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Resumo 

0 presente trabalho tem por objetivo uma contribui({ao aos profissionais da area de 

Gerenciamento de Projetos de diversas areas, em especial aos Gerentes de Projetos.Esta 

contribuigao sera em forma de um documento padrao detalhado para uma Declara({ao de Escopo 

eficiente, de forma a contribuir com o sucesso do projeto.A correta (preenchimento) utiliza({ao deste 

documento auxiliara muito o desenvolvimento do projeto ao Iongo de seu ciclo de vida, pois nele 

estarao presentes informa({6es cruciais na fase da defini({ao do mesmo, ou seja, na fase da 

Declara({ao de Escopo.E apresentado resultados de simula({ao referente a um projeto sendo produto 

de licita({ao de uma empresa estatal federal. 

Palavras Chave: Gestao de Escopo, Declara({ao de Escopo, Documento Padrao. 
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Abstract 

The present work has as its objective, a contribution to the professionals of the area of Projects 

Management of several areas, in special to the Project Managers. This contribution will be in the form 

of a detailed document standard for an efficient scope declaration, in order to contribute to the 

success of the project.A correct (fulfilling) use of this document will fully assist the development of the 

project throughout its cycle of life, once in it there will be crucial information in the phase of its 

definition, or else, in the phase of the Scope Declaration.To results of simulation are presented 

referring to one project, being product of licitation of a federal state-owned company. 

Key words: Scope Management, Scope Declaration, Standard Document 
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1. lntrodu~ao 

Verifica-se que uma das causas de insucesso em projetos de diversas naturezas e magnitudes 

deve-se a uma declarac;:ao de escopo ineficiente, ou seja, muitas vezes incompleta, muitas vezes 

omitindo informac;:oes que, para a equipe eo gerente de projetos sao claras, mas nao para o cliente, 

gerando desgastes desnecessarios e tambem, muitas vezes contendo informac;:oes (metas) que nao 

serao cumpridas e que sao exigidas pelo cliente futuramente.Muitas vezes em uma linguagem 

incompreensivel pelo cliente, ja que o mesmo, muitas vezes nao tem um conhecimento profunda 

sobre o projeto como um todo. 

0 problema da declarac;:ao de escopo inadequada e muito importante, pois pode causar um 

planejamento err6neo e por consequencia podera comprometer o sucesso do projeto. 

A proposta deste trabalho e de identificar parametres preliminares pertinentes ao projeto e 

estrutura-los de forma que o resultado seja uma referencia para uma declarac;:ao de escopo 

adequada.O mesmo sera muitissimo util para contribuir com o sucesso de projetos futuros baseados 

em experiencias anteriores onde a declarac;:ao de escopo inadequada comprometeu todo o 

desempenho de alguns projetos, ou seja, o planejamento do projeto mudou sem a correc;:ao nos 

custos por parte do cliente e a organizac;:ao teve que assumir, algumas premissas nao se 

concretizaram, aumentando mais ainda o volume de trabalho contratado, mais materiais foram 

gastos, mais mao de obra foi necessaria, etc. 

Desta forma, o resultado deste trabalho pode contribuir com profissionais da area de projeto, em 

qualquer organizac;:ao e em qualquer natureza de projeto e, evidentemente sera melhorado conforme 

as necessidades do mercado e conforme o surgimento de novas tecnicas e novas experiencias . 
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2. A visao do PMBOK 

Segundo o PMBOK 2000, pagina 51, a Gerencia do Escopo do Projeto abrange os processos 

exigidos para assegurar que o projeto inclua todo o trabalho necessaria, e tao somente o trabalho 

necessaria, para complementar de forma bern sucedida o projeto. A preocupa9ao fundamental 

compreende definir e controlar o que esta, ou nao, incluido no projeto. A figura 01 fornece uma visao 

geral dos principias processos da gerencia do escopo do projeto: 

2.1 lnicia~ao - autorizar o projeto ou fase. 

2.2 Planejamento do Escopo - desenvolver uma declara9ao escrita do escopo como base 

para decisoes futuras do projeto. 

2.3 Detalhamento do escopo subdividir os principais subprodutos do projeto em 

componentes menores e mais manejaveis. 

2.4 Verifica~ao do Escopo - formalizar a aprova9ao do escopo do projeto. 

2.5 Controle de Mudan~as do Escopo - controlar as mudan9as no escopo do projeto. Estes 

processos interagem uns com os outros e tambem com os processos das demais areas de 

conhecimento. Cada processo pode envolver esfor9o de urn ou mais individuos ou grupos de 

indivfduos dependendo das necessidades do projeto. Cada processo geralmente ocorre pelo menos 

uma vez em cada fase do projeto. Embora os processos sejam aqui apresentados como elementos 

discretos e interfaces bern definidas, na pratica eles podem se sobrepor e interagir de outras 

maneiras.No contexto de projeto, o termo escopo deve se referir a: 

OEscopo do produto- aspectos e fun96es que caracterizam urn produto ou servi9o. 

QEscopo do projeto- o trabalho que deve ser feito com a finalidade de fornecer urn produto 

de acordo com os aspectos e as fun96es especificados. 

Os processos, ferramentas e tecnicas usados para gerenciar o escopo do produto variam 

conforms a area de aplica9ao e sao usualmente definidos como parte do ciclo de vida do projeto. Urn 

projeto geralmente produz urn (mico produto, mas esse produto pode incluir elementos subsidiarios, 

cada urn deles com seu proprio, mas interdependente, escopo de produto. Par exemplo, urn novo 

sistema de telefonia geralmente inclui quatro elementos subsidiarios - hardware, software, 

treinamento e implementa9ao. 

0 escopo do projeto e mensurado contra o plano do projeto, enquanto o escopo do produto e 

mensurado contra os requisitos do produto. Ambos os tipos de gerenciamento de escopo devem ser 

bern integrados para garantir que o trabalho do projeto resulte na entrega do produto especificado. 

A conclusao do escopo do projeto e medida em rela9ao ao plano do projeto, mas a conclusao 

do escopo do produto e medida em rela9ao aos requisitos do produto.Ambos os tipos de 

gerenciamento do escopo devem estar bern integrados para assegurar que o trabalho efetuado venha 

a resultar na gera9ao do produto especificado. 
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2.1 lnicia~ao 

A inicia~ao e o processo de reconhecimento formal que urn novo projeto existe ou que urn 

projeto existente deve continuar em sua proxima fase. A inicia~ao formalliga o projeto como trabalho 

em execu~ao na organiza~ao. Em algumas organiza~6es urn projeto e formalmente iniciado somente 

depois da conclusao de uma avalia~ao de requisitos, de urn estudo de viabilidade, de urn plano 

preliminar ou de qualquer outra forma equivalente de analise que tenha sido iniciada separadamente. 

Alguns tipos de projetos sao iniciados informalmente, especialmente projetos de servi~os internos e 

de desenvolvimento de novos produtos, quando alguma quantidade limitada de trabalho e feita para 

assegurar as aprova~6es necessarias para a inicia~ao formal. Os projetos sao, tipicamente, 

autorizados como resultado de uma ou mais das seguintes situa~6es: 

QUma demanda de mercado (por exemplo, uma companhia automobilistica autoriza urn 

projeto para construir carros com maior economia de combustive! em resposta a uma escassez 

cronica de gasolina.). 

QUma necessidade do neg6cio (por exemplo, uma companhia de treinamento autoriza urn 

projeto para criar urn novo curso para incrementar as receitas.). 

QUm pedido de cliente (por exemplo, uma empresa publica de energia eletrica autoriza urn 

projeto para constru~ao de uma nova subesta~ao para servir urn novo parque industrial). 

QUm avan~o tecnol6gico (por exemplo, uma firma eletronica autoriza urn novo projeto para 

desenvolver urn videogame, ap6s avan~os nos tipos de mem6rias dos computadores). 

QUma exigencia legal (por exemplo, urn fabricante de tintas autoriza urn projeto para 

estabelecer orienta~6es para manuseio de materiais t6xicos). 

QUma necessidade social (por exemplo, uma ONG, num pais em desenvolvimento, autoriza 

urn projeto para fornecer esta~6es de tratamento de agua e educa~ao sanitaria para popula~6es de 

baixa renda sujeitas a altas taxas de c61era). 

Esses estimulos podem ser, tambem, chamados de problemas, oportunidades ou requisitos 

do neg6cio. 0 tema central de todos esses termos e que a gerencia deve, geralmente, tomar a 

decisao sobre como responder. 

.. 1 Des~o do prod:uto 
.2 Plano estraregioo 
J Critenos para s~ao do 

projeto 
.4 lnfo~es histi>ricas 

.1 Metodos de sel~o do 
pro_ieto 

.2 Avafia9.ao especializada 

.1 Project charter 
2 Gerente ckJ projeto 

idenbftca.ckJ e cfesignadn 
.3Re~ 
.4 Premissas 

Figura 02 - Processo de lniciac;ao 
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2.1.1 Entradas para a lnicia~ao 

2.1.1.1- Descric;ao do produto: A descri9ao do produto documenta as caracterfsticas do 

produto ou servi<;o que o projeto esta incumbido de criar. A descri9ao do produto devera ter, 

geralmente, menos detalhes nas fases iniciais e mais detalhes nas fases finais, uma vez que as 

caracterfsticas do produto sao progressivamente elaboradas. 

A descri<;ao do produto pode, tambem, documentar a rela<;ao entre o produto ou o servi90 em 

crial{ao e a necessidade do neg6cio ou outro estimulo que originou o projeto. Mesmo considerando 

que a forma e o conteudo da descri9ao do produto podem variar, eles devem sempre ser detalhados 

o suficiente para apoiar mais a frente o planejamento do projeto.Muitos projetos envolvem uma 

organiza<_;ao (a vendedora) trabalhando contratada por outra organizal{ao (a compradora). Nessas 

circunstancias, a descri<;ao inicial do produto e, usualmente, provida pela organiza<;ao compradora. 

2.1.1.2- Plano estrategico: Todos os projetos devem ser apoio para os objetivos estrategicos 

das organiza<_;oes - o plano estrategico da organiza<;ao executora deve ser considerado como urn 

ator nas decisoes de sele<;ao do projeto. 

2.1.1.3- Criterios de selec;ao do projeto: Os criterios de sele<;ao do projeto sao, tipicamente, 

definidos em termos dos meritos do produto do projeto e podem cobrir uma ampla faixa de possiveis 

preocupal(6es gerenciais (retorno financeiro, fatia de mercado, percep<_;oes publicas, etc). 

2.1.1.4- lnformac;oes hist6ricas: As informa<;6es hist6ricas, tanto dos resultados das 

tomadas de decisoes sobre selel{ao de projetos anteriores, quanto do desempenho de projetos, 

devem ser considerados conforme estejam disponfveis. Quando a inicia<;ao envolve aproval{ao para a 

proxima fase do projeto, as informal{6es dos resultados das fases anteriores sao, freqOentemente, 

crfticas. 

2.1.2 Ferramentas e Tecnicas para a lnicia~ao 

2.1.2.1- Metodos de selec;ao do projeto: Os metodos de selel{ao de projetos envolvem a 

medil{ao do seu valor ou da sua atratividade para o dono do projeto. Eles incluem considerar o criteria 

de decisao (criterios multiplos, se usados, devem ser combinadas numa unica fun<_;ao de valor) e os 

meios para calculo de valores sob incerteza. Estes dois componentes sao conhecidos como modelo 

de decisao e metodo de calculo. A selel{ao do projeto tambem se aplica para escolha dos meios 

alternativos para executar o projeto. As ferramentas de otimizal{ao podem ser usadas para pesquisar 

a combinal{ao 6tima das variaveis de decisao. Os metodos de selel{ao do projeto, geralmente, 

recaem em uma de duas categorias principais: 

J;JMetodos de mensural{ao dos beneffcios - abordagens comparativas, modelos de 

pontual{ao, contribui<;ao para os beneficios ou modelos economicos. 

J;JMetodos de otimizal{ao restrita- modelos matematicos usando algoritmos de programal{ao 

linear, nao linear, dinamico, integral e multi-objetivos. 

Estes metodos sao freqOentemente referenciados como modelos de decisao. Modelos de 

decisao incluem tecnicas genericas (arvore de decisao, escolha for9ada e outras) assim como 

tecnicas especfficas (processo de analise hierarquica, analise de estrutura 16gica e outras). A 
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aplicac;ao de criterios complexos na selec;ao de projetos em um modelo sofisticado e freqOentemente 

tratada como uma fase separada do projeto. 

2.1.2.2- Avalia~ao especializada: Uma avaliac;ao especializada e, freqOentemente, requerida 

para avaliar as entradas deste processo. Tal habilidade pode ser provida porum grupo ou individuo 

com conhecimento ou treinamento especializado, e esta disponivel em varias fontes, por exemplo: 

i;::Outras unidades dentro da organiza~ao. 

I;J Consultores. 

J;JPartes envolvidas, incluindo clientes. 

J;JAssociac;oes profissionais e tecnicas. 

J;JGrupos industriais. 

2.1.3 Saidas da lnicia~ao 

2.1.3.1- Project charter: 0 Project charter e um documento que autoriza formalmente o 

projeto. Ele deve canter, seja diretamente ou atraves de referenda a outros documentos: 

J;JAs necessidades do neg6cio que o projeto esta incumbido de tratar. 

J;JA descric;ao do produto. 

0 Project charter deve ser emitido por urn gerente externo ao projeto e em urn nivel 

apropriado as necessidades do projeto. Ele fornece autoridade ao gerente do projeto para usar 

recursos organizacionais nas atividades do projeto. 

Quando urn projeto e executado sob contrato, o contrato assinado servira, geralmente, como 

o Project charter para o vendedor. 

2.1.3.2- Gerente do projeto identificado e designado: Em geral, o gerente do projeto deve 

ser identificado e designado o mais cedo possivel. 0 gerente do projeto deve ser sempre designado 

antes do inicio da execuc;ao do plano do projeto e preferencialmente muito antes que o planejamento 

do projeto seja feito. 

2.1.3.3- Restri~oes: As restric;oes sao fatores que limitarao as opc;oes da equipe de gerencia 

do projeto. Por exemplo, um orc;amento pre-definido e uma restric;ao que na maioria das vezes limita 

as opc;Oes da equipe com relac;ao a escopo, pessoal e prazos. Quando urn projeto e desenvolvido 

sob contrato, as clausulas contratuais serao geralmente restric;oes. Outro exemplo e uma exigencia 

de que o produto do projeto seja sustentavel do ponto de vista social, economico e ambiental, o que 

trara repercussoes no escopo, na equipe e no prazo do projeto. 

2.1.3.4- Premissas: Suposic;oes sao fatores que, para OS prop6sitos do planejamento, sao 

consideradas verdadeiros, reais, ou certos. Premissas afetam todos os aspectos do planejamento do 

projeto e sao partes da elaborac;ao progressiva do projeto. Equipes de projeto freqOentemente 

identificam, documentam e validam as premissas como parte de seus processos de planejamento. 

Por exemplo, se a data na qual uma pessoa chave estara disponivel para o projeto e incerta, a equipe 

pode assumir uma data de inicio especifica. As premissas geralmente envolvem certo grau de risco. 
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2.2 Planejamento do Escopo 

0 planejamento do escopo e o processo de elaborar e documentar progressivamente o 

trabalho do projeto ( escopo do projeto) produzindo o produto do projeto. 0 planejamento do escopo 

comec;a com as entradas iniciais da descric;ao do produto, Project charter, e a definic;ao inicial das 

restric;oes e premissas. Note que a descric;ao do produto incorpora requisitos do produto que refletem 

as necessidades dos clientes e o desenho do produto que suporta os seus requisitos. As saidas do 

planejamento do escopo sao a declarac;ao do escopo e o plano de gerenciamento do escopo. As 

equipes do projeto desenvolvem multiplas declarac;oes de escopo que deverao ser apropriadas para 

o seu nivel de decomposic;ao do trabalho do projeto . 

. 1 Descri~o do p:roduto 
1 Project charter 
JRestri¢es 
.4 Premissas 

.1 Analise do produto 
2 Analise de custo.!beneficio 
3 ldentmcayao de altemafivas 
.4 Avaiia~ao especia~zada 

1 Oecla~ do escopo 
.2 Detalhes ~ suporte 
.3 Plano de gerenciamento 

doeseopo 

Figura 03- Planejamento do Escopo 

2.2.1 Entradas para o Planejamento do Escopo 

2.2.1.1 Descri~ao do Produto: A descric;ao do produto e discutida na Sec;ao 2.1.1 .1. 

2.2.1.2 Project Charter: 0 Project charter e descrito na Se9ao 2.1.3.1 . 

2.2.1.3 Restri~oes: As restric;oes estao descritas na Sec;ao 2.1.3.3. 

2.2.1.4 Premissas: As premissas estao descritas na Sec;ao 2.1.3.4. 

2.2.2 Ferramentas e Tecnicas para o Planejamento do Escopo 

2.2.2.1 Analise do produto: A analise do produto envolve desenvolver um melhor entendimento 

do produto do projeto. lsso inclui tecnicas como a analise de decomposic;ao do produto, engenharia 

de sistemas, engenharia de valor, analise de valor, analise de func;oes e desdobramento da func;ao 

qualidade. 

2.2.2.2 Analise de custo/beneficio: A analise de custo/beneficio envolve estimar custos 

tangiveis e intangiveis (outlays - gastos) e beneficios (returns - receitas) das varias alternativas de 

projeto e produto e, entao, usar medidas financeiras tais como retorno de investimento ou periodo de 

reembolso para avaliar a qualidade relativa das alternativas identificadas. 

2.2.2.3 ldentifica~ao de alternativas: Este e urn termo generico para qualquer tecnica usada 

para gerar diferentes abordagens do projeto. Existem varias tecnicas de gerenciamento 
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frequentemente usadas aqui, sendo as mais comuns o "brainstorming" e o "lateral thinking" 

(pensamento lateral). 

2.2.2.4 Avalia~ao especializada: A avaliac;ao especializada esta descrita na Sec;ao 2.1.2.2. 

2.2.3 Saidas do Planejamento do Escopo 

2.2.3.1 Declara~ao do escopo: A declarac;ao do escopo fornece a documentac;ao que servira de 

base para tomada de decisoes futuras no projeto e para confirmar ou desenvolver urn entendimento 

comum do escopo entre as partes envolvidas. Com o progresso do projeto, a declarac;ao do escopo 

pode necessitar ser revisada ou refinada para refletir as mudanc;as aprovadas no escopo do projeto. 

A declarac;ao do escopo deve conter, tanto diretamente ou atraves de referenda a outros 

documentos, os seguintes itens: 

I;JJustificativa do projeto - os requisitos do neg6cio que o projeto pretende atender. A justificativa 

do projeto fornece as bases para avaliar futuras compensac;oes entre alternativas. 

i;JProduto do projeto- breve sumario da descric;ao do produto (a descric;ao do produto e discutida 

na Sec;ao 2.1.1.1). 

i;JSubprodutos do projeto - uma lista de nfvel sumario dos subprodutos que uma vez entregues 

total e satisfatoriamente indicam o termino do projeto. Por exemplo, os principais subprodutos para 

um projeto de desenvolvimento de software devem conter o c6digo de trabalho do computador, urn 

manual do usuario e urn tutorial interativo. Quando conhecidas, as exclusoes devem ser identificadas. 

Entretanto qualquer item nao inclufdo explicitamente esta exclufdo implicitamente. 

i;JObjetivos do projeto- criterios quantificaveis que devem ser encontrados no projeto para que 

ele seja considerado urn sucesso. Os objetivos do projeto devem incluir, no mfnimo, custo, 

cronograma e medidas de qualidade. Os objetivos do projeto devem ter urn atributo (por exemplo, 

custo), uma medida (por exemplo, US$ d61ar) e um valor absoluto ou relativo (por exemplo, menos 

que 1,5 milhoes). Objetivos nao quantificaveis (por exemplo, "satisfac;ao dos clientes") representam 

alto risco para um termino com sucesso. 

2.2.3.2 Detalhes de suporte: Os detalhes de suporte para a declarac;ao do escopo devem ser 

documentados e organizados de forma a facilitar seu uso por outros processos de gerenciamento. Os 

detalhes de suporte devem sempre- incluir a documentac;ao de todas as premissas e restric;oes 

identificadas. Outros detalhes a serem inclufdos variam conforme a area de aplicac;ao. 

2.2.3.3 Plano de gerenciamento do escopo: Este documento descreve como o escopo do 

projeto sera gerenciado e como as mudanc;as no escopo serao integradas ao projeto. Ele tambem 

deve conter uma avaliac;ao da estabilidade esperada do escopo do projeto (isto e, a probabilidade, a 

frequencia e a proporc;ao da mudanc;a). 0 plano de gerenciamento do escopo deve tambem conter 

uma descric;ao clara sobre como as mudanc;as no escopo serao identificadas e classificadas (isto e 

particularmente dificil - e por isso absolutamente essencial - quando as caracterfsticas do produto 

estao ainda sendo elaboradas). Um plano de gerenciamento do escopo pode ser formal ou informal, 

muito detalhado ou bastante amplo, dependendo das necessidades do projeto. 
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2.3 Detalhamento do Escopo 

0 detalhamento do escopo representa a subdivisao dos principais subprodutos do projeto 

(conforme identificados na declarac;ao do escopo) em componentes menores e mais manejaveis para 

se ter condic;ao de: 

QMelhorar a precisao das estimativas de custo, tempo e recursos. 

