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1. Termo de abertura do projeto (TAP).

2. O produto de um projeto de inovação.

3. O escopo de um projeto.

4. O documento de declaração do escopo do projeto.

5. Dicas para a elaboração da declaração de escopo.
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• Conhecer o Termos de Abertura do Projeto (TAP) e seus
elementos.

• Conhecer o produto de um projeto de inovação.

• Compreender o escopo de um projeto.

• Conhecer o documento de declaração do escopo do projeto.

• Apresentar dicas para a elaboração da declaração de escopo.
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1. Qual o objetivo do Termo de Abertura do Projeto (Project Charter)?

2. Quais os dados devem ser incluídos no Termo de Abertura do Projeto e
quais podem?

3. Conceitue produto do projeto.

4. O que é Declaração de Escopo (scope statement) e qual o seu conteúdo?
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Gestão do Escopo do Projeto
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O que devemos saber?
• O que é um projeto.
• O que é gerenciamento de projetos.
• A importância do gerenciamento de projeto.
• Condições que devem garantir em um ambiente para que ele seja

adequado ao gerenciamento de projetos:
 A organização trabalhe com equipes de projeto;
 Estrutura organizacional adequada;
 Liderança e competência necessárias.

Gestão do Escopo do Projeto
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Você certamente deve ter participado de algum projeto, ao menos,
na qualidade de membro de equipe ou parte interessada de
projeto.

Lembre-se, então, do projeto que participou.

Você sabe dizer, exatamente, quando ele foi iniciado?

Gestão do Escopo do Projeto
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Provavelmente você deve ter lembrado da reunião inicial, a reunião do
kick off (começo).

Mas, será este o momento de início do projeto?

Será que foi neste momento que a empresa começou a despender
esforços para a conclusão do projeto?

Gestão do Escopo do Projeto
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Vamos considerar ....
Imagine que você possui um empresa de base tecnológica que desenvolveu
sensores especiais que, colocados na parede, conseguem avaliar o nível de
desperdício de água em um estabelecimento comercial (pode ser na
agricultura) ....

Utilizando estes sensores, a sua empresa consegue implantar um sistema
utilizando hardware e software que permite fazer uso racional dos recursos
hídricos do estabelecimento.

Você acorda de manhã e vai à padaria ...

Na segunda-feira, você chega no escritório com alguns rascunhos da ideia em
seu smartphone ... O que fazer?

Gestão do Escopo do Projeto
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Vamos considerar ....

Em muitas organizações, o profissional dá início ao projeto e já começa a
dimensionar recursos, a produzir propostas elaboradas.

Mas, veja, se a sua organização possui ....

Este é um dos primeiros gargalos, ralos, por onde são desperdiçados
dinheiro e tempo da organização com projetos.

A solução para isso é incluir na sua empresa a prática de criação do Termo
de Abertura do Projeto (TAP).

Gestão do Escopo do Projeto
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Objetivo do Termo de Abertura do Projeto (Project Charter)

• Reúne o que se sabe até então sobre o projeto.

• Serve como referência para o processo de escolha e priorização dos
projetos.

• É utilizado para autorizar formalmente o projeto.

• Pode ser realizado fora da organização do projeto e enviado.

Gestão do Escopo do Projeto
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Gestão do Escopo do Projeto



16

• A descrição do produto final do projeto. O foco deve ser o valor principal
necessário para o cliente.

• A pessoa que faz a redação precisa esta atenda para capturar o VALOR
PRINCIPAL esperado pelo cliente.

• Prazo máximo para a realização do projeto.

• Delimitação dos stakeholders, ou envolvidos no projeto.

• Metas de custo e de preço.

Faça pergunta (como médico): PERGUNTE POR QUÊ?

Gestão do Escopo do Projeto
O Termo de Abertura do Projeto - TAP DEVE conter:
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• Contexto, como surgiu o projeto?

• Objetivo ou justificativa do projeto.

