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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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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
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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.
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Gestão do Escopo do Projeto
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Documento de declaração de Escopo do Projeto

Declaração de Escopo de um projeto 
(documento)

Escopo do 
produto

Escopo do 
projeto

O documento de declaração de escopo do projeto é um texto, de caráter
formal, que descreve o escopo do produto e o escopo do projeto
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• É uma descrição narrativa do trabalho requerido para o projeto.

• O documento lista os objetivos, restrições e critérios de sucesso do projeto,
definindo assim as regras do jogo.

• Deve garantir que as expectativas de todos os interessados no projeto
estejam documentadas.

• Fornece uma base documental para tomada de decisões futuras do projeto
e para confirmar e desenvolver um entendimento comum do escopo do
projeto entre os stakeholders.

Declaração de Escopo (scope statement)
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Conteúdo declaração de Escopo do Projeto



20

Conteúdo declaração de Escopo do Projeto
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Conteúdo declaração de Escopo do Projeto
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O escopo deve ser acrescido dos instrumento legais nos projetos que
envolvam contratação, tais como:
• Cláusulas de propriedade intelectual
• Termos e condições gerais
• Cláusulas de confidencialidade e não divulgação
• Responsabilidade das partes, multas e penalidades
• Foro
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Gestão do Escopo do Projeto
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Descrição do objetivo.

“Este projeto tem como finalidade o apontamento da produção no sistema
XYZ, em tempo real, através de um software e pelos operadores ....”

O que vocês acham?
Está certo ou errado?
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Descrição do objetivo.
“Este projeto tem como finalidade o apontamento da produção no sistema XYZ, em tempo
real, através de um software e pelos operadores ....”

O objetivo é o apontamento ou desenvolver o sistema que permite o
apontamento em tempo real?
• Caso seja um apontamento, isto é operação.
• Caso seja desenvolver o sistema que permite o apontamento em tempo

real, isto sim é projeto.

O que vocês acham?
Está certo ou errado?

X ERRADO
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Outro exemplo de objetivo
(projeto de consultoria de planejamento estratégico
“... Identificar tendências de mercado, tecnologias e o diagnóstico de formas e
fraquezas da empresa e, ao final, elaborar o planejamento estratégico da
companhia....”

O que vocês acham?
Está certo ou errado?
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Outro exemplo de objetivo
(projeto de consultoria de planejamento estratégico
“... Identificar tendências de mercado, tecnologias e o diagnóstico de formas e fraquezas da
empresa e, ao final, elaborar o planejamento estratégico da companhia....”

Este pode ser o objetivo da empresa em si.
Mas, é este o objetivo do projeto da empresa de consultoria?
Ela vai obter um plano de ação ou plano estratégico ou ajudar a empresa
cliente a fazê-lo?

O que vocês acham?
Está certo ou errado?

X ERRADO



28

Mais um exemplo de objetivo
“Este projeto visa o desenvolvimento de um equipamento para impressão 3D
para suporte de células em aplicações de medicina regenerativa, a fabricação
de um protótipo e toda a documentação necessária para a produção em série
do equipamento.”

E agora!
O que vocês acham?
Está certo ou errado?
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Mais um exemplo de objetivo
“Este projeto visa o desenvolvimento de um equipamento para impressão 3D para suporte
de células em aplicações de medicina regenerativa, a fabricação de um protótipo e toda a
documentação necessária para a produção em série do equipamento.”

O objetivo deve ser escrito de forma simples e objetiva. Deve identificar
diretamente e sem ambiguidade.
Controle a “tentação” de frases amplas e vazias e a “ansiedade” de antecipar
detalhes.

E agora!
O que vocês acham?
Está certo ou errado? X CERTO
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Formatação do documento.

X ERRADO
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Formatação do 
documento.
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Linguagem

“ .... A academia deve estar em condições para a sessão de fotos ....”

X O que significa estar em condições?

“... a academia deve estar limpa, organizada e sem clientes para a sessão de
fotos com modelos ....”

X Redação eu soluciona o problema.
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Linguagem

“ ... o projeto esta previsto para o carnaval próximo, tal que
possamos executar ...”

X Sempre é mais indicado incluir uma data.
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Linguagem

“ ... o investimento ao final do projeto não pode ultrapassar
R$45.000,00.”

X Certo. Não necessariamente é preciso ter uma meta de preço ou
custo exato. Pode acontecer casos em que o cliente tenha um valor
teto, mas é desejável que seja menor se for possível.
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Linguagem

“[ o cliente pode] ... Manter contrato e pode tirar dúvidas após o fim do
projeto.

X Esta redação torna o fim do projeto incerto.
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Linguagem

“... o software entregue ao final do projeto deverá também ser integrado ao
ERP da empresa.”

X Esta redação torna o fim do projeto incerto.
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Cronogramas detalhados
na declaração de escopo

Exemplo comum de
excesso de informação na
declaração de escopo

X ERRADO
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Uma tabela com os

marcos principais, isso é,

aqueles que interessam

aos stakeholders é o mais

importante no momento

O cronograma detalhado

deve ser deixado para o

plano do projeto
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Resumindo, observe os seguintes cuidados na redação de uma declaração de
escopo:
• Objetivo impreciso;
• Falta de organização e identificação do documento;
• Uso de linguagem imprecisa;
• Nível de detalhe desequilibrado entre partes do documento;
• Falta de identificação dos stakeholders e das responsabilidade;
• Falta do item gerenciamento na declaração do escopo.