QDefinir urn baseline para medir e controlar o desempenho. 

QFacilitar a atribuic;ao clara de responsabilidades. 

Urn adequado detalhamento do escopo e urn aspecto critico para o sucesso do projeto. "Quando 

existe urn detalhamento pobre do escopo, pode ser esperado urn custo final do projeto mais alto por 

causa de inevitaveis mudanc;as que quebram o ritmo do projeto, causam retrabalho, comprometem o 

prazo e diminuem a produtividade eo moral da forc;a de trabalho" . 

. 1 Dedarayao· do escopo 

.2: ReSriqi}es 
J, Premissas 
.4 Saida:s de outro 

planejamenm 
51nforma~s hisroricas 

.1 Mode.ios de estMu.ra. 
analitica do projeto (WBS 
~fates) 

1 Decomposii1ao 

.1 Estrutura anaUuca. do projeto 
(WBS) 

.2 Atua:liz~es na dedar~o 
doescopo 

Figura 04 - Detalhamento do Escopo 

2.3.1 Entradas para o Detalhamento do Escopo 

2.3.1.1 Declarac;ao do escopo: A declarac;ao do escopo esta descrita na Sec;ao 2.2.3.1. 

2.3.1.2 Restric;oes: As restric;oes estao descritas na Sec;ao 2.1.3.3. Quando urn projeto e 
executado sob contrato, as restric;6es definidas pelas clausulas contratuais sao frequentemente 

considerac;6es importantes durante o detalhamento do escopo. 

2.3.1.3 Premissas: As premissas estao descritas na Sec;ao 2.1.1 .5. 

2.3.1.4 Outras saidas de planejamento: As saidas dos processos de outras areas de 

conhecimento devem ser revistas quanto a possiveis impactos no detalhamento do escopo do 

projeto. 

2.3.1.5 lnformac;oes hist6ricas: As informac;oes hist6ricas sobre projetos anteriores devem ser 

consideradas durante o detalhamento do escopo. Devem ser especialmente uteis as informac;6es 

sobre erros e omiss6es de outros projetos. 
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2.3.2 Ferramentas e Tecnicas para o Detalhamento do Escopo 

2.3.2.1 Modelos de estrutura analitica do projeto (Work Breakdown Structure - WBS): Uma 

estrutura analitica do projeto - EAP (ou WBS do Ingles), descrita na Se~ao 2.3.3.1) de urn projeto 

anterior pode ser usada como modelo em urn novo projeto. Embora cada projeto seja unico, EAP's 

podem, frequentemente, ser "reusadas" uma vez que a maioria dos projetos se assemelha a urn 

outro, em algum aspecto. Por exemplo, a maioria dos projetos de uma determinada organiza~ao tera 

ciclos de vida de projeto iguais ou similares e, consequentemente, tera os subprodutos requeridos 

iguais, ou similares, para cada fase. 

Figura 05 - EAP 

Muitas areas de aplica~ao tern EAP's padrao ou semipadrao que podem ser usadas como 

modelo. Por exemplo, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos definiu EAP's padroes para 

ltens de Materiais de Defesa (MIL-HDBK-881 ). Urn a parte destes modelos e mostrada na Figura 05. 

2.3.2.2 Decomposi~ao: A decomposi~ao envolve subdividir os principais subprodutos do projeto 

em componentes menores, mais manejaveis, ate que os subprodutos estejam definidos em detalhe 

suficiente para suportar o desenvolvimento das atividades do projeto (planejar, executar, controlar e 

fechar). A decomposi9ao envolve os seguintes passos principais: (1) ldentificar os principais 

subprodutos do projeto, incluindo o proprio gerenciamento do projeto. Os principais componentes 

devem, sempre, ser definidos levando em conta como o projeto sera efetivamente gerenciado. Por 

exemplo: 

QAs fases do ciclo de vida do projeto devem ser usadas como primeiro nlvel de decomposi~ao 

com os subprodutos do projeto repetidos no segundo nlvel.. 

QO principia de organiza9ao dentro de cada ramo da EAP pode variar, conforme ilustrado na 

Figura 06. 
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(2) Decidir se as estimativas de custo e duragao podem ser adequadamente estabelecidas neste 

nivel de detalhe, para cada subproduto. 0 significado de adequado pbde mudar ao Iongo do projeto

pode nao ser possivel a decomposigao de urn subproduto que sera produzido no futuro. Para cada 

subproduto, prosseguir ate o Passo 4 se houver detalhe suficiente e para o Passo 3, caso nao haja

lsto significa que subprodutos diferentes podem ter niveis diferentes de decomposigao. 

(3) ldentificar os elementos constituintes do subproduto Os elementos constituintes devem ser 

descritos em termos de resultados tangiveis e verificaveis para facilitar a medida do desempenho. 

Assim como os componentes principais, os elementos constituintes devem ser definidos em termos 

de como o trabalho do projeto sera efetivamente organizado e realizado. Resultados tangiveis e 

verificaveis podem incluir tanto servigos quanto produtos (par exemplo, relat6rio da situagao poderia 

ser descrito como relat6rio semanal da situagao; para urn item industrializado, os elementos 

constituintes podem incluir varios componentes individuais e, ainda, a montagem final}. 

Repetir o Passo 2 para cada elemento constituinte. (4) Verificar a exatidao da decomposigao: 

QOs itens de niveis mais baixos sao necessarios e suficientes para a conclusao do item 

decomposto? Se nao, os elementos constituintes devem ser modificados (adicionados, excluidos ou 

redefinidos ). 

QCada item esta clara e completamente definido? Se nao, as descrigoes deverao ser revisadas 

ou expandidas. 

QCada item pode ser adequadamente cronogramado? Orgado? Designado para uma unidade 

organizacional especifica (por exemplo, departamento, equipe ou pessoa) que aceitara a 

responsabilidade pela conclusao satisfat6ria do item? Se nao, serao necessarias revisoes para 

possibilitar urn adequado controle gerencial. 

2.3.3 Saidas do Detalhamento do Escopo. 

2.3.3.1 Estrutura analitica do projeto - EAP: Uma estrutura analitica do projeto (EAP) e urn 

agrupamento de componentes de projeto (orientado para a elaboragao de subprodutos- deliverable-
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oriented) que organiza e define o escopo total do projeto: o trabalho que nao 

Figura 06 - Principia de organiza~o dentro de cada ramo da EAP 

esta na EAP esta fora do escopo do projeto. Com relac;ao a declarac;ao do escopo, a EAP e 

frequentemente usada para criar ou ratificar o entendimento comum do escopo do projeto. Cada nivel 

descendente representa urn incremento no detalhamento da descric;ao dos elementos do projeto. 

Uma EAP e, normalmente, apresentada em urn formato conforme ilustrado nas figuras 05, e 06; 

entretanto a EAP nao deve ser confundido com o metoda de apresentac;ao- o desenho de uma lista 

nao estruturada de atividades em urn formato de diagrama nao faz disto uma EAP. 

A cada item da EAP e, geralmente, designado urn identificador unico; estes identificadores podem 

fornecer uma estrutura para a totalizac;ao hierarquica de custos e recursos. Os itens nos niveis mais 

baixos da EAP sao, frequentemente, referenciados como pacotes de trabalho (work packages) 

especialmente nas organizac;6es que seguem as praticas de gerenciamento pelo "earned value". 

Estes pacotes de trabalho podem ainda ser decompostos em uma EAP de subprojeto. Geralmente, 

este tipo de abordagem e usado quando o gerente do projeto esta atribuindo uma parte do trabalho 

para outra organizac;ao, e esta outra organizac;ao deve planejar e gerenciar o escopo num nivel mais 

detalhado do que necessita o gerente do projeto na estrutura principal. Estes pacotes de trabalho 

podem ser mais tarde desdobrados no plano do projeto e cronograma. 
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As descrig6es dos componentes de trabalho sao, freqGentemente, armazenadas em um 

dicionario EAP. Um dicionario EAP inclui, tipicamente, descrig6es de pacotes de trabalho, assim 

como outras informac;6es de planejamento, tais como prazos, orc;amentos e pessoal designado. 

A EAP nao deve ser confundida com outros tipos de estruturas de decomposic;ao usadas para 

apresentar informac;6es do projeto. Outras estruturas comumente usadas em algumas areas de 

aplicayao sao: 

c:; Estrutura analitica do projeto - contratual {Contractual EAP - CEAP), que e usada para definir o 

nivel de informac;ao que o vendedor fornecera para o comprador. A CEAP geralmente possui menos 

detalhes que a EAP usada pelo vendedor para gerenciar o seu proprio trabalho. 

QEstrutura de decomposic;ao organizacional {Organizational Breakdown Structure- OBS), que e 
usada para relacionar que elementos de trabalho foram designados para quais unidades da 

organizac;ao. 

CEstrutura de decomposic;ao de recurso {Resource Breakdown Structure - RBS), que e uma 

variac;ao da OBS, e e usada, tipicamente, quando os elementos de trabalho sao designados para 

individuos. 

Qlista de Materiais {Bill of Materials- BOM), que apresenta uma visao hierarquica de montagens 

fisicas, submontagens e componentes necessaries para fabricar um produto industrializado. 

QEstrutura de decomposic;ao do projeto {Project Breakdown Structure - PBS), que e, 
fundamentalmente, o mesmo que a propria EAP. 0 termo PBS e mais utilizado nas areas de 

aplicac;ao onde o termo EAP e, incorretamente, usado para referenciar uma Lista de Materiais {BOM). 

2.4 Verificac;ao do Escopo 

A verificac;ao do escopo e o processo de formalizac;ao do aceite do escopo do projeto pelas 

partes envolvidas {patrocinador, cliente, usuario, etc). lsto exige uma revisao dos produtos e 

resultados do trabalho para garantir que tudo foi completado correta e satisfatoriamente. Se o projeto 

terminar prematuramente, o processo de verificac;ao do escopo deve estabelecer e documentar o 

nivel e a extensao do que foi concluido. A verificac;ao do escopo difere do controle da qualidade ja 

que a verificac;ao e fundamentalmente relacionada com a aceitac;ao dos resultados do trabalho, 

enquanto o controle da qualidade preocupa-se fundamentalmente com a exatidao dos mesmos 

resultados. Estes processes normalmente sao executados em paralelo. Assim para o mesmo trabalho 

executado busca-se tanto a exatidao quanta a aceitac;ao do escopo. 
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Figura 07 - Verifica9ao do Escopo 

2.4.1 Entradas para a Verifica~ao do Escopo 

2.4.1.1 Resultados do trabalho: Os resultados do trabalho - quais subprodutos foram total ou 

parcialmente completados- sao saidas da execu9ao do plano do projeto. 

2.4.1.2 Documentac;ao do produto. Os documentos produzidos para descrever os produtos do 

projeto devem estar disponiveis para revisao. Os termos usados para descrever esta documenta9ao 

(pianos, especifica96es, documenta9ao tecnica, desenhos etc) variam de acordo com a area de 

aplica9ao. 

2.4.1.3 Estrutura anatitica do projeto: A EAP auxilia no desenvolvimento do escopo e deve ser 

utilizada quando da verifica9ao do trabalho do projeto (Ver Se9ao 2.3.3.1 ). 

2.4.1.4 Declarac;ao do escopo: A declara9ao do escopo define alguns detalhes do escopo e deve 

ser verificada (Ver Se9ao 2.2.3.1 ). 

2.4.1.5 Plano do projeto: 0 plano do projeto e um documento aprovado formalmente, usado para 

gerenciar e controlar a execu9ao do projeto. 0 cronograma do projeto lista as datas planejadas para a 

execu9ao das atividades e para encontrar os marcos identificados no plano do projeto. 0 plano de 

projeto eo cronograma devem ser distribuidos de acordo como que foi definido no plano de gen3ncia 

de comunica96es (por exemplo, a gerencia da organiza9ao executora pode solicitar cobertura ampla 

com pouco detalhe, enquanto um empreiteiro pode exigir bastante detalhe num unico item. Em 

algumas areas de aplica9ao, o termo plano integrado do projeto e usado para referenciar este 

documento). 

Uma clara distin9ao deve ser feita entre o plano do projeto e os "baselines" de medidas de 

desempenho do projeto. 0 plano do projeto e um documento, ou uma cole9ao de documentos, para o 

qual sao esperadas mudan9as na medida em que mais informa96es se tornam disponiveis no 

decorrer no projeto. As medidas basicas de desempenho usualmente mudarao apenas 

intermitentemente e assim mesmo apenas em reposta a uma mudan9a aprovada de escopo do 

trabalho ou de subproduto. Ha varias maneiras de organizar e apresentar o plano do projeto, o qual, 

de uma maneira geral, inclui todos os seguintes itens ( esses itens sao descritos em mais detalhes em 

outros lugares neste manual): 

_ Project Charter 
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_ Descric;ao da abordagem ou estrategia da gen3ncia de projetos (urn sumario dos pianos de gerencia 

individuais das outras areas de conhecimento). 

_ Declarac;oes de escopo que incluem os objetivos e os subprodutos do projeto. 

_ Estrutura Analitica do Projeto (EAP) ate o nivel onde o controle deve ser exercido, como urn 

documento de base do escopo. 

_ Estimativas de custos, datas programadas para inicio e fim das atividades e atribuic;6es de 

responsabilidade para cada subproduto do EAP no nivel para o qual o controle pode ser exercido. 

_ Documentos base de medic;ao de desempenho para escopo tecnico, cronograma e custo e. 

baseline do escopo (cronograma do projeto) e baseline de custo (orc;amento na fase de tempo do 

projeto). 

_ Principais marcos e suas datas previstas. 

_ Mao de obra chave ou necessaria e sua expectativa de custo e/ou esforc;o. 

_ Plano de gerencia do risco, incluindo: principais riscos, incluindo restric;6es e premissas, e as 

respostas planejadas para cada urn deles, quando apropriado. 

_ Quest6es por resolver e decis6es pendentes. 

Outras saidas do planejamento do projeto devem ser incluidas no plano formal de acordo com as 

necessidades do projeto especifico. Por exemplo, urn plano de projeto para urn projeto de grande 

porte incluira urn diagrama da organizac;ao do projeto. 

2.4.2 Ferramentas e Tecnicas Utilizadas para a Verifica~ao do Escopo 

2.4.2.1 lnspec;ao: A inspec;ao inclui atividades - tais como medic;ao, exames e testes - realizadas 

para determinar se os resultados estao de acordo com os requisitos. As inspec;oes recebem 

denominac;oes diversas: sao chamados de revis6es, revis6es de produto, auditoria, e ensaios (walk

throughs); em algumas areas de aplicac;ao asses termos tern significados especificos. 

2.4.3 Saidas da Verifica~ao do Escopo 

2.4.3.1 Aceitac;ao formal: A documentac;ao de que o cliente ou patrocinador aceitou o produto ou o 

subproduto da fase do projeto deve ser preparada e distribuida. Tal aceitac;ao pode ser condicional, 

especialmente no fim de uma fase. 

2.5 Controle de Mudan~as do Escopo 

0 controle de mudanc;as do escopo consiste em (a) influenciar os fatores que criam 

mudanc;as no escopo para garantir que as mudanc;as sejam discutidas e combinadas (b) determinar 

que uma mudanc;a no escopo ocorreu, e (c) gerenciar as mudanc;as efetivas quando ocorrerem. 0 

controle das mudanc;as do escopo deve se integrar aos demais processos de controle (controle de 

prazo, controle de custo, controle de qualidade, e outros). 
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Figura 08- Controle de mudan9as do Escopo 

2.5.1 Entradas para o Controle de Mudan~as do Escopo 

2.5.1.1 Estrutura analitica do projeto: A EAP esta descrita na Se~ao 2.3.3.1 . Ela define o 

baseline do escopo do projeto. 

2.5.1.2 Relat6rios de desempenho: Os relat6rios de desempenho fornecem informa~6es sobre 

o desempenho do escopo tais como os subprodutos intermediarios que foram completados e os que 

nao foram . Os relat6rios de desempenho visam, tambem, alertar a equipe do projeto para quest6es 

que podem causar problemas no futuro. 

2.5.1.3 Requisi~oes de mudan~a: As requisi~6es de mudan~as podem ocorrer de muitas 

maneiras- oral ou escrita, direta ou indireta, iniciada externa ou internamente, e legalmente imposta 

ou opcional. As mudan~as podem provocar a expansao do escopo ou, ao contrario, favorecer a sua 

redu~ao. A maioria das demandas de mudan~a e resultado de: 

QUm evento externo (por exemplo, uma mudan~a em uma regulamenta~ao governamental). 

QUm erro ou omissao no detalhamento do escopo do produto (por exemplo, nao incluir uma 

caracteristica necessaria no desenho de urn sistema de telecomunica~6es) . 

CJ Um erro ou omissao no detalhamento do escopo do projeto (por exemplo, usar uma lista de 

material (BOM) em vez da estrutura analitica do projeto (EAP)). 

QUma mudan~a no valor agregado (por exemplo, urn projeto de recupera~ao ambiental e capaz 

de reduzir custos atraves do uso de uma tecnologia que nao estava disponivel quando o escopo do 

projeto foi originalmente definido). 

Q lmplementa~ao de urn plano de contingencia, ou "workaround", durante a ocorrencia de urn 

evento de risco. 

2.5.1.4 Plano de gerenciamento do escopo: 0 plano de gerenciamento do escopo esta descrito 

na Se~ao 2.2.3.3. 

2.5.2 Ferramentas e Tecnicas para o Controle de Mudan~as do Escopo 

2.5.2.1 Sistema de controle de mudan~as do escopo: Urn sistema de controle de mudan~as 

do escopo define os procedimentos atraves dos quais o escopo do projeto pode ser mudado. lnclui 

manuais, sistemas de monitoramento e niveis de aprova~ao necessarios para autoriza~ao das 

mudan~as. 0 sistema de controle de mudan~as do escopo deve estar integrado com o controle 
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integrado de mudan<;as,e, em particular, com qualquer sistema ou sistemas aptos a controlar o 

escopo do produto. Quando o projeto e feito sob contrato, o sistema de controle de mudan<;as do 

escopo deve, tambem, estar em conformidade com todas as clausulas relevantes do contrato. 

2.5.2.2 Medi~ao de desempenho: As tecnicas de medi<;ao de desempenho ajudam a avaliar a 

magnitude de quaisquer varia<;6es que ocorram. Uma parte importante do controle de mudan<;as do 

escopo e determinar o que esta causando a varia<;ao e decidir sea varia<;ao exige a<;ao corretiva. 

2.5.2.3 Planejamento adicional: Poucos projetos "andam" exatamente de acordo com o plano. 

Mudan<;as prospectivas no escopo podem exigir modifica<;6es na EAP ou a analise de 

abordagens alternativas. 

2.5.3 Saidas do Controle de Mudan~as do Escopo 

2.5.3.1 Mudan~as do escopo: Uma mudan<;a do escopo e qualquer modifica<;ao no escopo 

negociado do projeto, conforme definido pela EAP aprovada. As mudan<;as do escopo 

freqGentemente exigem ajustes no custo, no prazo, na qualidade ou em outros objetivos do projeto. 

As mudan<;as do escopo do projeto sao realimentadas no proprio processo de planejamento 

provocando, quando necessaria, a atualiza<;ao de documentos tecnicos e de planejamento, e a 

adequada notifica<;ao das partes envolvidas. 

2.5.3.2 A~oes corretivas: Uma a<;ao corretiva e qualquer a<;ao que busca, a partir da previsao do 

desempenho futuro do projeto, manter o seu curso compativel como plano do projeto. 

2.5.3.3 Li~oes aprendidas: As causas das varia<;6es, as raz6es por traz da a<;6es corretivas 

tomadas, e outros tipos de li<;6es aprendidas do controle de mudan<;as do escopo, devem ser 

documentadas para que estas informa<;6es se incorporem a urn banco de dados hist6rico, tanto para 

o projeto em andamento quanta para outros projetos da organiza<;ao. 

2.5.3.4 Baseline ajustado: Dependendo da natureza da mudan<;a, o baseline correspondente 

(prazo, custo, etc) pode ser revisado e re-emitido com o objetivo de refletir a altera<;ao aprovada e 

criar urn novo baseline para futuras mudan<;as. 

3. SOW (Declarac;ao do trabalho pertinente a produtos e servic;os 
a serem entregues segundo um contrato) 

Segundo Kerzner, 2003, pagina 388, a indica<;ao de trabalho (SOW) e uma declara<;ao do 

trabalho pertinente a produtos ou servi<;os a serem entregues segundo urn contrato. A complexidade 

da sow e determinada pelos desejos da gerencia superior, do cliente, e/ou dos grupos de usuarios. 