• Requisitos adicionais e específicos do cliente.

• Cronograma de marcos principais sumarizado.

• Definição de parceiros, fornecedores ou outras organizações pertinentes.

• Premissas e restrições.

• Riscos já identificados.

• Gerente de projeto designado e Outras informações específica do projeto.

OBS. Os dados têm que possuir informações suficientes, tal que permita a
priorização dos projetos.

Gestão do Escopo do Projeto
O Termo de Abertura do Projeto - TAP PODE conter:
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Implementar criação sistemática de Termos de Abertura de Projeto é essencial para
evitar desperdícios de tempo da equipe em oportunidades não prioritárias e ruídos
decorrentes do ambiente de negócio. Um TAP:

• Autoriza formalmente o projeto.
• Deve ser emitido pela pessoa ou equipe ou comitê) responsável pelo portfólio da

empresa;
• Pode ser realizado fora da organização do projeto e contém:

 O resultado de demandas de mercado;
 O valor principal esperado pelo cliente.
 Solicitação de clientes,
 Avanço tecnológico,
 Necessidade social

Gestão do Escopo do Projeto
O Termo de Abertura do Projeto – TAP. Resumindo
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• O TAP deve ser enviado a todos que possam estar associados ao projeto.

• Por último e fundamental, deve ser um documento o mais simples
possível e que ao mesmo tempo reúna todas as informações necessárias
para a priorização dos projetos.

Gestão do Escopo do Projeto
O Termo de Abertura do Projeto – TAP. Resumindo

• O TAP deve ser enviado a todos que possam estar associados ao projeto.

Por último e fundamental, deve ser um documento o mais simples possível
e que ao mesmo tempo reúna todas as informações necessárias para a
priorização dos projetos.
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Faça como o médico:
PERGUNTE POR QUÊ?

Gestão do Escopo do Projeto
O Termo de Abertura do Projeto - TAP
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Gestão do Escopo do Projeto
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É o conjunto de objetos produzidos e qualificáveis e que são entregues ao
final de um projeto para o cliente.

É o que o cliente deseja ao final do empreendimento. Ele é escrito na
acepção do cliente (PMI, 2008).

Qual o produto do meu projeto de desenvolvimento de produto ou
tecnologia?
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Valor 
no 

produto

Sistema Produto-Serviço

Serviço (intangível)

Valor 
no 

serviço

Produto
puro

Serviço
puro

Produto  (tangível)

Orientado 
Produto

Orientado 
uso

Orientado 
Resultado

Sistema Produto-Serviço (PSS) TUCKER (2004)
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Ganhos em sustentabilidade

Para a empresa
Vantagens competitivas:
• Diferenciar-se dos concorrentes
• Conhecimento do desempenho do

produto no campo.
Aumento da receita
Fidelização
Fluxo de caixa contínuo derivado do
serviço

Para o cliente
Maior foco em seu negócio
Maior flexibilidade pela diminuição de
ativos específicos
Maior controle e informações da
operação sem esforço de
monitoramento
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Gestão do Escopo do Projeto
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Você já sabe como definir o produto de um projeto de inovação?
Não sabe? Então revise o tema anterior

Agora que sabe ... Vamos passar para o próximo passo que é o de como
descrever o conteúdo do projeto.
• O conteúdo de um projeto é o que denominados de escopo, ou contorno

do projeto.

• Ele possui dois (2) elementos principais, denominados de escopo do
produto e escopo do projeto.
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Escopo de um projeto

Escopo do 
produto

Escopo do 

projeto



33

Nunca confunda: escopo do produto como o escopo do projeto

O Escopo do produto ou escopo do projeto?

Escopo do produto: composto pela especificação técnica que descreve o
conjunto de funcionalidades e o desempenho desejado do produto.

Escopo do projeto: define o conjunto de trabalhos que serão executados
para construir e entregar o produto, podendo incluir o escopo do
produto.


