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O escopo é uma descrição documentada de um projeto quanto aos seus objetivos e
resultados, contendo justificativas, produto a se obter, itens a entregar, dados
quantificados e metodologia a empregar, ou seja, as ações a serem empregadas no
intuito de obter os resultados esperados.

Também consiste em assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e
somente o necessário. Divide-se em:
• Escopo do produto: definição e delimitação das funções e características do produto
e/ou serviço a ser produzido;
• Escopo do projeto: definição e quantificação dos trabalhos necessários à geração do
produto e/ou serviço definido noescopo.
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Seus componentes são: a iniciação, que é o começo do projeto, do estímulo inicial
até a formalização deste para com a organização. O início, normalmente, é devido a
uma oportunidade ou necessidade da empresa e/ou domercado.

Inicia-se com a descrição do produto a ser criado pelo projeto, com suas devidas
características.

Para elaborar a descrição do produto, deve-se estabelecer:

• Asnecessidades operacionais que o produto deve satisfazer;
• Características que deve ter para satisfazer cadanecessidade;
• Quanto aspartes interessadas estão dispostas a pagar pelo produto;
• Qual o prazo da disponibilização do produto e por quanto tempo.
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Após a fase da iniciação, passa-se à fase seguinte, que é o planejamento do escopo,
cujo produto final é a declaração do escopo, o qual contém um resumo documentado
contendo as partes do projeto; deve ser compreensível quanto às suas pretensões e
conseguir obter a aprovação formal do projeto por todas as partes interessadas. A
declaração deve incluir:

• Justificativas do projeto: contêm as razões do projeto, ou seja, descrevem as
necessidades e/ou oportunidades que serviram de base para ele;
• Descrição do produto: contém uma exposição das principais características do
produto, bem como o que será fornecido ao cliente;
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• Principais itens do produto: contêm a relação das partes componentes do produto a
ser entregue;

• Dados quantificados: contêm as características do projeto que devem ser atingidas
para que se obtenha sucesso e, também, os padrões de medida, como custos, prazos,
desempenho e qualidade;

• Metodologia a empregar: contém a abordagem, as tecnologias, os insumos internos
e externos, interfaces entre o ambiente do projeto e o ambiente externo.
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Após o planejamento, tem-se a definição do escopo, que é o projeto em detalhes,
ou seja, divide-se o produto em partes constitutivas e as gestões em suas atividades
elementares, tornando os processosmais administráveis.

O resultado dessa decomposição é a Estrutura de Decomposição do Trabalho (EDT)
muito parecido com um organograma do projeto, e seus processos são chamados
atividades.
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A seguir, vem a verificação do escopo, que tem como objetivo a aceitação formal
dos itens do escopo pelas partes interessadas, as quais podem ser os clientes
internos ou externos, os patrocinadores, a sociedade, o governo etc.

Por último, tem-se o controle de mudanças do escopo; trata-se de um recurso
que define os procedimentos pelos quais o escopo pode ser alterado, inclusive
estabelecendo quais autoridades podem realizá-lo. Todas as mudanças devem ser
devidamente documentadas e aprovadas e com o aceite de todas as partes
interessadas.
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