Para os projetos internos a companhia, a SOW e preparada pelo escrit6rio de projetos com a entrada 

dos grupos de usuarios, porque o escrit6rio de projetos e composto geralmente de pessoal com 

habilidades para tal fun<;ao. 
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Para os projetos externos a organizac;ao, como em uma licitac;ao, o contratado pode ter que 

preparar a SOW para o cliente porque este nao pode ter as pessoas treinadas para sua prepara9ao. 

Neste caso, como antes, o contratado submeteria a SOW ao cliente para a aprovac;ao. 

Em uma competitiva licitac;ao, ha duas SOW's: a SOW usada na proposta (edital) e uma na 

indicac;ao do contrato (CSOW). Pode tambem haver uma EAP na proposta (edital) e outra inserida no 

contrato (CEAP). Cuidado especial deve ser tornado por equipes do contrato e da negociac;ao para 

descobrir todas as discrepancias entre a SOW/EAP e a CSOW/CEAP, caso contrario custos 

adicionais podem ser incorridos. Uma boa proposta nao e nenhuma garantia que o cliente ou o 

contratado compreenda a SOW. Para projetos grandes, geralmente e requerida uma analise previa 

antes das negociac;oes finais porque e essencial que ambos, o cliente eo contratado compreendam e 

concordem com a SOW, que trabalhos sao requeridos, que trabalhos sao propostos, a base factual 

para os custos, e outros elementos relacionados. Na adic;ao, e imperativo que haja um acordo entre a 

CSOW e a CWBS finais. A prepara9ao da SOW nao e tao facil quanto parece, estes exemplos 

mostram que as interpretac;oes erroneas da SOW podem resultar nas perdas de centenas de milhoes 

dos d61ares. As causas comuns destes enganos sao: 

• Tarefas misturando especificac;oes, aprovac;oes, e instruc;oes especiais. 

• Uso impreciso de linguagem ("perto", "6timo", "aproximadamente", etc.). 

• Falta de padrao, de estrutura, ou de um cronograma. 

• Grandes variac;oes nas dimensoes das tarefas. 

• Grandes variac;oes em como descrever detalhes sobre o trabalho. 

Durante o desenvolvimento da SOW, o gerente de projeto deve assegurar frequentes 

revisoes do projeto com especialistas para determinar que as exigencias tecnicas e dos dados 

especificadas estao em conformidade com as diretrizes iniciais do projeto. Depois que todas as 

entradas estiveram incorporadas, uma revisao final da equipe deve ser prevista para produzir um 

esboc;o da SOW para a revisao final dos gerentes funcionais e do projeto. Os problemas especificos 

devem ser resolvidos e mudanc;as feitas apropriadamente. 

Segundo Valeriano, 2001, pagina 205, original mente a declarac;ao de trabalho e a parte de 

um contrato que descreve o produto, estabelece e define todos os requisitos nao contidos em 

especificac;oes e exigidos para os trabalhos de contratados, seja diretamente, seja por meio do uso 

de documentos especificos citados. A organizac;ao interessada na contratac;ao elabora e remete uma 

declarac;ao de trabalho aos potenciais contratados e estes, junto com as respectivas propostas, 

incluem suas versoes da declarac;ao de trabalho, com detalhes e outras informac;oes julgadas 

pertinentes. 

Por extensao, este tambem e o nome do documento descritivo de tarefas constitutivas de um 

projeto, isto e, dos blocos da estrutura analitica de projeto. 

A declarac;ao de trabalho descreve, em detalhes, cada bloco da EAP como urn processo, 

identificando e qualificando as entradas, os recursos e atividades, e os resultados. 
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Assim, a declara9ao de trabalho de urn bloco, seja referente a item do produto ou a atividade 

de uma gestao, devera teras informa96es mostradas na lista abaixo. Esta rela9ao e urn exemplo de 

declara9ao de trabalho e nao implica em sequencia do trabalho, pois ele e muito interativo e 

permeado por elementos obtidos em outras gestoes especificas, mostradas entre parenteses, quando 

foro caso. 

• A identificayao: titulo da parte e seu numero etc; 

• 0 responsavel: urn 6rgao e/ou urn gerente funcional ou urn membro da equipe; 

• Uma descri9ao do objetivo do bloco; 

• As partes em que se deve decompor o bloco considerado: determinar os blocos do 

nivel imediatamente abaixo; 

• Os requisites destes blocos imediatamente inferiores. 

• As atividades necessarias para se obter o objetivo do bloco, a partir de suas partes; 

• os executantes ou quem dispoe ou devera desenvolver processo, tecnica, material 

(gestao dos recursos ); 

• Os resultados ou itens a produzir/entregar: material, software, informa96es, 

documentos, servi9os etc.; 

• As especifica96es e outros documentos aplicaveis (gestao da qualidade); as 

condi96es de recebimento e medidas de desempenho (gestao da qualidade); as 

dura96es das atividades, para elabora9ao do cronograma (gestao do tempo); 

• Os recursos necessaries ou a receber de outros blocos e da organiza9ao: pessoal, 

material, informa96es, servi9os etc., os quais serao transformados em custos 

(gestoes do pessoal, dos recursos e dos custos e do suprimento); 

• As interfaces deste bloco com outras partes do projeto, da organiza9ao, do exterior 

(gestao da integra9ao ); e; 

• Os elementos do ambiente que podem interferir com a tarefa, avalia-los e determinar 

riscos (gestao dos riscos). 

A declara9ao de trabalho e feita de forma interativa e envolve idas e vindas entre varias 

gestoes. Assim, por exemplo, as atividades que compoem o trabalho a executar no bloco devem ser 

claramente explicitadas, pois delas derivam considera96es fundamentais sobre suas dura96es, o que 

tera reflexos importantes na gestao do tempo e na dos custos. 

0 sistema de custo baseado em atividades exige a perfeita identifica9ao dos insumos 

necessaries e dos prazos previstos para utiliza9ao. Alem disso, os insumos aqui determinados serao 

basicos para que sejam obtidos, seja na propria organiza9ao, recrutando pessoal e recebendo 

material dos departamentos, seja de fornecedores externos, por meio da gestao do suprimento. Ao 

interagir com as gestoes, estas declara96es de trabalho, bern como outras partes da EAP, podem ser 

modificadas e atualizadas. Na verdade, a EAP, assim como quase tudo no projeto, pode ser 

modificada em qualquer ocasiao, desde que justificadamente. 

Urn dos importantes documentos que resulta das declara96es do trabalho e a matriz de 

responsaveis/tarefas ou matriz linear de responsabilidades. Toma-se urn trecho da EDP de urn 
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produto P, e as diferentes tarefas do pessoal envolvido, entao suas componentes podem ser 

sintetizadas na matriz mostrada na Figura 09 

~ 
A B c D E F ... ... 

s 
p G 

- Especifica9ao A 

- lntegra9ao E E 

- Ensaio N E 

P.01 G 

- Pedido de servi9os N 

- lntegra9ao E 

- Tarefa X N E 

- Tarefa Y N E 

P.01.01 G E 

-Etc. 

- Etc. E 

P.01.02 

-Etc. 

-Etc. 

Legenda: G - Gen3ncia E - Executa 

A - Aprova N - E notificado/c6pia 

Figura 09 - Matriz de responsaveis/tarefas. 

4. Detalhamento do Escopo do Projeto 

Segundo Valeriano, 2001, pagina 191, o escopo constitui uma descri9ao documentada de urn 

projeto quanto a seu objetivo ou resultado, sua abordagem e conteudo, isto e, o que pretende obter, 

como faze-lo e o que envolve, como a96es. Portanto, o escopo deve conter as seguintes informa96es: 

justificativas do projeto, produto do projeto, itens a entregar, dados quantificados e metodologia a 

empregar. A gestao do escopo consiste em assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessaria, 

e apenas o necessaria, para ser conclufdo com sucesso. 

0 escopo desdobra-se em duas grandes partes: aquela referente ao produto e a que diz 

respeito ao projeto ou, em outras palavras, descri9ao do produto do projeto e a dos processos e 

meios de como obte-lo. Assim, tem-se: 

* escopo do produto, em que se definem e se delimitam as fun96es e as caracterfsticas do 

produto ou do servi90 a ser gerado pelo projeto. 

* escopo do projeto, que define e quantifica o trabalho a ser feito a fim de gerar o produto ou 

servi90 tal como estabelecido no seu escopo. 
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0 tratamento do escopo do produto varia de acordo com as areas de aplicavao, as 

tecnologias, recursos e atividades empregados para projetar, desenvolver e materializar cada tipo de 

produto: o modo de estabelecer o escopo de uma obra civil difere daquele de urn software, de urn 

processo administrativo e de urn processo operacional. 

Por outro lado, o escopo do projeto, a medida que as tecnicas e processos gerenciais tern 

evoluido, pode ser conduzido em todas as suas fases de maneira uniforme, segundo processos bern 

estabelecidos. 

0 escopo do produto e medido, avaliado e recebido conforme seus requisitos enquanto o 

escopo do projeto, para estes fins, e referido ao plano do projeto. 

A declaravao do escopo e urn resumo documentado das partes capitais do projeto e de suas 

esperadas conseqOencias, de forma a permitir uma compreensao do que se pretende fazer e com 

que finalidade. Ela deve conter as bases para futura decisao, especialmente a aprova9ao formal do 

projeto, ap6s a compreensao e avalia9ao geral das partes interessadas. A declaravao do escopo 

deve incluir: 

• Justificativa do projeto - indicando as raz6es pelas quais o projeto foi iniciado. Estas 

justificativas, identificando necessidades e/ou oportunidades, devem servir de base para 

futuras negocia96es em razao das mudan9as porventura necessarias. 

• Descri9ao do produto - uma exposi9ao sumaria das principais caracteristicas do produto de 

forma a se ter uma clara compreensao do que sera fornecido ao cliente. 

• Principais itens do produto - uma rela9ao das partes componentes do produto a serem 

entregues e itens complementares que devem ser fornecidos pelo projeto, indicando assim, 

seu encerramento. Sao relat6rios, manuais de manutenvao, instru96es de opera9ao, modelos 

e formularios, acess6rios etc. Aquilo que nao estiver explicitamente declarado na rela9ao esta 

implicitamente excluido do produto. 

• Dados quantificados - a quantifica9ao de caracteristicas do projeto que devem ser 

atingidas para que o projeto tenha sucesso, devidamente acompanhadas dos respectivos 

padr6es de medida: custos, prazos e medidas de desempenho e qualidade do produto e de 

seus itens acess6rios. Aqui devem ser evitadas informa96es qualitativas como "baixo custo", 

"eficiente desempenho" etc. 

• Metodologia a empregar- as tecnologias, a abordagem, os insumos internos e externos, a 

descri9ao das interfaces ou limites entre o projeto e seu ambiente. 

A declara9ao do escopo e tambem conhecida como plano preliminar do projeto, ou 

planejamento preliminar do projeto, ou ainda, proposta de projeto. 0 escopo do projeto e urn dos 

produtos da fase de inicia9ao do projeto ou das fases de design de urn sistema. 

Documentavao complementar contem outras informa96es nao contidas na declaravao do 

escopo e que devem ser documentadas para permitir o completo entendimento do trabalho realizado 

e seus resultados. As restri96es impostas e reconhecidas e as hip6teses assumidas tern registro 

neste tipo de documento. 
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0 plano da gestao do escopo e o documento que estabelece como o escopo sera controlado 

e como as mudanc;as serao administradas, verificadas e controladas. 0 Plano estabelece como as 

mudanc;as do escopo serao integradas com os outros tipos de controle, como o dos custos, de 

prazos, de qualidade, ambiental etc. 

4.1 WBS (Work Breakdown Structure ou Estrutura Analitica de Projetos (EAP)) 

Segundo Luiz Cesar de Moura Menezes, 2003, pagina 123, a ferramenta Estrutura Analitica de 

Projetos (EAP), e uma representac;ao grafica do projeto que evidencia seus componentes e as 

atividades necessarias a sua conclusao, como apresenta a figura 10. 

I 
EBQJEIQ 

I 

PRODUTOS I PRODUTOS I 

I 

I ATIVIDADES I ATIVIDADES ATIVIDADES ATIVIDADES ATIVIDADES ATIVIDADES 

F1gura 10- Estrutura analit1ca de pro]eto com foco em produtos 

Ainda segundo Menezes, 2003, pagina 123, e aconselhavel se utilizar urn procedimento 

sistematizado que configure o projeto em sua totalidade, que caracterize a inter-relac;ao hierarquica 

entre os distintos elementos que o comp6em e minimize a possibilidade de esquecimento de 

atividades. 

0 emprego da EAP traz-nos diversas vantagens no projeto.Aigumas delas sao: 

1 - Nivel de detalhes: cada nivel da EAP representa urn nivel de detalhes consistente com o primeiro 

nivel representando o mais geral, eo nivel mais baixo o mais especifico.A EAP auxilia a separac;ao 

das diversas disciplinas do projeto; 

2- Comunicac;ao: recorde o ditado que diz "uma boa imagem e melhor do que mil palavras".Por meio 

do grafico da EAP, e bern mais facil detectar omiss6es do que olhar uma longa lista de atividades; 

3- Estimac;ao de tempo: com a EAP, podemos estimar os tempos para as tarefas de seu nivel mais 

baixo, que sao aquelas cujo conhecimento e de mais facil dominio, dada sua amplitude limitada; 

4 - Atribuic;ao de tarefas e responsabilidades: e feita de acordo com as necessidades do 

projeto.Cada" pacote de servic;o" pode ser objeto de uma Ordem de Servic;o para uma unidade 

funcional da organizac;ao(ou para uma empresa subcontratada); 

5 - ldentificac;ao de interfaces e eventos: A identificac;ao de certos eventos-chave do projeto e a 

transferencia de responsabilidades entre unidades(interfaces) podem ser evidenciadas com a EAP, 

permitindo melhor controle; 
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6 - Programac;ao e controle do projeto: A montagem das redes de atividades e dos graficos de Gantt 

para o projeto fica facilitada com o uso da EAP; 

7 - Programac;ao e controle de recursos: a EAP, como ja foi mencionado, fornece a base natural para 

estabelecimento do plano de contas do projeto. A utilizac;ao de uma codificac;ao inteligente facilitara a 

emissao de relat6rios consolidados; 

8 - Fluxo de informac;oes: Relat6rios tecnicos, relat6rios de progresso e documentos em geral 

reportar-se-ao sempre a EAP; 

9 - lnstrumento de marketing: Por retratar simultaneamente o projeto global e suas partes, a EAP 

constitui-se em instituic;ao de melhoria para a imagem do gerente do projeto para o cliente, que se 

sente mais confiante de poder manter o controle dos servic;os que esta pagando; 

10- Tecnicas executivas: Com o detalhe, os especialistas podem identificar qual ou quais tecnicas 

executivas ele empregara no desenvolvimento das atividades; 

11 - Riscos: 0 detalhamento permitido pela EAP facilita a identificac;ao de varios riscos e seu 

tratamento durante o planejamento do projeto; 

12 - Custos: Atraves do detalhamento da atividade e de seu respective custeio. 

Segundo Valeriano, 2001, pagina 201, a estrutura analitica do projeto- EAP, consiste em uma 

forma de apresentagao do projeto que o explicita em suas partes fisicas, em softwares, servic;os e outros 

tipos de trabalho, a qual organiza, define e graficamente mostra tanto o produto a ser feito como o 

trabalho a ser realizado para obt9-lo. Ela consiste em uma decomposic;ao do produto e dos processos 

necessarios para obt9-lo bern como das tarefas gerenciais consequentes. 

A EAP e apresentada simultaneamente segundo duas formas: 

• Como urn organograma, tambem conhecido como "arvore de decomposic;ao do projeto" ou 

"arvore de decomposic;ao do trabalho"; 

• Como uma relac;ao ou tabela. 

Como "arvore de decomposic;ao do projeto", a EAP consiste em mostrar cada parte da 

decomposic;ao, em detalhamentos sucessivos, representada por urn retangulo ou "bloco" 11.Sob a 

forma de tabela, a EAP relaciona os diversos niveis de decomposic;ao de cada parte do projeto, como 

seve na relac;ao da Figura 12. (Comparar com a Figura 11 ). 

Observa-se que a EAP e composta de dois m6dulos, urn deles dedicado ao produto, 

comumente denominado de estrutura de decomposic;ao do produto- EDP, enquanto o outro trata 

dos processes gerenciais. 

A estrutura de decomposic;ao do produto- EDP, tambem denominada estrutura analitica do 

produto, representa o produto dividido em suas partes 16gicas, inter-relacionadas hierarquicamente, 

com os itens ou componentes mais elementares na parte inferior desta estrutura, sendo 

sucessivamente integrados ate se chegar ao produto final. 

0 produto deve ser decomposto sucessivamente, a partir do nivel mais integrado ate se atingir 

urn nivel de decomposic;ao adequado para a finalidade do planejamento. Para o planejamento 

preliminar, a decomposic;ao ate o segundo ou terceiro nivel e suficiente. 
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Entretanto, para o planejamento detalhado e consequents execu9ao e controle, e preciso atingir 

o ponto em que se pode determinar itens ou unidades (materiais ou nao, como informa96es, 

procedimentos administrativos, servi9os etc.) que sejam administraveis, isto e: que se identifique urn 

responsavel e que esta unidade possa ser planejada, or9ada, que tenha seu custo avaliado e que 

possa ser controlada. 

A medida que os trabalhos de determina9ao da estrutura de decomposi9ao do produto sao 

desenvolvidos, as gest6es especfficas vao sendo agregadas (Figuras 11 e 12) e posteriormente 

desmembradas em suas componentes menores: servi9os tecnicos (consultorias, dimensionamentos, 

ensaios, montagens e integra96es, p. ex.), servi9os administrativos (contratos, compras), controles 

(fisicos, financeiros, cronol6gicos ). 

Pela importancia que a EAP tern no planejamento e organiza9ao do projeto, ela e tomada como 

a base de urn cuidadoso sistema de identifica9ao para todo o projeto e que tern como ponto de 

partida a numera9ao dos blocos da EAP. Este sistema e a chave que permite a informa98o cruzada 

de todas as atividades, todas as linhas de comunica9ao, todos os documentos e dados do projeto, 

como cronogramas, or9amentos, documenta9ao, interfaces, configura96es, contratos, controls, etc. 

No caso de urn produto, normalmente emprega-se urn sistema decimal, numerando-se os diversos 

niveis seguidamente, em conjuntos de dois digitos, correspondendo cada grupo a urn nivel, conforms 

mostrado na decomposi9ao do produto nas Figuras 11 e 12. 

Projeto "Alfa" 

P.02.01 P.02.02 P.02.03 

I G_da i 

~•oo•• 

1 1 Suprimen. I 

'----~ 

Figura 11 A EAP de urn projeto na forma de "arvore de decomposi98o". 
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Estrutura de decomposi~ao do trabalho (*) (**) 

Projeto "'Aifa" 
Produto P 

Sistema P.01 

............................ 
Sistema P .02 

Subsistema P.02.01 

Subsistema P.02.01 

Subsistema P.02.01 

Sistema P.03 
............................. 

Gestao G 
lntegrac;ao 

Escopo 

Escopo do Projeto 

Escopo do Produto 

Tempo 

Recursos 

Custos 

Moeda nacional 

Em d61ares 

Qualidade 

Ambiental 

Pessoal 

Comunicac;oes 

Riscos 

Suprimento 

Contrato ABC 

Contrato XYZ 

(*) Esta relac;ao podera ser desdobrada em maiores detalhes, de acordo com o alcance 

pretendido, como mostrado no escopo, nos custos e no suprimento. 

(**) Com cada segunda coluna e seus desdobramentos formam-se diversas tabelas, como por 

exemplo: cronogramas, diagramas de barras, orc;amentos, relac;oes de pessoal, de material, matriz de 

responsaveis/tarefas, etc. 

Figura 12 A EAP de um projeto na forma de tabela ou rela<;ao. 

Urn sistema de identificac;ao e de suma importancia, pois sera por seu intermedio que todas as 

partes do projeto, do produto, documentos, arquivos, recursos, cronogramas, orc;amentos etc. 

poderao ser identificados e terem referencias cruzadas em todo o projeto. 

Os blocos constitutivos da estrutura de decomposic;ao do trabalho sao de tres tipos: 

• 0 bloco inicial, representando o projeto acabado com produto final, totalmente 

integrado e recebido; 

• Os blocos intermediarios, formados pela integrac;ao dos blocos de nfveis inferiores 

(tanto os do produto como os das gestoes); 
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• Os blocos elementares, as menores parcelas da estrutura de decomposi<;ao do 

trabalho. 

Na Figura 12, o bloco "Projeto Alfa" e o bloco inicial e P. P.01; P.02 e P.03 sao blocos 

intermediaries do produto P (tambem urn bloco intermediario), enquanto na linha do P.02, os blocos 

P.02.01; P.02.02 e P.02.03 sao blocos elementares, pois nao ha desmembramento deles. Nas 

gestoes ocorrera o mesmo (embora nao mostrado na Figura). 

