste de a disponibilização do serviço a única grande limitação foi a ausência de um 

modo offline para edição de documentos, o que se tornava uma grande restrição em computa-

dores com conexão de internet lenta ou instável; porém atualmente há um web app disponível 

que permite visualização offlines.
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Os templates apresentados no guia foram criados utilizando o Google Docs e recomenda-

se a utilização dos mesmos nesta ferramenta devido as suas capacidades colaborativas, especi-

almente no contexto de GP onde diferentes usuários e papéis compartilham documentos.

*Figura 29: Google Form (GDOCS, 2012)

O serviço também permite criar formulários de pesquisa, que podem ser disponibilizados 

e preenchidos online, o sistema cria e popula automaticamente uma planilha de respostas refe-

rente ao formulário. Esta funcionalidade é utilizada na avaliação do guia via expert panel.

4.4 Avaliação

Para avaliação do guia utiliza-se a ferramenta Google Form do Google Docs. Dois formu-

lários com questões relevantes são utilizados, um para cada guia (Escopo e Tempo), as ques-

tões avaliam os guias quanto ao conteúdo, entendimento, qualidade do material apresentado e 

outros fatores. 
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Os formulários são apresentados a “especialistas” da área de GP (professores, profissio-

nais com experiência comprovada) que validam a qualidade da ferramenta (guia); os resulta-

dos desta avaliação também são compilados e apresentados.

Os especialistas foram selecionados entre professores, alunos de graduação e profissio-

nais com experiência em GP e também trabalhos relacionados publicados; os alunos e profis-

sionais selecionados possuem experiência no setor de TI, em concordância com o foco deste 

trabalho.

4.4.1 Ferramenta de Avaliação – Google Form

Os formulários são criados coma ferramenta Google Form, que permite a criação de for-

mulários de pesquisa de forma rápida e com disponibilização online imediata. Os resultados 

da pesquisa também são disponibilizados online em um planilha do Google Docs, esta mesma 

planilha é utilizada para a apresentação dos resultados.

Cada avaliador preenche os formulários com os seus seguintes dados:

• Nome do Avaliador:

• Descrição do Avaliador (empresa ou instituição em que atua, cargo)

• E-mail de Contato

• Data da Avaliação

Os formulários de avaliação (um para cada guia, escopo e tempo) possuem 5 questões 

com respostas em 5 níveis qualitativos (péssimo, ruim, satisfatório, bom, ótimo) :

• Questão 1 - Qualidade da Página (navegabilidade, layout, intuitividade)

• Questão 2 - Qualidade do Texto (texto apresentado sobre planejamento de Tem-

po/Escopo)

• Questão 3 - Qualidade do Material (documentos e templates)

• Questão 4 - Alinhamento do Guia e Material ao Guia PMBOK (Formato, Do-

cumentos, Praticas)

• Questão 5 - Avaliação Geral do Guia de Planejamento de Tempo/Escopo

Cada questão também possui um espaço de preenchimento não obrigatório para observa-

ções e sugestões.

Para a questão 4, foi adicionada uma resposta “não se aplica” para caso o avaliador não 

possua conhecimentos amplos e específicos da metodologia PMBOK.
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4.5 Resultados

As avaliações foram coletadas entre os dias 15 de setembro, e 5 de outubro de 2012.

Os resultados das avaliações são combinados através de um modelo de média; os valores 

quantitativos das questões são traduzidos para valores numéricos (péssimo = 0, ruim = 2,5, sa-

tisfatório = 5, bom = 7,5 e ótimo = 10) afim de obter-se uma nota final de 0 a 10. O objetivo 

dos desenvolvedores do guia é obter médias acima de 6,0.

4.5.1 Resultados do Guia de Planejamento de Escopo

Questão 1: Qualidade da Página (navegabilidade, layout, intuitividade):

*Figura 30: Guia Escopo -  Questão 1

Calculando 2*(5) + 4*(7,5) + 4*(10) / 10, obtém-se uma média final de 8,0 na questão 

Q1.

Questão 2: Qualidade do Texto (texto apresentado sobre planejamento de Escopo):

*Figura 31: Guia Escopo -  Questão 2

Calculando 1*(5) + 6*(7,5) + 3*(10) / 10, obtém-se uma média final 8,0 na questão Q2.

Questão 3: Qualidade do Material (documentos e templates):
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*Figura 32: Guia Escopo -  Questão 3

Calculando 3*(5) + 4*(7,5) + 3*(10) / 10, obtém-se uma média final de 7,5 na questão 

Q3.

Questão 4: Alinhamento do Guia e Material ao Guia PMBOK (Formato, Documentos, 

Praticas):

*Figura 33: Guia Escopo -  Questão 4

Calculando 4*(7,5) + 5*(10) / 9, obtém-se uma média final 8,0 na questão Q4.

Questão 5: Avaliação Geral do Guia de Planejamento de Tempo/Escopo:

*Figura 34: Guia Escopo -  Questão 5
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Calculando 1*(2,5) + 5*(7,5) + 4*(10) obtém-se uma média final de 8,0 na questão Q5; 

enquanto a média geral calculada (média das médias das 4 primeiras questões) do Guia de 

Planejamento de Escopo é igual a: 7,9 (7,875).