Cada bloco elementar tern as seguintes caracterfsticas: 

• Tern urn objetivo definido, com requisitos para seu recebimento ou aceita<;ao; 

• Tern urn prazo para ser cumprido, definido por datas de inicio e de termino; 

• Tern apenas urn responsavel; 

• E atribuido a apenas uma unidade organizacional; 

• Tern seu or<;amento proprio, sendo os menores centros de custo. 

A medida que os componentes do produto vao sendo mentalmente desagregados, para cada 

bloco resultante da decomposi<;ao deverao ser estabelecidos os requisitos correspondentes a seus 

itens ou componentes. Os requisitos sao consolidados em especifica<;oes tecnicas e estas, por sua 

vez, organizadas em uma arvore de especifica<;oes que as relaciona de forma identica a estrutura de 

decomposi<;ao do produto. Urn item podera ter suas especifica<;oes desdobradas em varios tipos, 

incluindo sua norma de produto, especifica<;ao de desempenho operacional, especifica<;oes tecnicas 

do produto, de processos de fabrica<;ao, de materiais etc. 

Ao se estabelecerem os requisitos de urn produto ou sistema e necessaria observar alguns 

pontos: 

• Cada nfvel deve originar requisitos de suas necessidades e nao solu<;oes a serem 

supridas pelos niveis que lhe sucedem. Cada cliente (seja o cliente final ou 

urn cliente interno, do projeto) devera definir suas necessidades em termos funcionais ou 

operacionais, deixando a solu<;ao ser dada pelo fornecedor do produto ou servi<;o. 

• Nenhum requisito deve ser atribuido a qualquer item sem que tenha sido exigido por 

requisito de nfvel superior, ou deste decorrente. Apesar de evidente, esta 

recomenda<;ao costuma ser negligenciada, surgindo requisitos autonomos, 

independentes e, portanto, superfluos. 

Todos os requisitos, em quaisquer niveis, devem ser rastreaveis ate o requisito de mais alto 

nivel e que e o do produto ou do sistema. Para tanto, os requisitos e especifica<;oes de urn 

determinado nfvel de decomposi<;ao devem estar referidos aos requisitos ou especifica<;oes do nivel 

superior. 

Ao se decompor mentalmente urn determinado item da estrutura de decomposi<;ao do produto, 

devem ser determinados os processos, as tecnicas e os materiais a serem empregados. Ha duas 

linhas extremas e varias posi<;oes intermediarias: buscar aqueles necessaries para atingir o objetivo 

desejado (caso de projetos ambiciosos e agressivos) ou limitar-se aqueles disponfveis, ajustando os 

objetivos a situa<;ao existente (projetos conservadores, geralmente de menor custo). 
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Segundo Harold Kerzner, 2003, pagina 396, o sucesso da realizac;ao dos objetivos do 

contratante e da corporac;ao, requer um plano que defina todos os esforc;os envolvidos e com os 

respectivos responsaveis pela sua realizac;ao.A preparac;ao deste plano e de responsabilidade do 

gerente do projeto, que responde pelos colaboradores do projeto, tudo isto de acordo com as 

diretrizes gerais do plano do projeto.Este plano e feito tambem sob uma politica de gerenciamento do 

orc;amento envolvido, antes do inicio efetivo das atividades. 

sao: 

No plano do projeto, o gerente deve estruturar o trabalho dentro de pequenos elementos que 

• Controlavel, com autoridade e responsabilidade; 

• lndependente, ou com minima interface com outros elementos em curso; 

• lntegrado de forma que o conteudo total possa ser visto; 

• Quantificavel na medida de seu progresso. 

0 primeiro e principal passo no processo depois da definic;ao dos requisitos do projeto e o 

desenvolvimento da estrutura analitica de projetos (EAP).A EAP pode ser dividida em tres partes 

em um projeto: Materiais, servic;os e recursos requeridos para a finalizac;ao do mesmo.A EAP e 

estruturada de forma com que o trabalho sera executado e de forma que refletira nos custos, no 

prazo e na qualidade do projeto.A preparac;ao da EAP tambem considera outras areas que 

necessitam serem envolvidas, como por exemplo, cronograma, configurac;ao do corpo gerencial, 

investimentos financeiros, parametros tecnicos.A EAP e simples, mais e a componente mais 

importante em func;ao de: 

• 0 programa total pode ser representado atraves da subdivisao de elementos; 

• 0 plano pode ser executado; 

• Custos e orc;amentos podem ser estabelecidos; 

• Tempo, custo e performance podem ser rastreados; 

• Os objetivos podem ser entrelac;ados com os recursos da organizac;ao de uma forma 

16gica; 

• T arefas e relat6rios de status pod em ser estabelecidos; 

• Construc;ao de rede (sequencia) e plano de controle podem ser iniciados; 

• A responsabilidade de cada elemento pode ser designada. 

A EAP e uma forma de dividir trabalhos em elementos menores, isto implica em uma 

probabilidade grande de que pequenas e grandes tarefas nao sejam esquecidas.Todavia, 

existe uma variedade enorme de modelos de EAP, o mais comum e encontrarmos com seis 

niveis, da seguinte forma: 
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N[VEIS GERENCIAIS 

N[VEIS TECNICOS 

NfVEL 

{ 2 

3 

{ 2 

3 

DESCRIQAO 

PROGRAMA TOTAL 

SUBTAREFAS E 
PACOTES DE 
TRABALHO 

Figura 13- Design e desenvolvimento da EAP(1) 

0 nivel 1 e o programa total e e composto de uma pon;ao de projetos.O somat6rio das 

atividades e dos custos associados a cada projeto e igual a do programa totai.Todavia, cada projeto 

pode ser subdividido em projetos menores ou tarefas, e o somat6rio e igual a cada respectivo projeto, 

como anteriormente., e o somat6rio total e igual ao programa totai.A razao destas subdivis6es e 

simplesmente a facilidade de controle.Aigumas precau<;6es devem ser tomadas para o design e 

desenvolvimento da EAP .Atraves da figura 13, a EAP pode ser usada como base para: 

• A matriz de responsabilidade(1) 

• Rede de trabalhos (seqOemcia) 

• Gusto 

• Analise de riscos 

• Estrutura organizacional 

• Goordena<;ao de objetivos 

• Gontrole (incluindo a administra<;ao do contrato) 

Os tres niveis superiores da EAP sao normalmente especificados pelo cliente (se parte de 

uma RFP/RFQ(2)) .Gada nivel serve para um prop6sito: Nivel 1 e geralmente usado para a 

autoriza<;ao e libera<;ao de todo o trabalho, or<;amentos sao preparados no nivel 2 , e tarefas no 

nivel tres.Agora, determinadas caracteristicas podem ser generalizadas para estes tres niveis: 

• 0 tres niveis mais altos da EAP refletem em uma integra<;ao de esfor<;os e recursos e 

nao deveria reportar-se a um (mico departamento. Esfor<;os requeridos par outros 

departamentos au se<;6es deveriam ser definidos em sub-tarefas e pacotes de 

trabalho. 

• A totaliza<;ao de todos os elementos em um nivel deve ser a soma de todos os 

trabalhos nos respectivos niveis mais baixos. 
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• Cada elemento de trabalho deveria ser atribuido a urn e somente urn nivel. 

• 0 nivel pela qual 0 projeto e gerido e geralmente chamado de nivel de pacote de 

• 

trabalho.Atualmente, o pacote de trabalho pode existir em nenhum nivel abaixo do 

nivel urn . 

• 

• Figura 14- Design e desenvolvimento da EAP (2) 

• A EAP deve ser acompanhada de uma descri<;ao do escopo dos esfor<;os e recursos 

requeridos, ou tambem somente daqueles individuais pertinentes a EAP terao urn 

completo entendimento de qual trabalho tern que ser realizado. E uma prc:Hica comum 

reproduzir para os clientes uma declara<;ao de produtos ou servi<;os a serern 

fornecidos segundo urn contrato. Para cada· pacote de trabalho proveniente da EAP. 

• E na maioria das vezes rnuito born para o gerente de projetos, independente da sua 

capacita<;ao tecnica, para perrnitir todas as linhas de gerentes avaliar os riscos na 

declara<;ao de produtos ou servi<;os a serem fornecidos segundo urn contrato (SOW). 
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Gerentes de projeto normalmente administram no topo dos tres niveis da EAP e preferem 

suprir relat6rios de status para o gerenciamento nestes tres niveis.Aigumas organiza<;6es estao 

tentando padronizar a emissao de relat6rios de gerenciamento pertinentes aos tres niveis da EAP 

para ser utilizada em todos os projetos, as (micas diferen<;as estao apenas nos niveis quatro ate o 

seis.Para companhias que apresentam grande similaridade entre seus projetos, esta abordagem tern 

resultados.Todavia, para a maioria das companhias, a diferen<;a entre seus projetos fazem com que 

seja quase impossivel padronizar os tres niveis da EAP. 

0 pacote de trabalho eo nfvel critico para gerenciar a EAP, como mostrado na figura 15. 

Figura 15 - EAP e pacotes de trabalho 

Todavia, e possivel que o atual gerenciamento dos pacotes de trabalho seja supervisionado e 

executado pelos gerentes com relat6rios de status provido pelo gerente do projeto nos mais altos 

niveis da EAP. 

Pacotes de trabalho sao subdivis6es naturais de custos e constituem a constru<;ao de blocos 

basicos usado pelo contratante no planejamento, controle e na medida da realiza<;ao do 

contrato.Um pacote de trabalho e simplesmente uma tarefa de nivel baixo.Descreve o trabalho 

para ser realizado por uma organiza<;ao especifica ou por urn centro de custos (departamento), e 

e de uma forma que podemos monitorar e avaliar o andamento dos trabalhos.Documentos que 

autorizam e atribuem urn determinado trabalho possuem varios nomes por toda a 

organiza<;ao."Pacote de trabalho" e urn termo generico para criterios de identifica<;ao de tarefas 
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discretas que possuem definigao e resultados.Pacotes ideias de trabalho sao os que possuem 

oitenta horas e sao realizados entre duas e quatro semanas.Todavia, isto pode nao ser possfvel 

em grandes projetos. 

Nao e necessaria documentagao de pacotes de trabalho contenham descrig6es 

completas.Uma documentagao suplementar pode aumentar as descrig6es do pacote de 

trabalho.Todavia, as descrig6es do pacote de trabalho devem permitir o gerenciamento de custos 

e de volume de trabalho para entendimento e uma clara distingao entre todos os esforgos e 

recursos envolvidos entre cada pacote de trabalho.Na revisao das descrig6es dos pacotes de 

trabalho, pode ser necessaria obter informag6es sabre o pessoal rotineiramente envolvido nos 

trabalhos, e que somado com as descrig6es dos trabalhos podem formar uma documentagao 

completa e auto-explicativa.Pacotes de trabalho deveriam ser subdivis6es naturais do projeto de 

acordo com a forma que eles serao realizados.Todavia, quando os pacotes de trabalho sao 

relativamente curtos, pequenos ou nenhuma avaliagao de seu progresso e exigida, a analise de 

sua evolugao sera possfvel principalmente nas suas conclus6es.Quanto mais Iongo os pacotes de 

trabalho, mais dificil e subjetivo e a avaliagao de seu desenvolvimento, a menos que estes 

pacotes sejam subdivididos em indicadores objetivos como discretos milestones, valores 

previamente orgados ou uma porcentagem do executado. 

No dimensionamento da EAP, as tarefas deveriam: 

• Uma definigao clara das datas de infcio e termino; 

• Ser usadas como uma ferramenta a qual os resultados possam ser comparados com 

os esperados; 

• Ser estimadas como tempo "total" e nao apenas com a data de inicio e termino; 

• Ser estruturadas apenas com tarefas realmente uteis; 

Para grandes projetos, o planejamento sera urn pacote de trabalho da EAP.Este pacote de 

trabalho tern as seguintes caracteristicas: 

• Representa unidades de trabalho no nivel onde o mesmo e executado; 

• Contem claramente definido datas de inicio eo termino que sao representadas para 

urn acompanhamento fisico; 

• Especifica o orc;:amento geral em d61ar, homem-hora ou unidade quantificavel; 

A preparagao da EAP nao e facii.A EAP e uma ferramenta de comunicagao que mostra 

os diferentes niveis de gerenciamento.Se esta nao contiver niveis suficientes, as integrag6es 

entre as atividades podem ser extremamente dificeis.Se existem muitos niveis, a EAP pode 

se tornar improdutiva devido ao grande numero de sub-projetos, tarefas, etc. Gada elemento 

principal da EAP deve ser considerado como por si pr6prio.Lembre, a EAP estabelece o 

numero de requisitos para o controle de custos.Para muitos programas, a EAP e estabelecida 
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pelo cliente.Se urn empreiteiro e envolvido na EAP, entao certamente diretrizes devem ser 

consideradas incluindo: 

• Os complexos e tecnicos requerimentos do programa (SOW); 

• 0 custo do programa; 

• A dura9ao do programa; 

• Os requisitos do empreiteiro; 

• A estrutura interna do empreiteiro e do cliente para controle e gerenciamento; 

• 0 numero de subcontratados. 

A aplica9ao destas diretrizes serve apenas para identificar a complexidade do 

programa.Estes dados devem ser subdivididos e divulgados, junto com informa96es detalhadas, para 

os diferentes nfveis da organiza9ao.A EAP deveria seguir urn criteria porque, embora sua prepara9ao 

e feita em fun9ao de urn programa, o trabalho atual e realizado par outras pessoas e nao par pessoas 

ligadas ao planejamento.Ambos devem entrar em urn acordo para definir o que e esperado.Uma 

simples lista contendo criterios para urn desenvolvimento da EAP e mostrada abaixo: 

• A EAP deve ser simples de entender; 

• Todas as tarefas devem seguir a EAP; 

• Deve-se ter cuidado na subdivisao de uma tarefa; 

• Vista que mudan9as no escopo sao comuns ao Iongo do projeto, a EAP deve ser 

flexivel; 

• A EAP deve canter milestones; 

• 0 nivel da EAP pode refletir a "confian9a" que voce tern em certos grupos; 

• A maioria dos elementos (no nivel mais baixo) tern uma escalade 0,5 ate 2,5% do 

or9amento total do projeto. 

4.2 Problemas na decomposi~ao da EAP 

Segundo Kerzner, 2003, pagina 402, ha uma concep9ao erronea de que a decomposi9ao da 

EAP e uma tarefa facil de se executar. No desenvolvimento do EAP, os tres niveis superiores ou 

niveis de geremcia sao geralmente niveis repetitivos. Preparar modelos nestes niveis esta se tornando 

uma pratica comum. Entretanto, nos niveis 4-6 da EAP, estes podem nao ser apropriados. Existem 

raz6es para isto: 

• Detalhar demasiadamente os pacotes de trabalho pode requerer a cria9ao de centenas ou 

mesmo de milhares de centro de custos.lsto poderia aumentar a geremcia, o controle, e a 

emissao de relat6rio de custos a urn ponto onde os custos excedessem os beneficios. 

Embora urn pacote tipico de trabalho seja entre 200-300 horas e aproximadamente duas 
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semanas de dura<;ao, considere o impacto em um projeto grande, que possa ter mais de um 

milhao de horas de trabalho. 

• Detalhar demasiadamente os pacotes de trabalho pode fornecer um controle exato dos 

custos envolvidos, se, e somente se, os gerentes estiverem de acordo com este nivel de 

controle 

• A EAP e a base para tecnicas como diagrama de flechas e o metodo do diagrama de 

precedencia.Nos niveis mais baixos da EAP as rela<;6es de interdependemcias podem ficar 

tao complexas que pode ser impossivel sua realiza<;ao. 

4.3 Dura~ao das atividades no projeto 

Segundo Menezes, 2003, pagina 127, o processo de estimativa da dura<;ao das atividades de 

um projeto, uma vez elaborada a EAP, depende de dois parametros: esfor<;o necessaria e 

disponibilidade do recurso. 0 esfor<;o necessaria traduz o volume total de recursos que deve ser empregado 

para a obten<;ao dos resultados pretendidos para a atividade. Esse esfor<;o pode ser medido em homens

hora, horas-maquina, dias de trabalho. Ele deve ser contraposto a informa<;ao sobre a disponibilidade, o 

calendario do recurso. Atraves dessa confronta<;ao e de negocia<;6es de recursos e metodos 

executivos, sera possivel definir a dura<;ao da atividade, isto e, o numero provavel de periodos de 

trabalho necessarios para a conclusao da atividade. 

Essa identifica<;§o nem sempre e tao direta como mencionado pela equa<;ao apresentada. Outros 

metodos sao disponiveis para 0 calculo da dura<;ao das atividades. 

0 primeiro que devemos considerar e a experiemcia do especialista. Atraves dela - e sem muitas vezes 

conseguir explicitar o "porque" -, o profissional e capaz de estimar uma dura<;ao para determinada 

atividade ou conjunto de atividades. De maneira bem humorada, esse metodo e denominado de Calculo 

Hipotetico Utilizando Tecnicas Estatisticas (CHUTE). Ele e bastante utilizado no calculo das estimativas de 

dura<;ao de atividades nos projetos. 

Outra forma para identificarmos essa dura<;ao esta na parametriza<;ao de uma atividade. A analogia com 

outra atividade semelhante nos permitira estimar uma dura<;ao para a atividade. 

0 uso de dados hist6ricos - como na base do metodo do Criticai Path Method (CPM) - tambem 

pode ser empregado para a estimativa da dura<;ao de atividades. 

Quando as incertezas sobre determinada atividade sao grandes, a cria<;ao de cenarios pode ser muito 

util. Junto com o especialista, o gestor do projeto pode criar um cenario otimista e com ele estimar a 

dura<;ao da atividade nestas condi<;Qes. Depois, deve ser desenhado um cenario pessimista e estimada 

uma nova dura<;ao para a atividade - agora a pessimista. Feito isso, pondera<;6es devem ser feitas 

sobre as reais condi<;6es que nao favorecem ao cenario otimista e as que protegem o projeto (ou a 

atividade) do cenario pessimista. Feitas essas considera<;Qes, podemos obter dura<;ao mais provavel para a 

atividade. Considerando que a variavel tempo e uma variavel aleat6ria, podemos aproxima-la por uma 
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distribui<;ao normal de probabilidade e com isso teremos outro estimador para a esperan<;a desta variavel 

aleat6ria t, dada pela seguinte formula: 

te =to+ 4 tmp + tp 
onde: 

te =tempo {ou dura<;ao} esperada para a atividade to= dura<;ao da atividade para a condi<;ao otimista 

tp - dura<;ao da atividade para a condi<;ao pessimista tmp = dura<;ao da atividade para a condi<;ao mais 

provavel 

Outra forma de defini<;ao da dura<;ao de uma atividade e a busca em publica<;Oes especializadas dentro de 

determinadas industrias, como a de constru<;ao civil, a de desenvolvimento de software ou a de montagens 

industriais. 

4.4 Defini~oes do termo sucesso 

4.4.1 lntrodu~ao 

Segundo Kerzner, 2002, pagina 43, para empreender uma jornada, e indispensavel ter urn 

destino e urn plano para chegar ate ele. 0 destino precisa ser claramente identificado, caso contrario 

nunca se sabera quando a viagem acaba. De certa forma, as mesmas quest5es sao validas para as 

praticas de gerenciamento. Quem a elas se dedica precisa saber definir, com algum grau de exatidao, o 

que constitui o sucesso, a maturidade e a excelt3ncia do projeto. 

Ha pessoas que sustentam que a jornada rumo a maturidade e a excelencia em gestao de projetos e 

uma viagem interminavel. E verdade que, quando se define o destino em termos de processo de 

gerenciamento, sempre existira a oportunidade de melhoria continuada. Mesmo assim, e indispensavel 

providenciar uma estrutura para saber quando estamos nos aproximando do ponto de destino quando 

chegamos a ele. 

4.4.2 Primeiras defini~oes do termo sucesso 

Qual foi a ultima oportunidade em que voce, designado gerente de urn processo, recebeu 

informa<;6es sabre o que seria, nesse projeto, o sucesso? lnfelizmente, sao poucas as empresas que 

costumam definir para seus gerentes o que entendem par sucesso, e aquelas que o fazem em geral optam 

por uma defini<;ao muito pobre desse objetivo. Talvez por isso mesmo ja existam empresas reconhecendo 

o quanta e importante para o projeto uma defini<;ao adequada de sucesso. Ele deveria ser medido em 

termos de satisfa<;ao do cliente, de lucratividade, de gera<;ao de novas neg6cios ou da fatia de mercado 

obtida? Deveria ser definido como o atendimento das especifica<;6es/expectativas do cliente, ou sua 

supera<;ao? Exceder as expectativas pode, na verdade, ser urn processo bastante caro. 

Ao Iongo dos anos, nossa defini<;ao de sucesso de projeto tern sofrido altera¢es. Nos prim6rdios da gestao 

de projetos, o sucesso era medido apenas em termos tecnicos. 0 produto do projeto era adequado ou 

inadequado. Muitos anos atras, eu gerenciava urn projeto em que o engenheiro que comandava as obras 

estimou em 800 horas a dura<;ao de uma das etapas. Entretanto, ele concluiu sua atividade gastando 1.300 

horas. Quando I he perguntei o porque da utiliza<;ao das 500 horas adicionais, sua rea<;ao foi: "Nao entendo 
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essa preocupagao com o tempo gasto. Eu terminei o projeto, nao terminei?" Este tipo de mentalidade 

existia porque nem o cliente nem o realizador sofriam pressoes para conten<;ao de custos. 0 controle de 

custos era apenas para constar, jamais a realidade. Como resultado, o sucesso era medido apenas em 

termos tecnicos. 

0 problema real partia da geremcia senior, que insistia em continuar definindo sucesso em termos 

tecnicos, em Iugar de faz&lo tanto em termos tecnicos quanta empresariais. Talvez a fun<;ao mais 

importante do promotor do projeto durante sua etapa inicial seja a clara defini<;§o do sucesso em termos 

tanto tecnicos quanta empresariais. 

A medida que as empresas comegaram a entender cada vez mais a gestao de projetos e os custos 

passaram a ser controlados mais de perto, nossa defini<;§o de sucesso mudou. 0 sucesso foi entao 

definido como a conclusao da programa<;ao no prazo, no custo e no nivel de qualidade preestabelecida, 

sendo a qualidade definida pelo cliente, nao mais pelo fornecedor. lnfelizmente, era uma defini<;§o ainda 

incompleta. 

0 aumento da disponibilidade de publica<;oes sabre gestao de projetos tomou forma no inicio da 

decada de 80. Artigos descreviam projetos bem-sucedi-dos e li<;6es que deveriam ser aprendidas. As 

empresas comegaram a formatar seus processos de gestao de projetos de acordo com os modelos de 

sucesso publicados, acreditando, erroneamente, que aquila que havia funcionado com uma, certamente iria 

funcionar com elas. Esse erro de interpreta<;ao ganhou for<;a quando a empresa foi bem-sucedida em um 

ou dois projetos, concluindo incorretamente que havia encontrado uma panaceia do gerenciamento. 

Qualquer processo pode ser conduzido ao sucesso pela utiliza<;§o da interferencia do executivo, 

pela forga bruta e pela repressao. lsto de maneira alguma significa que um sucesso obtido desta forma 

tenha resultado da excelencia em gestao de projetos. 

4.4.3 Definic;oes modernas de sucesso 

Ainda segundo Kerzner, 2003, pagina 44, o problema de definir sucesso como a concretiza<;§o do 

prazo programado, dentro do orgamento e com o nivel de qualidade desejado e que todos estes 

indicadores constituem uma defini<;ao interna de sucesso. Ja o cliente final precisa ter algum grau de 

participa<;§o nesta defini<;§o. Atualmente, a melhor explica<;§o do sucesso e aquela que a mensura em 

termos de fatores primarios e secundarios, como: 

• Fatores primarios: no prazo; dentro do orgamento; no nivel desejado de qualidade. 

• Fatores secundarios: aceita<;ao pelo cliente; o cliente concorda com a utiliza<;§o de seu nome 

como referencia. 

Atualmente, reconhecemos que a qualidade e definida pelo cliente, nao pelo fornecedor. 0 mesmo 

vale para o sucesso em projetos. Precisa haver uma aceita<;ao do cliente. Pode-se concluir um projeto 

intemamente no prazo, no custo e nos limites de qualidade, para s6 entao descobrir que o cliente nao 

gostou do resultado. A defini<;§o absoluta de sucesso sera visualizada quando o cliente estiver tao satisfeito 

com os resultados que permitira a utilizagao de seu nome como referenda. 

A definigao de sucesso tambem pode variar dependendo de tratar-se ou nao de empresas 

orientadas a projetos. Em uma empresa orientada a projetos, todo o neg6cio da empresa se concentra no 

projeto. Em uma empresa nao orientada a projetos, estes existem apenas para sustentar a atividade atual 
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de produ9ao ou servi9os. Em uma empresa dessas, a defini98o de sucesso inclui tambem concluir o projeto 

sem causar qualquer problema a atividade principal. E possivel concluir urn projeto no prazo, dentro do 

or98mento e com a qualidade desejada e, mesmo assim, causar danos irreparaveis a organiza98o. lsto 

ocorre quando o gerente de projetos nao percebe que aquele projeto e secundario quando comparado com 

o neg6cio principal da empresa. 

Os aspectos tecnicos, a atualidade e os custos foram, no passado, as tres areas-chave de 

indicadores de desempenho para nossos gerentes de projetos. Atualmente, s6 isso nao basta. Precisa-se 

levar igualmente em considera98o regulamenta96es ambientais e de seguran98, qualidade e satisfa98o do 

cliente, e delegar a produtividade as opera<;Oes fabris. Assim, qualquer projeto tern atualmente no minimo 

oito parametros mensuraveis e decisivos para a medi98o do sucesso. 

Algumas empresas definem sucesso nao apenas em termos de fatores criticos de sucesso (CSFs

Critical sucess factors), mas, igualmente, pelos indicadores-chave de desempenho (KPis - Key 

performance indicators). Os fatores criticos de sucesso identificam aqueles aspectos indispensaveis para 

atender as necessidades do cliente. Entre os tipicos CSFs podemos relacionar: 

• cumprimento da programa98o; 

• atendimento do or98mento; 

• concretiza9ao da qualidade; 

• conveniencia e oportunidade da assinatura do contrato; 

• cumprimento do processo de controle da mudan9a; 

• aditivos ao contrato. 

Os CSFs medem o resultado final, normalmente como o cliente os visualiza. Ja os KPis medem a 

qualidade do processo utilizado para alcan9ar os resultados finais; eles sao indicadores internos e podem 

ser revisados periodicamente ao Iongo do ciclo de vida do projeto. KPis tipicos incluem: 

• utiliza98o da metodologia de gestao de projetos; 

• estabelecimento dos processos de controle; 

• uso de indicadores interinos; 

• qualidade dos recursos aplicados versus planejados; 

• envolvimento do cliente. 

lndicadores-chave de desempenho sao respostas para questoes do tipo: A metodologia foi 

corretamente aplicada? Com que freqOencia? Os recursos foram alceados corretamente e utilizados com 

eficiencia? Aprendemos alguma li9ao capaz de nos levar a atualizar nossa metodologia? As empresas de 

excelencia em projetos medem o sucesso interna e externamente utilizando KPis e CSFs. 

4.4.4 Fatores criticos para o sucesso em Gestao de Projetos 

A Tabela 01 lista os fatores criticos para se alcan9ar com sucesso urn sistema de gestao de 

projetos plenamente desenvolvido, bern como os fatores criticos para o fracasso, que criam 

obstaculos ao gerenciamento eficaz de projetos, constituem informa9ao tao util quanto os que levam 

ao sucesso. 
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Fatores criticos para o sucesso Fatores criticos para o fracasso 

Fase de aceita~ao pela gerencia executiva 

Considerar as recomenda¢es dos funcionarios 

Reconhecer que a mudan~ e necessaria 

Entender a participar;ao dos executives na 

gestae de projetos 

Recusar-se a aceitar ideias dos colegas 

Nao admitir que a mudan~ pode ser 

necessaria 

Acreditar que o controle da gestao de na gestae 

de projetos cabe ao nivel executive 

Fase de aceita~ao pelos gerentes de area 

Disposir;ao a colocar os interesses da 
Empresa acima dos interesses pessoais 

Disposir;ao a aceitar responsabilidades 

Disposiyao a aceitar o progresso de colegas 

Relutancia a compartilhar informar;oes 

Recusar-se a aceitar responsabilidades 

lnsatisfar;ao como progresso de colegas 

Fase de crescimento 

Reconhecer a necessidade de uma metodologia 
empresarial 

Apoiar urn padrao de monitoramento e de 
relat6rio 

Reconhecer a importancia do planejamento 
efetivo 

Perceber a metodologia-padrao como amea~. 
e nao como beneficia. 

Nao conseguir entender os beneficios 
da gestae de projetos 

Dar apenas "apoio moral" ao planejamento 

Fase de maturidade 

Reconhecer que a programar;ao e os custos Acreditar que o estado do projeto pode ser 
sao inseparaveis determinado apenas pela programar;ao 

Rastrear os custos reais Nao perceber a necessidade de rastrear os 
custos reais 

Desenvolver treinamento em gestae de projetos Acreditar que crescimento e sucesso em gestae 
de projetos sao sinonimos 

Tabela 01 - Fatores criticos para o sucesso e fatores criticos para o fracasso do projeto 
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4.5 Analise de viabilidade financeira em projetos 

Segundo Ademir Clemente, 2004, pagina 69, urn projeto de investimento e considerado 

via vel quando a sua rentabilidade e suficientemente alta para com pensar o nivel de risco 

envolvido. 

Os principais indicadores de rentabilidade e de risco sao: 

Rentabilidade: 

VPL - Valor presente liquido 

VPLa-

IBC 

ROIA 

Risco: 

TIR 

PRJ 

PE 

PF - Ponto de Fisher 

T odos explicados abaixo: 

4.5.1 lndicadores de rentabilidade 

VPL 
Valor -Presente Uquido: Corresponde a concentrac;ao de todos 

os valores de urn fluxo de caixa, descontados para a data zero 

(presente) usando-se como taxa de desconto a TMA (taxa de 

minima atratividade). Representa, em valores monetarios de hoje, 

a diferenc;a entre os recebimentos e os pagamentos de urn 

projeto de investimento. Se o VPL for positivo significa que ha 

expectativa de que sejam pagos todos os custos operacionais do 

projeto; sejam recuperados o investimento inicial e tambem a 

parcela que seria auferida se esse capital tivesse sido aplicado a 
TMA. 0 VPL expressa o ganho do projeto em relac;ao a TMA para 

urn horizonte igual a durac;ao do projeto. Embora nao haja duvida 

de que o VPL representa uma estimativa direta do aumento da 

riqueza gerada por urn empreendimento, esse indicador necessita 

ser trabalhado adicionalmente para expressar essa riqueza em 

urn horizonte de tempo mais convencional, ano, por exemplo. 

Alem disso, a critica que a Teoria das Opc;oes Reais faz sobre a 

inflexibilidade do VPL, fica atenuada com a flexibilidade de curso 
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de a9ao que a metodologia proposta apresenta. 

Valor Presente Liquido Anualizado: tem o mesmo significado 

Vpla do VPL, porem, interpretado por periodo (ano). E o VPL 

transformado em uma serie de pagamentos anuais equivalentes. 

Em resume, e o valor equivalente anual do supen3vit de caixa 

proporcionado pelo projeto. E um indicador apropriado para 

comparar projetos com horizontes de planejamento longos ou 

com diferentes horizontes de planejamento. A vantagem do Vpla 

em rela9ao ao VPL esta na possibilidade de melhor se poder 

avaliar a magnitude do ganho (alto, medic ou baixo). Em se 

comparando projetos de investimentos, independente dos ajustes 

metodol6gicos que se fa9am necessaries, o Vpla sempre aponta 

para o projeto que tende a apresentar maier retorno. 

lndice Beneficio/Custo: Representa, para todo o horizonte de 

IBC planejamento (N), as expectativas de ganho par unidade capital 

investido no projeto em rela9ao ao que se teria auferido se essa 

unidade de capital tivesse sido aplicado a TM A. 0 IBC e uma 

estimativa da rentabilidade do projeto para todo o horizonte de 

planejamento. A hip6tese implicita no calculo do IBC e de que os 

recursos liberados ao Iongo da vida util do projeto sao 

reinvestidos a TM A. Possui em comum com o VPL, a 

caracteristica indesejavel de expressar a rentabilidade em rela9ao 

a todo 0 horizonte de planejamento do projeto (horizonte nao 

convencional). 

ROIA 

Retorno Adicional sobre o lnvestimento: 0 ROIA nada mais e 

do que urn ajuste (taxa anual equivalente) do IBC para um horizonte 

mais convencional (ano) e, nesse caso, representa a melhor 

estimativa de rentabilidade anual do projeto alem da remuneragao 

propiciada pela TMA. Em termos operacionais e a rentabilidade anual 

equivalente ao IBC. Pode ser interpretado como o analogo 

percentual do EVA 
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4.5.2 lndicadores de risco 

TIR 

PAY-BACK 

Taxa lnterna de Retorno: e a taxa que anula o Valor Presente 

Uquido de urn fluxo de caixa. A TIR deve ser interpretada como 

uma medida de risco da decisao. 0 risco de o projeto apresentar 

retorno menor do que a aplica<;ao financeira do capital de 

investimento a TM A aumenta na medida em que a TM A se 

aproxima da TIR. Assim, a TIR define urn limite para a varia<;ao 

da TMA dentro do qual certo projeto oferece ganho maior do que 

a simples aplica<;ao a TM A. A distancia (ou proximidade) entre a 

TIRe a TM A pode ser vista como uma medida de seguran<;a (ou 

risco) do projeto. 

Tempo para recupera~ao do lnvestimento: Representa o tempo 

necessaria para que os beneficios do projeto reponham o valor 

investido. Pode ser interpretado como uma medida de risco do 

projeto. Projetos que apresentem pay-back menor envolvem urn nivel 

de risco mais baixo e vice-versa. Deve ser utilizado com reservas para 

comparar projetos em diferentes ramos de atividade porquanto 

desconsideram todos os eventos posteriores ao periodo de 

recupera<;ao. Projetos, cujos pay-back se aproximem do final de 

sua vida econ6mica, via de regra, apresentam alto grau de risco. 

Exce<;ao deve ser feita a atividade de reflorestamento que, pela sua 

natureza, s6 apresenta resultados expressivos no ultimo ano. 

4.5.3 Taxa minima de atratividade - TMA 

• Gusto de oportunidade 

• Gusto de oportunidade do eapital-dinheiro 

• Gusto de oportunidade projetado do capital-dinheiro para a empresa = TMA 

4.5.4 Como estimar a TMA 

0 horizonte de planejamento do projeto: 

• Capacidade de formular previs6es significativas 

• Considera<;6es tecnicas e econ6micas 

• Postura estrategica da empresa (Pianejamento estrategico) 
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4.5.4 Cemirios financeiros para projetos 

• Tendemcias relevantes em nfvel global e nacional 

• Eventos marcantes em nfvel global e nacional 

• Situac;6es futuras mais provaveis e suas implicac;6es 

• lntervalo de variac;ao significativo para a TMA 

4.6 Analise de riscos 

Segundo Harold Kerzner, 2002, pagina 196, o gerenciamento de riscos e uma forma 

organizada de identificar e medir os riscos e de desenvolver, selecionar e gerenciar as opc;6es para 

seu controle. Destaca-se que os gerentes de projetos do futuro precisarao acima de tudo de uma 

capacidade acima da media para avaliar e gerenciar os riscos. No passado, os gerentes de projetos 

nao estavam qualificados para quantificar os riscos, responder a eles e desenvolver pianos 

alternativos, nem para manter registros do aprendizado obtido. Por isso, eram forc;ados a recorrer a 
administra<;ao e pedir conselhos a respeito do que fazer quando ocorriam situac;6es de risco. Hoje, a 

administrac;ao esta dando poderes aos gerentes de projetos para tomarem decis6es envolvendo riscos, 

o que exige urn gerente de projeto dotado nao apenas de s61idas aptid6es para os neg6cios, mas 

tambem de conhecimento tecnico. 

A preparac;ao de urn plano para urn projeto precisa ter por base a hist6ria. Falando claramente: o 

que aprendemos com o passado? A gerencia de riscos nos incentiva a olhar para o futuro e a tentar 

antecipar o que pode dar errado, elaborando assim alternativas estrategicas capazes de reduzir essa 

carga de risco. 

Trabalhavamos, no passado, com gerenciamento de riscos, mas apenas no sentido financeiro e 

de cronograma. Para reduzir urn risco financeiro, aumentavamos o orc;amento do projeto. Para diminuir 

urn risco de cronograma, adicionavamos tempo ao calendario previsto para o projeto. Mas, na decada 

de 90, os riscos tecnicos tornaram-se fundamentais. A simples injec;ao de mais dinheiro eo acrescimo 

de mais tempo a urn projeto nao serve como soluc;ao para diminuir os riscos tecnicos. A gerencia de 

riscos tecnicos leva em consideravao duas quest6es principais: 

• Podemos desenvolver a tecnologia no ambito das restrk;6es impostas? 

• Se desenvolvermos a tecnologia, qual sera o risco de obsolescencia, e quando se devera 

esperar que ela ocorra? 

Para enfrentar estes riscos tecnicos, sao necessarias estrategias efetivas de gerenciamento de riscos, 

baseadas na capacidade tecnica da antecipac;ao. 

A partir de uma analise superficial, poderia parecer relativamente facil transformar o gerenciamento de 

riscos em uma parcela integral do planejamento do projeto. Bastaria identificar e acompanhar os 

fatores de risco que fugissem ao controle. lnfelizmente, o contrario e que parece ser a norma, pelo 

menos para urn futuro previsfvel. 

Acompanhe a seguinte situac;ao: a medida que sua empresa se aperfei9oa continuadamente 

na gestao de projetos, seus clientes comec;am a dar-lhe cada vez mais trabalho. A empresa passa a 
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receber contratos que a deixam acorrentada a inumeros compromissos. Antes, tudo o que havia a fazer 

era entregar os produtos no prazo acertado. Agora, porem, sua empresa e responsavel nao apenas 

pelo projeto, mas pela sua instalagao e langamento, as vezes ate mesmo por urn atendimento 

continuado ao cliente. Como o cliente nao utiliza mais recursos pr6prios no projeto, passa a preocupar

se menos com a maneira pela qual a sua organizagao conduz seu sistema de gestao do projeto. 

Outra alternativa: sua empresa poderia estar trabalhando para clientes do terceiro mundo que 

ainda nao desenvolveram sistemas pr6prios. Cern por cento do risco por tais projetos e seu, 

especialmente quando a complexidade do empreendimento comega a aumentar (veja a Figura 16). 

Bem-vindo ao seculo XXI. 

Um terceirizado ficou responsavel por urn contrato para instalar componentes na nova fabrica de 

um cliente. A construgao da planta deveria estar conclufda especffica. 

Experiente 

Simples Complexo 

Tipo de contrato 

Figura 16-Analise de riscos 

Depois de conclufda, o provedor instalaria o equipamento, faria todos os testes e colocaria tudo 

em funcionamento. 0 terceirizado nao poderia cobrar por produtos ou servigos enquanto a fabrica nao 

estivesse funcionando em perfeitas condigoes. Haveria tambem uma clausula estabelecendo multa para 

o caso de atraso na conclusao das obras. 

0 provedor entregou os componentes ao cliente no prazo, mas estes componentes ficaram 

armazenados porque a construgao da planta estava atrasada. Por isso, o provedor tinha um problema 

de fluxo de caixa e enfrentava uma eventual multa em decom3ncia de depend€mcias externas no 

caminho crftico. Em outras palavras, o cronograma do provedor estava sendo controlado pela agao de 

terceiros. Se o gerente do projeto tivesse adotado um gerenciamento de risco em Iugar de optar por um 

gerenciamento simplesmente tecnico, o problema nao precisaria ter alcangado as dimensoes agora 

enfrentadas. 

Para o gerente de projetos global, o gerenciamento de riscos assume uma nova dimensao. 0 

que acontece se a cultura do pais com o qual estao trabalhando nao entende o gerenciamento de riscos 

nem tern qualquer processo de gerenciamento de riscos? 0 que acontece se os funcionarios ficam 

temerosos de apresentar mas not!cias ou identificar situagoes com potencial para a criagao de 

problemas? 0 que acontece se as limitagoes do projeto em tempo, custo e desempenho/ qualidade nao 

tern o menor significado para os funcionarios locais? 
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Mesmo o mais simples dos processes de gerenciamento de riscos e melhor do que 

nenhum. Empresas altamente qualificadas reconhecem que o gerenciamento de riscos e parte da 

cadeia de valor agregado. 

Processes integrados sao vitais para o sucesso das empresas orientadas a projetos, nas 

quais os projetos sao todo o neg6cio. 

4.7 Mudanc;as na Declarac;ao de Escopo 

Ainda segundo Harold Kerzner, 2002, pagina 200, as empresas utilizam a gestae da mudan9a 

para controlar mudan9as no escopo do projeto tanto geradas internamente quanta aqueles solicitados 

palos clientes. Muitas dessas empresas criam urn comite de centrale da configurayao, ou comite de 

centrale da mudan9a, para regulamentar tais mudan9as. Quando se trata de mudan9as direcionadas 

aos clientes, estes participam como membra do comite de centrale da configura9ao. Trata-se de urn 

comite que precisa responder as tres questoes a seguir relacionadas, no minima: 

• Qual e o custo da mudan9a? 

• Qual e o impacto da mudan9a nas etapas do projeto? 

• Qual o valor agregado que esta mudan9a representa para o cliente ou usuario final? 

A vantagem de desenvolver urn processo de gestae da mudan9a e que ele permite manter o 

cliente sob centrale. Quando o cliente desencadeia o processo de exigencia de mudan9a, voce deve 

ser capaz de prever de imediato o impacto da mudan9a na programayao, seguran9a, custo e 

desempenho tecnico. Esta informa9ao deve ser imediatamente transmitida ao cliente, especialmente 

quando a sua metodologia nao lhe permitir novas altera96es, em decorrencia de se ter chegado a 

uma etapa critica do projeto. Colocar o cliente a par da maneira pela qual a sua metodologia se 

concretiza e fundamental para convencer o cliente da utilidade de suas recomenda96es durante o 

processo de mudan9a de escopo. 