4.5.2 Resultados do Guia de Planejamento de Tempo

Questão 1: Qualidade da Página (navegabilidade, layout, intuitividade):

*Figura 35: Guia Tempo -  Questão 1

Calculando 5*(7,5) + 3*(10) / 8, obtém-se uma média final de 8,4 (8,4375) na questão 

Q1.

Questão 2: Qualidade do Texto (texto apresentado sobre planejamento de Tempo):

*Figura 36: Guia Tempo -  Questão 2

Calculando 1*(5) + 4*(7,5) + 3*(10) / 8, obtém-se uma média final de 8,0 (8,125) na 

questão Q2.

Questão 3: Qualidade do Material (documentos e templates):
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*Figura 37: Guia Tempo -  Questão 3

Calculando 1*(5) + 4*(7,5) + 3*(10), obtém-se uma média final de 8,0 (8,125) na questão 

Q3.

Questão 4: Alinhamento do Guia e Material ao Guia PMBOK (Formato, Documentos, 

Praticas):

*Figura 38: Guia Tempo -  Questão 4

Calculando 6*(7,5) + 2*(10), obtém-se uma média final de 8,0 (8,125) na questão Q4.

Questão 5: Avaliação Geral do Guia de Planejamento de Tempo/Escopo:

*Figura 39: Guia Tempo -  Questão 5
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Calculando 1*(2,5) + 1*(5,0) + 3*(7,5) + 3*(10), obtém-se uma média final 7,5 de na 

questão Q5; enquanto a média geral calculada (média das médias das 4 primeiras questões) do 

Guia de Planejamento de Tempo é igual a: 8,0 (8,203125).

4.5.3 Comentários das Avaliações

Quanto ao conteúdo, os avaliadores consideram positivo o grau de profundidade do texto 

do guia, que foi desenvolvido afim de apresentar os conceitos de forma rápida e resumida. Al-

gumas recomendações favorecem a adição de figuras e diagramas que indiquem de forma 

mais explícita a ordem de execução dos processos, afim de também deixar claro as suas inter-

dependências. 

Foi constatada a necessidade de mais fontes para as técnicas e práticas dos processos fi-

nais de planejamento de tempo (Desenvolvimento de Cronograma), porém neste caso a solu-

ção mais viável e recomendada pelas fontes e guia pesquisados é a utilização de softwares es-

pecíficos; este trabalho não propõe favorecer ou recomendar um determinado software. 

Além do texto, outras recomendações tratam da navegabilidade e estética da página:

• padronização dos links para que todos abram em uma nova aba/página;

• escolha de um fundo de página mais escuro para que não canse a vista;

• aumento do tamanho de fonte de texto, ou adição de visualização em dife-

rentes tamanhos de fontes;

• eliminar o uso de “estrangeirismos” (palavras em inglês) e siglas.

Todas estas sugestões devem ser satisfeitas na correção do guia atual e nas futuras versões 

do guia (trabalhos futuros) e suas extensões que venham a adicionar o planejamento de outros 

grupos de processos (riscos, aquisições, comunicações...).
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5 Considerações Finais
Neste trabalho apresentamos uma  modelo para o  planejamento escopo e tempo em GP, 

especificamente com foco no guia PMBOK, além de uma pesquisa sobre as necessidades de 

MPEs de TI, e os benefícios que podem ser alcançados com a adoção de processos de GP.

Em seguida executamos uma pesquisa de guias disponíveis online que possam satisfazer 

profissionais e estudantes da área (TI) e também as necessidades de MPEs do setor. Nesta pes-

quisa foi constatada a necessidade de guia desenvolvido, tendo em vista que não foi encontra-

do nenhum material que satisfizesse os critérios especificados.

A ferramenta desenvolvida consiste em 2 guias de planejamento em GP, um para planeja-

mento de escopo e um para planejamento de tempo. Inicialmente definiu-se o desenvolvimen-

to dos guias apenas  online, porém de forma paralela foram desenvolvidas versões em docu-

mento de texto (.PDF) que podem ser vistas nos dois primeiros documento de anexo ou aces-

sadas pelos links:

https://docs.google.com/file/d/0B2sZDh-DkaQHWEQteWUyZlRsVlE/edit?pli=1

https://docs.google.com/file/d/0B2sZDh-DkaQHb3pXQmw3WDdZR2c/edit?pli=1

As versões online dos guias foram avaliadas através de um expert panel  composto por 

professores, profissionais e alunos da área de TI. Os resultados obtidos apontam que os guias 

desenvolvidos satisfizeram os seus requisitos de qualidade e objetivos definidos; necessitando 

de pequenas alterações, em boa parte estéticas.

Listam-se como trabalhos futuros:

• Extensão dos guias atuais afim de abordar outros grupos de processos do plane-

jamento de projetos.

• Extensão dos guias atuais afim de abordar processos de execução, controle e 

monitoramento.

• Aplicação dos guias em um ambiente real de desenvolvimento de projeto afim 

de medir a efetividade do material através de um estudo de caso

• Construção e/ou pesquisa de ferramentas de processos de planejamento citadas 

nos guias, afim de sugerir as melhores ferramentas disponíveis atualmente.

https://docs.google.com/file/d/0B2sZDh-DkaQHb3pXQmw3WDdZR2c/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B2sZDh-DkaQHWEQteWUyZlRsVlE/edit?pli=1
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