0 gerenciamento de riscos e a gestae da mudan9a funcionam paralelamente. Os riscos 

geram mudan9as que, por sua vez, criam novas riscos. Por exemplo, pense em uma empresa em que 

se entrega a urn gerente de projeto a responsabilidade pelo desenvolvimento de urn novo produto. A 

gerencia estabelece uma data de lan9amento mesmo antes do infcio formal do projeto. A 

administra9ao entende que o dinheiro a ser gerado pelo novo produto deve come9ar a fluir em uma 

data determinada a fim de amenizar os custos do desenvolvimento. Os gerentes de projetos veem os 

executives como seus clientes durante o desenvolvimento do projeto, mas os executives veem os 

clientes como acionistas impacientes para que o novo produto comece a render, e muito bern. Assim, 

se a data de lan9amento do produto nao se concretiza, a surpresa da inicio a uma ca9ada aos 

responsaveis, sendo as cabe9as dos executives as primeiras a rolar. 

Em empresas com excelencia em gestae de projetos, o gerenciamento de riscos e a gestae 

da mudan9a desenvolvem-se continuadamente ao Iongo de todo o ciclo de urn projeto. 0 impacto 

sabre a qualidade, o custo e a atualidade do produto e constantemente atualizado e relatado a 
administra9ao com a maier presteza possivel. 0 objetivo e, sempre, minimizar a quantidade e as 

propor96es das surpresas. 
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4.8 Dimensionamento dos recursos na Declara~ao de Escopo 

Segundo Kerzner, 2002, pagina 126, todos os empreendimentos economicos tem 

competencias e recursos corporativos particularizados que os distinguem dos concorrentes. Sao 

competencias e recursos normalmente identificados como os pontos fortes e os pontos fracos da 

empresa. Definir o que a empresa "deveria fazer" e algo que s6 se pode calcular depois de uma 

avalia«;ao destes pontos fortes e pontos fracos para determinar o que a empresa "pode fazer". Os 

pontos fortes sustentam as janelas de oportunidades, enquanto que os pontos fracos criam 

limita«;6es. 0 que a empresa "pode fazer" depende da qualidade dos seus recursos. 

ldentificam-se pontos fortes e pontos fracos em todos os nfveis da administra«;ao. A gerencia 

senior tem uma visao mais clara da posi«;ao global da empresa em rela«;ao ao ambiente externo, 

enquanto que a gerencia intermediaria pode ter uma compreensao melhor quanto aos pontos fortes e 

pontos fracos internos. lnfelizmente, a maioria dos gerentes nao pensa em termos de pontos fortes e 

fracos, e, por isso, se preocupa mais com o que deveria fazer do que com o que pode realmente 

fazer. 

Embora todas as organiza«;6es apresentem pontos fortes e pontos fracos, nenhuma delas e 

uniformemente forte em todas as areas. A Procter & Gamble, a Budweiser, a Coca e a Pepsi sao 

conhecidas por seu marketing e publicidade/ propaganda. As empresas de computa«;ao sao 

conhecidas gra«;as as novas tecnologias, enquanto que a General Electric e considerada o melhor 

campo de treinamento dos executivos de produ«;ao. Grandes empresas tem vastos recursos com 

fortes competencias tecnicas, porem reagem com lentidao quando surge a necessidade de 

mudan«;as. Pequenas empresas conseguem reagir rapidamente, mas sao limitadas em pontos fortes. 

Os pontos fortes e fracos tendem a se alterar com o passar do tempo e devem, por isso mesmo, ser 

cuidadosamente monitorados. 

Os pontos fortes e fracos sao indicadores internos daquilo que a empresa pode e deve fazer 

com base na qualidade de seus recursos. Analisemos a situa«;ao apresentada na Figura 17. Uma 

empresa com uma metodologia de nfvel mundial em gestao de projetos nao sera capaz de preencher 

a brecha presente na Figura 18 enquanto nao contar com os recursos, adequados para tanto sejam 

internos ou terceirizados. Metodologias, por melhores que sejam, dependem da existencia de 

recursos para serem levadas a pratica. As metodologias de gestao de projetos nao garantem 

sucesso. Elas apenas aumentam as possibilidades de sucesso, contanto que ( 1) o objetivo seja 

realista e (2) estejam disponfveis os recursos adequados juntamente com as habilidades necessarias 

para atingir o objetivo visado. 

Recursos tangiveis 

Em cursos basicos de gestao de projetos, os pontos fortes e fracos de uma empresa 

normalmente sao expostos em rela«;ao aos seus recursos tangfveis. A classifica«;ao mais comum dos 

recursos tangfveis e: 
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Figura 17 - Parametro de desempenho 

• equipamento; 

• instala96es; 

• mao-de-obra; 

• materiais; 

• dinh_eiro; 

• informa9ao/tecnologia. 

Outra representa9ao de recursos e demonstrada na Figura 18. lnfelizmente, estes esbo9os 

rudimentares de classifica9ao nao se prestam facilmente a uma determina9ao precisa dos pontos 

fortes e fracas internos para a gestao de projetos. Uma classifica9ao mais proveitosa abrangeria 

recursos humanos, recursos fisicos, recursos organizacionais e recursos financeiros. 

Recursos humanos 

Os recursos humanos abrangem os conhecimentos, habilidades, capacidades e o talento dos 

funcionarios da empresa. lsto inclui a diretoria, gerentes de todos os nfveis e funcionarios como urn 

todo. 0 conselho de diretores supre a empresa com sua consideravel experiencia, perspicacia e 

rela96es poHticas e, possivelmente, com fontes efetivas de emprestimos. 0 conselho de diretores tern 

entre suas responsabilidades principais a escolha do diretor presidente da empresa e a satisfa9ao 

dos interesses maiores das partes diretamente envolvidas (stakeholders) no projeto empresarial. 
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Dinheiro disponfvef 

Habilidades em gestao 
de projetos 

Ferramentas e 
me1odologias 

Aeputa9ao 

Conhecimento 
do neg6cio 

Recursos 
do projeto 

Mao-de-obra 

lnstala~oes. equipa
mentos, maquinas 

Conhecimento 
patenteado 

Capacidade 
especializada 

Figura 18 - Recursos do projeto 

A administrac;ao superior cabe desenvolver a missao estrategica e fazer com que ela 

satisfac;a as expectativas dos acionistas. E muito comum a escolha de um diretor presidente com 

pontos fortes em uma determinada area especffica do negocio, tal como marketing, financ;as, 

tecnologia ou produc;ao. 

0 maior patrimonio da geremcia senior e a sua habilidade na tomada de decis6es, 

especialmente na etapa de planejamento do projeto. lnfelizmente, e corriqueiro o fato de a gerencia 

senior delegar o planejamento (eo concomitante processo de tomada de decis6es) a integrantes da 

equipe. lsso pode desencadear um processo de planejamento de projeto nao eficaz dentro da 

organizac;ao, o que acarreta a necessidade paralela de continuos replanejamentos. 

Outro papel importante da gerencia senior e a definic;ao com clareza dos seus valores 

administrativos e da responsabilidade social da empresa (Figura 18). Uma mudanc;a na gerencia 

senior pode alterar da noite para o dia esses valores administrativos e as responsabilidades sociais 

da organizac;ao, o que provocaria uma atualizac;ao imediata na metodologia da gestao de projetos. 

As gerencias de nivel medio e inicial sao responsaveis pelo desenvolvimento e manutenc;ao 

das competencias tecnicas "centrais" da empresa. Toda organizac;ao mantem um conjunto distinto de 

recursos humanos. A gerencia media precisa desenvolver um tipo de organizac;ao coerente de forma 

a poder produzir imediatos efeitos de sinergia. E este efeito sinergico que resulta nas competencias 

centrais responsaveis pela continuada vantagem competitiva e pela alta probabilidade de execuc;ao 

bem-sucedida do projeto. 

Recursos fisicos 

Os recursos fisicos sao um dos principais fatores que distinguem uma organizac;ao da outra. 

Tanto a Boeing quanto a IBM tern vantagens competitivas sustentadas, porem com recursos fisicos 

diferentes. Os recursos fisicos incluem a planta e os equipamentos, redes de distribuic;ao, 

proximidade com fornecedores, disponibilidade de materia-prima, local fisico e mao-de-obra. 
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As empresas que possuem 6timos recursos fisicos nao terao vantagem competitiva sem 

recursos humanos qualificados. Da mesma forma, uma empresa que possui 6timos recursos 

humanos nao ira alcan<;ar as vantagens, associadas a alguma lacuna, sem possuir 6timos recursos 

fisicos. Uma empresa de Ohio possui um hist6rico de 30 anos de vantagem competitiva em projetos 

de P&D que foram obtidos atraves de sua competitividade. lnfelizmente, os megalucros estavam 

associados ao aumento da produ<;ao e, para adquirir recursos produtivos a empresa diluiu alguns de 

seus recursos tecnicos. A empresa aprendeu uma li<;ao: a gestao de recursos humanos e bem 

diferente da gestao de recursos fisicos. A empresa tambem teve que reformular sua metodologia de 

gestao de projetos para atender as opera<;6es de produ<;ao. 

Empresas que se empenham em desenvolver uma produ<;ao de nivel superior enfrentam 

duas questoes criticas. Primeiro, ate que ponto podem depender dos fornecedores? Sera que estes 

observam padr6es de qualidade? Sao tambem efetivos em rela<;ao aos custos? A segunda questao, 

talvez a mais seria, e a capacidade de reduzir custos com rapidez e eficiemcia suficientes para manter 

a competitividade. lsto normalmente leva a alguma forma de integra<;ao vertical. 

Recursos organizacionais 

Os recursos organizacionais sao o elo que mantem a liga<;ao entre todos os outros incluem a 

estrutura organizacional, o departamento de projetos, a estrutura formal (as vezes, tambem a 

informal) de dependencia entre os cargos, o sistema de planejamento, o sistema de cronogramas, o 

sistema de controles, as politicas e procedimentos de apoio. A descentraliza<;ao pode provocar serios 

danos em grandes empresas, nas quais e pratica comum que cada unidade estrategica de neg6cios 

(ou UEN), cada unidade funcional, cada divisao operacional tenham politicas, metodos, regras e 

diretrizes pr6prias. Metodologias multiplas de gestao de projetos pode.m causar serios problemas se 

os recursos sao divididos entre as varias UENs. 

Recursos financeiros 

Os recursos financeiros sao a capacidade da empresa de captar emprestimos, linhas de 

credito, de estabelecer o proprio credito, a facilidade de gerar recursos e de relacionar-se com 

banqueiros de investimentos. Empresas bem situadas no ranking de bans pagadores conseguem 

emprestimos a taxas menores do que aquelas em ma posi<;ao. As empresas devem manter um 

equilibria adequado entre os mercados de credito e o mercado acionario em rela<;ao ao levantamento 

de fundos de capital. A empresa com um forte e continuo fluxo de caixa pode criar condi<;6es de 

ftnanciar projetos de crescimento a partir desse fluxo, ao inves depor meio de emprestimos. Esta e a 

estrategia normal de crescimento financeiro para uma pequena empresa. 

Recursos intangiveis 

Recursos humanos, fisicos, organizacionais e financeiros sao considerados re-intangiveis 

cursos tangiveis. Ha tambem os recursos intangiveis, que incluem a cultura organizacional, a 
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reputa9ao, a marca, a patente, a marca registrada, o know-liow e a rela9ao com clientes e 

fornecedores. Os recursos intangfveis nao tem a mesma visibilidade que os tangfveis, mas podem 

levar a uma lideran9a competitiva sustentada. Quando as empresas desenvolvem uma "marca", esta 

e cultivada par meio do marketing e da publicidade/propaganda, muitas vezes acompanhada par um 

slogan. Metodologias de gestao de projetos podem incluir t6picos sabre a maneira de proteger a 

imagem e a marca da empresa. 

Responsabilidade social 

A responsabilidade social tambem e um ativo intangfvel, embora alguns a considerem tanto 

tangfvel quanta intangfvel. A responsabilidade social consiste na expectativa do publico de que a 

empresa tome decis6es capazes de atender aos interesses do ambiente como um todo. A 

responsabilidade social inclui uma ampla gama de t6picos, que vao da prote9ao ecol6gica a garantia 

de empregos para pessoas portadoras de deficiencias, passando pelas garantias especfficas para o 

consumidor. Uma imagem de responsabilidade social pode transformar um desastre potencial em um 

grande sucesso. A Johnson and Johnson conquistou notas altas em materia de responsabilidade 

social pela maneira com que enfrentou as duas tragedias do Tylenol na decada de 80. Ja a Nestle 

saiu-se mal em materia de relac;;oes publicas no que diz respeito a controversia surgida com rela9ao a 

um alimento especffico para bebes. 

4.9 Project Charter ou Termo de referencia 

Segundo Ricardo Varga, 2003, pagina 72, o Project Charter e o documento legal que 

reconhece a existencia de um projeto. Ele serve como uma linha de base para o trabalho do gerente 

do projeto. Contem diversas informac;;oes sabre o projeto, incluindo estimativas iniciais de qual-a 

prazo destinado, recursos necessarios e orc;;amento disponfvel. 

Kerzner prop6e que, normalmente, o Project Charter contenha: 

• Titulo do projeto; 

• Um resumo das condic;;oes que definem o projeto (introdu9ao ); 

• Nome do gerente de projeto e suas responsabilidades e autoridades; 

• Necessidades basicas do trabalho a ser realizado; 

• Descric;;ao do produto do projeto; 

• Cronograma basico do projeto; 

• Estimativas iniciais de custo; 

• Necessidades iniciais de recursos; 

• Necessidade de suporte pela organizac;;ao; 

• Controle e gerenciamento das informac;;oes do projeto; 

• Aprovac;;oes com assinatura do executivo responsavel pelo documento ( elemento externo ao 

projeto). 
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5. Uma contribui~ao ao gerenciamento de projetos - modelo 
detalhado de declara~ao de escopo 

Este modelo de documento de declara9ao de escopo de projeto visa conter o maior numero 

de informa96es possiveis pertinentes a todos os requisites que envolvem urn projeto 

(independente de sua natureza e magnitude) em sua fase de defini9i'io, ou seja, de seu 

escopo.Este devera ser preenchido e controlado pelo gerente do projeto, de acordo com 

informa96es provenientes de seus stakeholders responsaveis respectivamente por cada area 

citada neste documento. 

Determinadas informa96es devem ser restritas apenas aos colaboradores internes, entao 

este documento foi dividido em dois m6dulos, urn pertinente as partes interessadas internas a 

organiza9ao e uma outra pertinente ao cliente, de forma que ao final da declara9ao de Escopo, 

todas as partes interessadas tenham o conhecimento previo e detalhadas do que realmente o 

projeto objetiva. 

Para a padroniza9ao de seu uso, este modelo de documento devera ser formatado em forma 

de urn sistema em urn computador, ou seja, cada t6pico esta associado ao documento em forma 

de hiperlink, de forma que se pode acessa-los de uma maneira objetiva e rapida. 
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DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: 

Data: 1 Assinatura: 

1° PARTE- Partes interessadas internas a organizac;ao 

N° documento(Hiperlink) T6picos 

01 Objetivos do projeto 

02 Analise de riscos 

03 Analise de viabilidade financeira 

04 Aquisic;oes 

05 Controle de Mudanc;as 

06 Recursos Humanos 

07 Project Charter 

08 Matriz de responsabilidade 

09 Criterios de sucesso 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: 

Data: 1 Assinatura: 

2° PARTE - T odas as partes interessadas 

N° documento(Hiperlink) T6picos 

10 Responsabilidades do cliente 

11 Premissas 

12 Detalhamento (WBS) 

13 Cronograma basico fisico-financeiro 

14 Aspectos legais 
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5.1 Documento 1 - Objetivos do projeto 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: 

Data: 1 Assinatura do stakeholder: 

1° PARTE -Partes interessadas internas a organizac;ao 

Documento 1 I Objetivos gerais do projeto 

a)Justificativa do Projeto: os requisitos do neg6cio que o projeto pretende atender 

b) Produto do Projeto: breve surnario da descri9ao do produto ou servi9o a ser entregue pelo 

projeto. 

c) Sub-produtos do Projeto (Entregas do Projeto): urna lista que surnarize os sub-produtos que, 

entregues total e satisfatoriamente, indiquern o terrnino do projeto. Quando conhecidas exclusoes 

devem ser identificadas, mas alguma coisa nao incluida explicitamente esta excluida implicitamente. 

d) Objetivos do Projeto: criterios quantificaveis que devern ser encontrados no projeto para que 

ele seja considerado urn sucesso. Devern incluir, no rnfnirno, custo, cronograrna e rnedidas de 

qualidade e devern ter urn atributo (por exemplo, custo), urna rnedida (por exernplo, US$ d61ar) e 

urn valor absoluto ou relativo (por exernplo, rnenos que 1,5 rnilhoes). Objetivos nao quantificaveis 

(por exernplo, "satisfa9ao dos clientes") representarn alto risco. 
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5.2 Documento 2 -Analise de Riscos 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: 

Data: 1 Assinatura do stakeholder: 

1° PARTE- Partes interessadas internas a organizac;ao 

Documento 2 I Analise de riscos 

ldentificac;ao dos riscos: 

Analise qualitativa: 

Analise quantitativa: 

Pianos de contingencia: 

Possiveis dias de atraso: 

Quantia necessaria de reserva de contingencia (R$): 
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5.3 Documento 3 - Am11ise de Viabilidade financeira 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: 

Data: j Assinatura do stakeholder: 

1° PARTE- Partes interessadas internas a organiza~ao 

Documento 3 I Analise de Viabilidade Financeira 

Cronograma: Orc;amento: 

Anexe documento Cronograma do Projeto, se Anexe aqui Or~amento & Fluxo de caixa do 

houver. projeto. 

lnvestimentos para lmplementac;ao: Despesas de Opera~ao: 

lnforme total orgado, a valor presente [R$] lnforme despesas 

operacionais/Manutengao [R$/mes] 

VPL Payback: 

lnforme o valor presente liquido [R$] Calcule 0 periodo de retorno do 

investimento [meses] 

Taxa lnterna de Retorno: IBC 

Calcule a TIR do investimento [%aa] Apresente o indice de beneffcio/custo 

ROIA TMA: 

Calcule o retorno adicional sabre o investimento Calcule a TMA 
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5.4 Documento 4 - Aquisi~oes 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: 

Data: J Assinatura do stakeholder: 

1° PARTE- Partes interessadas internas a organiza~ao 

Documento 4 Aquisi~oes 

Equipamento/Material Especificac;ao Qtde Fornecedor Valor Valor Prazo 

(referenciar respectiva detalhada escolhido unitario total de 

atividade na WBS) (custo) (custo) entrega 
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5.5 Documento 5 - Controle de mudan~as 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: 

Data: 1 Assinatura do stakeholder: 

1° PARTE- Partes interessadas internas a organizac;ao 

Documento 5 I 5.1 Controle de Mudanc;as 

Gerente do projeto: Data 

Atual fase do projeto: % Realizado: 

Situal;{ao do projeto: OAdiantado OEm dia Stakeholders que deverao ser notificados: 

OAtrasado 

Descril;{ao da mudan9a de escopo: D Gerente do projeto D Analista de 

D Arquivo custo 

D D Contabilidade 

D D 

D 

Descril;{ao dos motivos para alteral;{ao do escopo: 0 que acontece se nao a alteral;{ao nao for 

aprovada: 

Observal;{6es e consideral;{6es: 

AVALIAc;,AO DE IMPACTOS 

lndicadores no escopo anterior lndicadores como escopo revisado 

Total de homens.hora or9ado: Total de homens.hora revisado: 

Data de conclusao anterior: Data de conclusao revisada: 

Gusto total or9ado: Custo total revisado: 

Vantagens: Vantagens: 

Desvantagens: Desvantagens: 

PROPOSTAINDEFERIDA ALTERA<;AO APROVADA 

Cancele esta alteral;{ao de escopo e nao a inclua no A alteral;{ao proposta foi aceita e deve ser 
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projeto 

Data: __ / __ / __ 

Assinatura 

Data __ / __ / __ 

Assinatura 

Documentos anexos: 

riscos revisada. 

D Cronograma revisado. 

incluida imediatamente. 

Data __ / __ / __ 

Assinatura 

Data __ / __ / __ 

Assinatura 

D Orgamento revisado. D Analise de 
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5.6 Documento 6 - Recursos Humanos 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: 

Data: 1 Assinatura do stakeholder: 

1° PARTE- Partes interessadas internas a organiza~ao 

Documento 6 I Recursos humanos 

Plano de contrata~oes 

Necessidade Quantidade Competencias Necessidade de Custo 

Treinamento(s) aproximado 
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5. 7 Documento 7 - Project Charter 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: 

Data: 1 Assinatura do stakeholder: 

1° PARTE- Partes interessadas internas a organizac;ao 

Documento 7 I Project Charter 

1. NOME DO PROJETO: 
I 

2. Nome/Cargo de Quem Autorizou o Projeto: 

3. Nome do GP - Gerente de Projeto Designado: 

4. Nome/Cargo de Quem Autorizou a Designa<;ao do GP: 

5. Necessidade (s) do Neg6cio que o Projeto Deve Atender: 

6. Descri<;ao do Produto ou Servi<;o a Ser Entregue pelo Projeto (sumario): 

6. Restri<;oes ldentificadas Do Projeto (Apresentar os Fatores Limitadores do Projeto ): 

6.1 Restri<;ao Or<;amentaria 

6.2 Restri<;ao(oes) de Prazo 

6.3 Requisitos de Qualidade 
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6.4 Outras Restri<;6es (listar e detalhar): 

7. Premissas do Projeto (fatores considerados verdadeiros nas especificac;oes e no planejamento do projeto): 
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5.8 Documento 8 - Matriz de responsabilidade 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: 

Data: 1 Assinatura do stakeholder: 

2° PARTE- Todas as partes interessadas 

Documento 8 I Matriz de responsabilidade 

~ 
A B c D E F ... ... ... 

s 

Observa~oes: 

Legenda: G- Gerencia E- Executa 

A - Aprova N - E notificado/c6pia 
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5.9 Documento 9 - Criterios de sucesso 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: 

Data: 1 Assinatura do stakeholder: 

2° PARTE- Todas as partes interessadas 

Documento 09 1 Criterios de sucesso 

Fatores primarios 

Prazo conforme estipulado (breve descritivo }: 

Dentro do or~amento (breve descritivo}: 

No nivel desejado de qualidade (breve descritivo): 

Fatores secundarios 

Aceita~ao pelo cliente (breve descritivo): 

0 cliente concorda com a utiliza~ao de seu nome como referencia (breve descritivo): 

No nivel desejado de qualidade (breve descritivo): 
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5.10 Documento 10- Responsabilidades do cliente 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: 

Data: 1 Assinatura do stakeholder: 

2° PARTE- Todas as partes interessadas 

Documento 10 1 Responsabilidades do cliente 
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5.11 Documento 11- Premissas 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: 

Data: 1 Assinatura do stakeholder/cliente: 

2° PARTE- Todas as partes interessadas 

Documento 11 1 Premissas 

1. Responsabilidades tecnicas: (lnfra-estrutura, materiais, servigos, etc). 

2. Responsabilidades comerciais: (Pagamentos de acordo com cronograma ffsico-financeiro, 

legislagao fiscal (recolhimento de impostos), etc) 
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5.12 Documento 12- EAP( WBS) 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: 

Data: Assinatura do stakeholder: 

2° PARTE- Todas as partes interessadas 

Documento 12 Detalhamento (WBS) 

Observagoes: 

1. 0 formato da WBS e orientativa, seu formato mudara de acordo com a natureza e a magnitude 

do projeto, o objetivo e que sejam citadas todas as tarefas relevantes no detalhamento do escopo 

e que seja respeitada a hierarquia entre elas. 

2. 0 numero de niveis de detalhamento tambem serao dimensionados de acordo com a natureza e 

magnitude do projeto. 
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5.13 Documento 13 - Cronograma fisico financeiro 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: 

Data: f Assinatura do stakeholder: 

2° PARTE- Todas as partes interessadas 

Documento 13 1 Cronograma basico fisico-financeiro 

Tarefa 

Numero proveniente lnfcio Termino Sucessoras 15 30 45 60 75 90 

daWBS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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5.14 Documento 14- Aspectos legais 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: 

Data: 1 Assinatura do stakeholder: 

2° PARTE- Todas as partes interessadas 

Documento 14 1 Aspectos legais 

Anexar contrato 
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6. Testes modelo declara~ao de escopo- Empresa Beta 

Este projeto executado em 2002 foi produto de licitac;ao e no seu ciclo de vida obtiveram-se 

muitos problemas que poderiam ter sido evitados se fosse seguido urn criterio mais rigido de 

declarac;ao de escopo. 

A seguir, apresenta-se uma simulac;ao utilizando o modelo proposto de declarac;ao de escopo, 

associando-se cada item do documento com os reais problemas encontrados durante a execuc;§o do 

projeto. 

6.1 Documento 1 - Objetivos do projeto 

Nao foi feito algo que explicitasse os objetivos do projeto, no entanto, este item nao chegou a 

comprometer de forma direta o sucesso do mesmo, pois mesmo nao explicitado, os objetivos 

estavam razoavelmente compreendidos pela maioria dos stakeholders pertinentes aos objetivos do 

projeto. 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: Projeto Beta 

Data: 10/10/02 1 Assinatura do stakeholder: 

1° PARTE -Partes interessadas internas a organiza~ao 

Documento 1 I Objetivos gerais do projeto 

a)Justificativa do Projeto: 

Requisites do neg6cio a atender: 

1) Entrega oficial do sistema de seguranc;a eletronica em 45 dias; 

2) Margem de Iuera liquido entre 10 e 15%; 

3) Desenvolvimento de born relacionamento com o cliente para futuros projetos como 

contrato de manutenc;ao preventiva e corretiva e futuras instalac;oes. 

b) Produto do Projeto: 

Este projeto visa o fornecimento, instalac;ao e treinamento de urn sistema digital de vigilancia 

eletronica, circuito fechado de televisao, na Empresa Beta em urn prazo maximo de 45 dias. 
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c) Sub-produtos do Projeto (Entregas do Projeto): 

1) Equipamentos (cameras, monitores de vfdeo, equipamentos de controle das cameras, e 

acess6rios ); 

2) lnfra-estrutura (cabos, eletrodutos, acess6rios); 

3) Comissionamento (Ligac;ao dos equipamentos propriamente dita depois de fixados e a infra

estrutura pronta); 

4) Start- up (Programac;ao e testes no sistema); 

5) Treinamento operacional do cliente; 

6) Entrega de documentac;ao final (As Built (plantas corrigidas}, termo oficial de conclusao). 

d) Objetivos do Projeto: 

1) Uma margem de lucro lfquido entre 10% e 15%, ou seja, entre R$ 25.391,46 e 

R$ 38.087, 19.(Valor total do projeto R$ 253.914,61) 

2) 15% de aditivos contratuais (a lei 8.666 permite ate 25% do montante total), ou seja, 

R$ 25.391 ,46. 

3) Nao ultrapassar 3% , ou seja, R$ 7.617,44 em manutenc;ao corretiva durante o perfodo de 

garantia ( 12 meses a partir da entrega oficial do projeto ). 

6.2 Documento 2 -Analise de Riscos 

Nao foi realizada qualquer tipo de analise de riscos. Foi um erro grave perante a 

complexidade do edital de licitac;ao que gerou o projeto. 

Abaixo, uma simulac;ao do que deveria ter sido realizado na ocasiao de forma a minimizar os 

problemas ocorridos citados a seguir. 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: Projeto Beta 

Data: 10/10/02 l Assinatura do stakeholder: 

1° PARTE- Partes interessadas internas a organizac;ao 

Documento 2 I 
ldentificac;ao dos riscos: 

1} Risco financeiro; 

Analise de riscos 

2} Risco de atraso de entrega de equipamentos por parte de fornecedores; 

3} Risco devido a condic;6es climaticas; 

4} Risco devido a altas exigemcias estabelecidas no edital de licitac;ao; 

5} Risco em relac;ao a distancia da empresa contratante, 700 quilometros. 

6} Risco de atraso do projeto em func;ao de o estabelecimento estar em pleno 
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funcionamento, o que pode atrapalhar o andamento os servic;os. 

7) Risco de atraso em func;ao do grande tamanho fisico da planta e o desconhecimento do 

mesmo por toda a equipe de trabalho. 

Am1Jise qualitativa: 

1) Risco financeiro: devido aos equipamentos serem importados e dependentes do valor do 

d61ar do dia.(Pode haver uma variac;ao significativa deste valor no dia da entrega da 

proposta e do dia da compra efetiva dos equipamentos.). 

2) Risco de atraso de entrega de equipamentos por parte de fornecedores: Os equipamentos 

eram importados, o que resulta em risco de atraso em func;ao de transportee aduana. 

3) Risco devido a condic;6es climaticas: Este item embora 6bvio, comprometeu demais o 

andamento do projeto em func;ao de altas temperaturas e periodo de chuvas em func;ao 

do forte clima de verao do locai.Trabalhos externos atrasaram, mesmo com o envio de 

mais recursos humanos.Teve-se de prever urn sistema de refrigerac;ao para os 

equipamentos na sala de controle, ja que os mesmos nao foram projetados para altas 

temperaturas (aproximadamente 43 °C), o que evidentemente foi urn custo adicional e 

imprevisto. 

4) Risco devido a altas exigencias estabelecidas no edital de licitac;ao: (exigencias tecnicas, 

documentais como relat6rios em demasia, excesso de reunifies, etc) Devido a estes fatos 

a empresa contratada teve que dispor de urn supervisor tecnico por todo o periodo do 

projeto, 45 dias, o que nao estava previsto, a previsao era de apenas visitas semanais. 

5) Risco em relac;ao a distancia da empresa contratante, 700 quilometros: Este item tambem 

embora 6bvio, comprometeu orc;amento do projeto em func;ao das viagens de manutenc;ao 

corretiva durante o periodo (12 meses) de garantia. 

6) Risco de atraso do projeto em func;ao de o estabelecimento estar em plena 

funcionamento, o que pode atrapalhar o andamento os servic;os: Como o estabelecimento 

estava em plena funcionamento, alguns servic;os atrasaram, tiveram suas datas alteradas 

com o objetivo de nao atrapalhar os clientes do contratante.Este fato gerou urn custo 

adicional nao previsto em func;ao de que alguns trabalhos tiveram que ser executados 

pela madrugada, ou seja, custo com horas extras. 

7) Risco de atraso do projeto em func;ao do grande tamanho fisico da planta e o 

desconhecimento do mesmo por toda a equipe de trabalho: No projeto estava incluido 

servic;os de infra-estrutura como cabos, eletrodutos, etc. Como a planta era muito grande, 

a equipe mesmo visitando-a, nao a conheceu totalmente em detalhes, o que ocorreu em 

gastos de materiais e mao de obra alem do previsto. 

Analise quantitativa: 

Deveria ter sido estimado pelo gerente do projeto, ap6s consultas com stakeholders, lic;6es 

aprendidas de projetos anteriores e cliente, uma tolerancia em relac;ao a quantitativos de 
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materiais, mao de obra e despesas extras.Abaixo uma sugestao do que deveria ter sido feito: 

1) Risco financeiro: Estimativa de variac;:ao do d61ar de 10%. 

2) Risco de atraso de entrega de equipamentos por parte de fornecedores: Possivel 

atraso de uma semana; 

3) Risco devido a condic;:6es climaticas: Possivel atraso de uma semana 

4) Risco devido a altas exigencias estabelecidas no edital de licitac;:ao: Estimativa de 

gasto de 10% a mais no custo do material previsto e 20% a mais no custo previsto 

para mao de obra. 

5) Risco em relac;:ao a distancia da empresa contratante, 700 quilometros: Estimativa de 

gasto com deslocamento de 30% a mais que o valor inicial. 

6) Risco de atraso do projeto em func;:ao de o estabelecimento estar em pleno 

funcionamento, o que pode atrapalhar o andamento os servic;:os: Possivel atraso de 

uma semana; 

7) Risco de atraso em func;:ao do grande tamanho fisico da planta e o desconhecimento 

do mesmo por toda a equipe de trabalho: Possivel atraso de uma semana; 

Pianos de contingencia: 

Os seguintes pianos de contingencia aqui sugeridos deveriam ter sido previstos: 

1) Reserva financeira estimada em 12% do valor total do orc;:amento; 

2) Uma segunda equipe terceirizada de prontidao para se evitar os possiveis atrasos ja 

citados; 

3) Alocac;:ao de recursos humanos de outros departamentos para suprir uma possivel 

necessidade para administrac;:ao do contrato. 

Possiveis dias de atraso: 20 dias 

Quantia estimada necessaria de reserva de contingencia (R$): R$ 30.469,75 (12% do valor do 

orc;:amento total) para suprir as necessidades dos pianos de contingencia. 

0 valor maximo permitido pelo edital de licitac;:ao era R$ 271.410,00, o valor proposto com uma 

margem muito reduzida foi R$ 253.914,61.Ao se aplicar urn valor de reserva de contingencia 

teoricamente ideal (12% do montante total), o valor final ficaria em R$ 284.384,36, ou seja, 

ultrapassaria o teto maximo estipulado pelo edital, porem, o correto seria que se estimasse urn 

valor intermediario para diminuir os riscos envolvidos, ou ate mesmo declinar da participac;:ao 

desta licitac;:ao. 

0 projeto terminou com uma semana de atraso (06 dias) e foram gastos mais de 12% do valor 

montante total devido ao alto risco do mesmo e nao previsto na declarac;:ao de escopo. 
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6.3 Documento 3 - Analise de Viabilidade financeira 

Nao foi realizada, porem em uma simula<;ao de acordo com os dados originais do projeto, 

mostra que aparentemente o projeto era altamente atrativo.A simula<;ao da analise de riscos acima 

confronta os excelentes indicadores financeiros abaixo. 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: Projeto Beta 

Data: 10/10/02 j Assinatura do stakeholder: 

1° PARTE- Partes interessadas internas a organizac;ao 

Documento 3 I Analise de Viabilidade Financeira 

Cronograma: Em anexo Orc;amento: Em anexo 

lnvestimentos para lmplementac;ao: Despesas de Operac;ao: 

R$ 200.458,54 Aproximadamente 10% do montante: 

R$ 25.391,46 

VPL (Aproximado e com referencia a uma TMA Payback: 

de 12%) 02 Meses 

VPL=-R$ 200.458,54+ (R$ 100.000,00/1,12) 

+ (R$ 153.914,61/(1,12)2)=R$ 11.526,96 

Taxa lnterna de Retorno: IBC 

TIR=16,049% IBC= R$ 253.914,61/R$ 200.458,54= 1,267 

ROIA TMA: 

ROIA=12,56% Aproximadamente 12% (colhida no mercado) 
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6.4 Documento 4 - Aquisi~oes 

0 documento abaixo visa urn dimensionamento das aquisi~6es necessarias e somente as 

necessarias para o ciclo de vida do projeto.Este item nao interferiu no andamento do projeto, ja que a 

equipe de projetos ja era existente e em fun~ao disto, foram obtidas apenas aquisi~6es de materiais e 

equipamentos. 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: Projeto Beta 

Data: 10/10/02 1 Assinatura do stakeholder: 

1° PARTE- Partes interessadas internas a organizac;ao 

Documento4 Aquisic;oes 

Equipamento/ Valor 
Valor total Prazo 

Material (referenciar Especifica~ao Fornecedor unitario 
Qtde (R$) de 

respectiva atividade detalhada escolhido (R$) 

na WBS) (custo) 
(custo) entrega 

Fornecimento e 

instala~ao de 

gravador digital Vide edital de 
2 A 25.409,15 50.818,30 

conforme licita~ao 

especifica~ao 

tecnica no edital 

Fornecimento e 

instala~ao de 

camera tipo M6vel Vide edital de 
3 A 15.031,30 45.093,90 

conforme licita~ao 

especifica~ao 

tecnica no edital 

Fornecimento e 

instala~ao de fontes 

de alimenta~ao Vide edital de 
27 B 117,26 3.166,02 

eletrica conforme licita~ao 

especifica~ao 

tecnica no edital 

Fornecimento e 

instala~ao de rack 

profissional para Vide edital de 
1 c 2.585,09 2.585,09 

sal a de controle licita~ao 

conforme 

especifica~ao 
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tecnica no edital 

Fornecimento e 

instalayao de 

equipamento Matriz Vide edital de 
1 A 20.640,58 20.640,58 

de video conforme licitayao 

especificayao 

tecnica do edital 

Fornecimento e 

instalayao de 

transdutores TX 
Vide edital de 

3 D 1.592,55 4.777,65 auto-sustentavel, 
licitayao 

conforme 

especificayao 

tecnica no edital. 

Fornecimento e 

instalayao de 

transdutores RX em Vide edital de 
3 D 1.421,81 4.265,43 

rack, conforme licitavao 

especificayao 

tecnica no edital. 

Fornecimento e 

instalayao de 

transdutores auto-

sustentavel TX video Vide edital de 
4 D 4.563,40 18.253,60 

e dados bidirecional, licitavao 

conforme 

especificayao 

tecnica no edital. 

Fornecimento e 

instalayao de 

transdutores para 

rack RX video e Vide edital de 
4 D 4.262,13 17.048,52 

dados bidirecional, licitavao 

conforme 

especificavao 

tecnica no edital. 
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Fornecimento e 

instalac;ao de 

transdutor TX Rack 
Vide edital de 

01 canal de video 1 D 1.592,55 1.592,55 

conforme 
licitac;ao 

especificayao 

tecnica no edital 

Fornecimento e 

instalac;ao de 

transdutor RX auto-
Vide edital de 

sustentavel 01 canal 1 D 1.421,81 1.421,81 

de video conforme 
licitac;ao 

especificac;ao 

tecnica no edital 

Fornecimento e 

instalac;ao de cabos 
Vide edital de 

6pticos conforme 3200 E 7,46 23.872,00 

especifica<;ao 
licitac;ao 

tecnica no edital 

Fornecimento e 

instalac;ao de cabos 
Vide edital de 

coaxiais conforme 200 E 1,32 264,00 

especifica<;ao 
licitac;ao 

tecnica no edital 

Fornecimento e 

instalac;ao de DIO 
Vide edital de 

6ptico conforme 1 F 322,08 322,08 

especifica<;ao 
licitac;ao 

tecnica no edital 

Fornecimento e 

instalac;ao de caixa 

de terminac;ao 6ptica Vide edital de 
8 F 8,48 67,84 

conforme licitac;ao 

especificac;ao 

tecnica no edital 

Fornecimento e 

instalac;ao de 
Vide edital de 

cordoes 6pticos 16 F 16,95 271,20 

conforme 
licitac;ao 

especificac;ao 
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tecnica no edital 

Fornecimento e 

instalac;ao de caixa 

de acess6rios Vide edital de 
4 F 254,27 1.017,08 

conforme licitac;ao 

especifica<;ao 

tecnica no edital 

6.5 Documento 5 - Controle de mudan~as 

A falta de um documento como este, foi um fator decisive na gerac;ao de muitos problemas 

deste projeto especifico.Abaixo uma simulac;ao de um dos principais problemas e as conseqi.iencias 

geradas pelo mesmo. 

Ap6s a analise, ve-se que esta alterac;ao deveria ter sido indeferida, mas foi deferida 

causando uma grande perda financeira. 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: Projeto Beta 

Data: 10/10/02 1 Assinatura do stakeholder: 

1° PARTE- Partes interessadas internas a organizac;ao 

Documento 5 I 5.1 Controle de Mudanc;as 

Gerente do projeto: Eng° Fulano da Silva Data: 

10/02/02 

Atual fase do projeto: lnicio da instalagao da infra- % Realizado: 30% 

estrutura (eletrodutos, cabos, acess6rios, etc) 

Situagao do projeto: OAdiantado Em dia Stakeholders que deverao ser notificados: 

OAtrasado Eng.° Fulano da Silva, Sicrano de Oliveira 

(Supervisor de campo), Beltrano Campos 

(Eng.0 Eletricista) 

Descrigao da mudanga de escopo: Realizagao de Gerente do projeto Analista de 

sistema de aterramento eletrico para a instalagao dos 0 Arquivo custo 

novos equipamentos. 0 0 Contabilidade 

0 0 

0 

Descric;ao dos motives para alteragao do escopo: 0 0 que acontece se nao a alteragao nao for 

cliente alega que mesmo esta alteragao nao estando aprovada: a) Ordem tecnica: 0 sistema 
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explicitada em contrato, esta implicita, pais na sua podera sofrer danos em func;oes de raios, 

opiniao sistemas novas tern que ser aterrados. tempestades, etc. 

0 mesmo nao concorda em aditivar o contrato para tal b )Ordem comercial: 0 relacionamento com 

alterac;ao. 0 cliente pod era ser seriamente 

prejudicado. 

Observac;oes e considerac;oes: Do ponto de vista tecnico, esta alterac;ao e necessaria, porem o 

contra to nao especifica que 0 sistema novo deve ser aterrado, portanto tal alterac;ao e 

responsabilidade do cliente. 

AVALIACAO DE IMPACTOS 

lndicadores no escopo anterior lndicadores com o escopo revisado 

Total de homens.Hora orc;ado: 1.890 Total de homens.Hora revisado: 2.340 

Data de conclusao anterior: 45 dias Data de conclusao revisada: 55 dias 

Custo total orc;ado: R$ 200.458,54 Custo total revisado: R$ 211.958,54 

Vantagens: Vantagens: 0 sistema estaria protegido 

contra surtos eletricos provocados par raios, 

tempestades, etc. 

Desvantagens: Desvantagens: Aumento de 5,42% no custo 

total do projeto. 

PROPOSTA INDEFERIDA AL TERACAO APROVADA 

Cancele esta alterac;ao de escopo e nao a inclua no A alterac;ao proposta foi ace ita e deve ser 

projeto inclufda imediatamente. 

Eng° FULANO DA SILVA Data: __ / __ / __ 
Data: 18/12/2002 Assinatura 

Assinatura Data: __ / __ / __ 
Assinatura 
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6.6 Documento 6 - Recursos Humanos 

Este documento tem como objetivo dimensionar as necessidades de contratac;oes de pessoal 

para o ciclo de vida do projeto. 

Houve um problema grave neste projeto: nao foi verificado pela equipe de projetos que o 

contrato nao permitia terceirizac;ao de mao de obra, em func;ao deste fato, a equipe terceirizada que 

realizou os trabalhos teve que ser registrada pela empresa, de acordo com a CL T (leis trabalhistas).O 

resultado foi mais um custo adicional nao previsto. 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: Projeto Beta 

Data: 1 0/02/2002 1 Assinatura do stakeholder: 

1° PARTE- Partes interessadas internas a organiza~ao 

Documento 6 I Recursos humanos 

Plano de contrata~oes 

Necessidade Quantidade Competencias Necessidade de Custo 

Treinamento(s) aproximado 

Esforc;o, conhecimento basico de 

ferramentas (alicate, chave de 

Ajudante 03 fenda, etc.) e conhecimento Nao R$ 1.050,00 

basico de materiais (cabos, 

parafusos, acess6rios, etc) 

Montadores 
Conhecimento plena de 

02 ferramentas, materiais e Nao R$ 1.800,00 
oficiais 

equ ipamentos. 

Conhecimento plena de 

Encarregado 
01 

ferramentas, materiais, 
Nao R$ 1.700,00 

geral equipamentos, processo de 

instalac;ao, lideranc;a e iniciativa. 

R$ 4.550,00 

Total 
(2,27% do 

custo total 

do projeto) 
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3.3 Anexo contrato de prestac;ao de servic;os das empresas terceirizadas 

Nao houve empresas subcontratadas. 

6. 7 Documento 7 - Project Charter 

A falta deste documento prejudicou o ciclo de vida do projeto, pois o patrocinador (diretoria), 

nao estava a parte de todos os riscos e premissas envolvido no projeto.Em fungao deste fato, 

algumas mudangas no planejamento do projeto nao foram autorizadas pelo mesmo, gerando urn 

atraso ainda maior no mesmo. 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: Projeto Beta 

Data: 1 0/02/2002 1 Assinatura do stakeholder: 

1° PARTE- Partes interessadas internas a organizac;ao 

Documento 7 I Project Charter 

2. Nome/Cargo de Quem Autorizou o Projeto: Sr. Beltrano Vieira 

3. Nome do GP - Gerente de Projeto Designado: Eng° Fulano da Silva 

4. Nome/Cargo de Quem Autorizou a Designagao do GP: Sr. Beltrano Vieira 

5. Necessidade (s) do Neg6cio que o Projeto Deve Atender: 

lnstalagao de sistema de circuito fechado na empresa Beta em Foz do lguagu-PR e 

desenvolvimento deste cliente em especifico, apesar deste projeto ser urn produto de licitagao. 

6. Descrigao do Produto ou Servigo a Ser Entregue pelo Projeto (sumario): 

Este projeto visa o fornecimento, instalagao e treinamento de urn sistema digital de vigilancia 

eletronica, circuito fechado de televisao, na Empresa Beta, em Foz do lguagu-PR em urn prazo 

maximo de 45 dias. 
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.1 

.2 

.3 

.4 

Restri96es ldentificadas Do Projeto (Apresentar os Fatores Limitadores do Projeto): 

Restri9ao Or9amentaria Gusto total do projeto R$ 200.458,54, ja descontadas todas as 

margens de negocia96es com os clientes. 

Restri9ao(oes) de Prazo 

Requisitos de Qualidade 

R$ 45 dias 0 atraso do projeto resultara em multa. 

(Vide clausula 10 do edital de licita9ao) 

Entrega dos servi9os sujeitas a aprova9ao e satisfa9ao do cliente. 

Outras Restri96es (listar e detalhar): 

7. Premissas do Projeto (fatores considerados verdadeiros nas especifica96es e no planejamento do 

projeto): 

• Boas condi96es do clima: sole temperatura agradavel; 

• Colabora9ao do cliente para tarefas programadas.(para o caso de isolar areas e desviar 

clientes); 

• Colabora9ao do cliente para o caso de tubula9ao subterranea entupida.(comum em projetos 

que envolvem infra-estrutura subterranea); 

• Aproveitamento de partes da infra-estrutura existente; 

• Clima amistoso com o cliente. 

• Estabilidade cambial (d61ar). 
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6.8 Documento 8 - Matriz de responsabilidade 

Nao houve, porem nao prejudicou diretamente o ciclo de vida do projeto. 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: Projeto Beta 

Data: 10/02/2002 1 Assinatura do stakeholder: 

1° PARTE- Partes interessadas internas a organiza~ao 

Documento 8 I Matriz de responsabilidade 

~ 
(Secreta ria (Eng0 Departamento Gerente Diretoria 

administrativa) Eletricista) Compras de 
Coordenador de Projetos 

Tarefas Projetos 
Analise dos documentos 

necessaries para 
X 
E 

participa<;:ao na licita<;:ao 
Analise tecnica do edital de X 
.. - E 
Dimensionamento de X 

I rP.r.11r~n~ ht E 
Especifica<;:ao de X 
equipamentos E 

Especifica<;:ao de materiais e X 
acess6rios E 

Dimensionamento dos X 
quantitativos de E 

eauioamentos e materiais 
Cronograma fisico-financeiro X 

E 
Cota<;:ao equipamentos e X X 
I m::~tP.ri::~i~ E E 
Formata<;:ao da proposta X 

comercial E 

Revisao geral de todos os X 
clnr.111 G,A. 
Project Chart X 

A 

Planejamento do projeto X X 
E 

lnicio da execu<;:ao do X 

Projeto E 

Supervisao e controle geral X 

do oroieto E 
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I Entrega oficial do projeto 

Legenda: G - Gen3ncia 

A -Aprova 

E- Executa 

N - E notificado/c6pia 

X 
E 
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6.9 Documento 9- Criterios de sucesso 

Nao foi feito, mas por uma cultura da organizac;:ao, o termino dentro do prazo estipulado e a 

satisfac;:ao do cliente era suficiente. 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: Projeto Beta 

Data: 10/02/2002 1 Assinatura do stakeholder: 

1° PARTE- Partes interessadas intemas a organiza.;ao 

Documento 09 I Criterios de sucesso 

Fatores primarios 

Prazo conforme estipulado: 

Prazo estipulado conforme edital de licitac;:ao.Um adiantamento de dez por cento deste prazo, 

seria urn excelente referencial de satisfac;:ao interna e externa (cliente). 

Dentro do or.;amento: 

Uma margem de lucro de 15% (limite estimado nos objetivos do projeto) seria urn born 

referencial. 

Fatores secundarios 

Aceita.;ao pelo cliente: 

A aprovac;:ao do cliente, bern como sua satisfac;:ao e principalmente sua confianc;:a no trabalho 

da organizac;:ao, seria urn excelente referencial. 

0 cliente concorda com a utiliza.;ao de seu nome como referencia: 

A autorizac;:ao do nome do cliente com uma possivel citac;:ao em urn plano de marketing, ou uma 

citac;:ao como referencia para outros clientes, e urn born referencial. 

No nivel desejado de qualidade: 

A aprovac;:ao do cliente, bern como sua satisfac;:ao e principalmente sua confianc;:a no trabalho 

da organizac;:ao, seria urn excelente referencial. 
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6.1 0 Documento 1 0- Responsabilidades do cliente 

Nao foi feito um documento como este, pois por se tratar de um edital de licitac;:ao, esta e uma 

clausula obrigat6ria, porem, as clausulas estabelecidas no edital eram muito superficiais (citadas no 

documento abaixo}.Por exemplo: "Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos ao 

"Canteiro das Obras/Servic;:os" e aos locais de realizac;:ao das obras/servic;:os." .Foi garantido o 

acesso aos locais das obras e servic;:os, mas em prazos e horarios nao convencionais, ou seja, fora 

do horario comerciai.Muitas tarefas foram executadas a noite e em fins de semana, no que gerou 

atrasos e custo com horas extras. 

Um documento a parte deveria ter sido apresentado ao cliente estabelecendo, por exemplo, 

que ap6s a aprovac;:ao do cronograma detalhado pelo mesmo, atrasos gerados pela indisponibilidade 

de acesso aos locais em horario comercial (como estipula o edital}, os custos adicionais seriam por 

sua conta (aditivo de contrato}. 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: Projeto Beta 

Data: 1 0/02/2002 1 Assinatura do stakeholder: 

2° PARTE- Todas as partes interessadas 

Documento 10 1 Responsabilidades do cliente 

• Efetuar a CONTRA T ADA os pagamentos nas condic;:6es estabelecidas neste 

lnstrumento; 

• Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensao 

dos "Documentos Tecnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no 

estudo e interpretac;:ao dos mesmos; 

• Garantir o acesso da CONTRA T ADA e de seus prepostos ao "Canteiro das 

Obras/Servic;:os" e aos locais de realizac;:ao das obras/servic;:os. 
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6.11 Documento 11- Premissas 

Nao foi feito urn documento explicitando todas as premissas.Este fato prejudicou 

demasiadamente o projeto, principalmente em dois fatores: 

1) Condi96es climaticas: Servi9os em areas externas foram prejudicados pela chuva, em 

conseqGemcia houve a necessidade de trabalhos noturnos e em finais de semana, alem da 

disponibiliza9ao de mais recursos humanos, no que se traduz em custo adicional. 

2) Aproveitamento de infra-estrutura existente: Foi feita uma previa vistoria tecnica no local das 

instala96es e estabeleceu-se como premissa que algumas partes poderiam ser utilizadas com 

a devida aprova9ao do cliente. Foi-se autorizado, porem nao havia espa9o para utiliza9ao 

(fato que o cliente tambem nao sabia), foi feita infra-estrutura nova, no que ocasionou em 

mais custos de materiais e mao de obra. 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: Projeto Beta 

Data: 1 0/02/2002 1 Assinatura do stakeholder/cliente: 

2° PARTE - T odas as partes interessadas 

Documento 11 I Premissas 

1. Responsabilidades tecnicas: (lnfra-estrutura, materiais, servi9os, etc) 

• Boas condi96es do clima: sole temperatura agradavel; 

• Colabora9ao do cliente para tarefas programadas.(para o caso de isolar areas e desviar 

clientes); 

• Colabora9ao do cliente para o caso de tubula9ao subterranea entupida.(comum em 

projetos que envolvem infra-estrutura subterranea); 

• Aproveitamento de partes da infra-estrutura existente; 

• Clima amistoso como cliente . 

• Rapido processo alfandegario dos equipamentos importados, a fim de se evitar atrasos em 

sua entrega. 
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2. Responsabilidades comerciais: 

• Pagamentos de acordo com cronograma fisico-financeiro, 
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6.12 Documento 12- EAP (WBS) 

Nao foi feita, porem nao prejudicou diretamente o ciclo de vida do projeto.Abaixo, simula<;:ao 

do que deveria ser feito para urn melhor controle das atividades. 

Documento 12 

lnstala~ao 

equipamentos( citados 
na proposta comercial 

2° PARTE- Todas as partes interessadas 

Detalhamento (WBS) 

Especificac;:ao 
equipamentos 
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6.13 Documento 13 - Cronograma fisico financeiro 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: Projeto Beta 

Data: 1 0/02/2002 Assinatura do stakeholder: 

2° PARTE- Todas as partes interessadas 

Cronograma basico fisico-financeiro 

area interna 

lnfra-estrutura 
2 subterranea na area 

extern a 

3 
lnfra-estrutura 6ptica 
intern a 

8.000,00 

4 
lnfra-estrutura 6ptica 
extern a 

30.000,00 

5 Testes 6pticos 1.000,00 

6 Entrega equipamentos 152.000,00 

Estruturac;ao da sala de 
7 controle (infra-estrutura e 10.914,61 

equipamentos) 

8 
Medic;ao dos servic;os 
realizados 

9 
Comissionamento 
equipamentos no campo 

6.000,00 

Comissionamento 
10 equipamentos na sala de 5.000,00 

controle 

11 Testes finais 2.000,00 

12 Treinamento 3.500,00 

13 Entrega oficial 

As built de projeto 

14 executive e 2.500,00 

Observac;ao: Entende-se por infra-estrutura o conjunto de eletrodutos, cabos e acess6rios. 
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6.14 Documento 14 -Aspectos legais 

DECLARACAO DE ESCOPO 

Nome do projeto: Projeto Beta 

Data: 1 0/02/2002 1 Assinatura do stakeholder: 

2° PARTE- Todas as partes interessadas 

Documento 14 1 Aspectos legais 

Vide anexo I, contrato de prestac;ao de servic;os 
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7. Conclusao 

Na pratica, sabe-se que muitas empresas nao empregam uma metodologia de planejamento nas 

fases iniciais dos projetos, onde definic;:oes e decisoes importantes sao tomadas sem uma analise 

previa de fatores beneficos e maleficos para o ciclo de vida futuro do projeto.Normalmente decisoes 

sao tomadas apenas em func;:ao de valores de custo, prazo e venda.Fatores como analise de riscos, 

analise de viabilidade financeira, criterios de sucesso, premissas, controle de mudanc;:as, 

normalmente sao deixadas para urn segundo plano, muitas vezes em func;:ao da necessidade da 

organizac;:ao de gerar receitas imediatas, assim assumindo riscos altissimos. 

0 ideal e encontrar urn equilibrio, de forma que decisoes sejam tomadas de uma forma 

ponderada, diminuindo assim riscos e aumentando as chances de se atingir os objetivos dos projetos 

de uma forma eficiente e satisfat6ria para ambas as partes, a organizac;:ao e o cliente. 

Os resultados da simulac;:ao realizada neste trabalho mostraram que, se este modelo de 

documento para uma declarac;:ao de escopo completa e objetiva for aplicado, pode-se diminuir muito 

as margens de insucesso de projetos de diversas naturezas e magnitudes, pois fatores essenciais a 

uma boa declarac;:ao de escopo sao contemplados.As organizac;:oes devem inserir em sua cultura, em 

seus valores, devem compreender que todo o ciclo de vida do projeto depende de uma boa 

declarac;:ao de escopo, pois caso contrario, ocorrera uma serie de problemas em efeito cascata 

comprometend_o o planejamento, comprometendo custos, comprometendo prazos, comprometendo 

qualidade e comprometendo o relacionamento com o cliente, tao dificil de se preservar em urn 

mercado altamente competitive e qualificado como o mercado brasileiro. 

Sabe-se dimensionar e executar projetos pressupoe-se assumir riscos de diversas naturezas, e 

sendo assim, as organizac;:oes devem analisa-los, mitiga-los e assumi-los ou nao, mas com base em 

parametros estudados e fundamentados, como o modelo apresentado neste trabalho. 
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Anexo I - Contrato de presta~ao de Servi~os Empresa Beta 

ANEXO VII - (MODELO) 

TERMO DE CONTRA TO DE OBRAS/SERVI<;OS DE ENGEN HARIA 

CONTRATANTE 

EMPRESA BETA 

DEPENDENCIA: 

ENDERE<;O: 

CNPJ/MF: 

REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS): 

CONTRATADA 

NOME: 

CNPJ/MF N° 

ENDERE<;O: 

REPRESENTANTE(S) LEGAL(S): 

OBJETO 

Contrata9ao de servi9os de engenharia ................... . 

PRE<;ONALOR DO CONTRATO 

PRAZO 

DURA<;AO: 

INlCIO: a partir da expedi9ao da Ordem de Servi9o. 

FONTE DE RECURSOS 

RECURSOS: ( ) PROPRIOS 

CODIGO OR<;AMENTARIO: 

DOCUMENTA<;AO ANEXA 

DISPENDIO POR EXERC[CIO: 

TOMADA DE PRE<;OS W CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

PROPOSTAW , DATADA DE PLANILHA DE SERVI<;OS E PRE<;OS 

GARANTIA DE EXECU<;AO 

CONDI<;OES ESPECIAIS 

DESIGNA<;AO DA FISCALIZA<;AO 

REGIME DE CONTRATA<;AO E CONDI<;OES DE PAGAMENTO: 

EMPREITADA GLOBAL POR PRE<;OS UNITARIOS 

CONDI<;OES GERAIS 

0 PRESENTE CONTRA TO E ASSINADO EM TRES VIAS, DE IGUAL TEOR E FORMA, E REGER

SE-A POR SEUS ANEXOS, CLAUSULAS E CONDI<;OES QUE SE SEGUEM E NORMAS EM VIGOR 
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QUE LHE SAO APLICAVEIS, EM ESPECIAL AS DA LEI N° 8.666, DE 21.JUN.83 E AS DO 

REGULAMENTO DE LICITA<;OES E CONTRATOS DA EMPRESA BETA, PUBLICADO NO D.O.U. DE 04 

DE AGOSTO DE 1998, SE<;AO 1, PAGS. 44 A 53 

FOZ DO IGUA<;U- PR., 

CONTRATANTE 

TESTEMUNHA 

NOME: 

C.IDENT.: 

LOCAUDAT A/ASSINATURAS 

DE DE 2002. 

CONTRA TANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHA 

NOME: 

C.IDENT.: 
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CONDICOES GERAIS DO CONTRA TO 

1- OBJETO, REGIME DE CONTRATA<;AO, PRE<;O E CODIGO OR<;AMENTARIO. 

Contrata9ao de servi9os de engenharia, em Foz do lgua9u - PR 

1.2 As obras/servi9os objeto deste Contrato serao executados pelo regime de empreitada por 

pre9o global, fixo e irreajustavel; 

1.3 0 pre9o contratual ajustado e de R$ .............. ( ......... ), com a seguinte previsao de desembolso 

anual: 

Exercicio de 2002 - R$ 

1.4 As despesas decorrentes da contrata9ao do objeto desta licita9ao correrao por conta de 

recursos pr6prios da EMPRESA BET A ....... . 

2 - PRAZO CONTRA TUAL 

2.1 0 prazo maximo para execu9ao das obras/servi9os e de ..... (. ...................... ) dias 

consecutivos, contado a partir da data da expedi9ao da Ordem de Servi9o; 

A expedi9ao da Ordem de Servi9o somente se efetivara ap6s a publica9ao do extrato do Contrato 

noDOU; 

0 "termo inicial", para contagem do prazo e inicio das obras/servi9os, conta-se da data da 

expedi9ao, pela CONTRATANTE, da "Ordem de Servi9o"; 

Os prazos parciais, para execu9ao de cada etapa das obras/servi9os, constam do cronograma 

que integra o Contrato; 

Os dias considerados impraticaveis por motivo de for9a maior, se comprovados pela 

CONTRATADA e reconhecidos pela FISCALIZA<;Ao, serao abonados na contagem do(s) prazo(s) 

contratual(is ); 

A prorroga9ao do prazo previsto no subitem anterior somente sera admitida nas condi96es 

estabelecidas no paragrafo 1°, incisos I a VI, Art. 57 do Regulamento de Licita96es e Contratos da 

EMPRESA BET A/CONTRA T ANTE. 
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3-PAGAMENTOS 

3.1 Concluido os servic;:os, o 6rgao de Fiscalizac;:ao tera 2 (dais) dias uteis, apos formalmente 

comunicado pela CONTRATADA, para a conferemda dos mesmos, compatibilizando-a com os dados 

da planilha das obras/servic;:os e prec;:os constantes de sua proposta, bern como da documentac;:ao 

habil de cobranc;:a; 

3.1.1 Somente serao pagos as obras/servic;:os efetivamente executadas e materiais 

efetivamente aplicados; 

3.2 Os pagamentos serao efetuados ate o 12° (decimo segundo) dia util domes subsequente ao 

da medic;:ao apos a data da entrada da documentac;:ao de cobranc;:a. A(s) Nota(s) Fiscal(is) 

obrigatoriamente devera(ao) ser emitida(s) ate o dia 25 do mes de competenda da respectiva 

medic;:ao; 

3.3 Respeitadas as condic;:oes previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, 

motivado pel a CONTRA T ANTE, o valor a ser pago sera atualizado financeiramente desde a data 

prevista para o pagamento ate a do efetivo pagamento, tendo como base a Taxa Referendal pro-rata 

tempore, mediante a aplicac;:ao da seguinte formula: 

AF = [ ( 1 + TR/100)N/30 - 1 ] x VP 

onde: 

AF = Atualizac;:ao Financeira; 

TR = Percentual atribuido a Taxa Referendal; 

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

3.4 A EMPRESA BET A fara a retenc;:ao de 11% ( onze por cento) do valor relativo a parcel a da 

mao-de-obra (salarios + encargos sociais) da Nota Fiscal de prestac;:ao de servic;:os e efetuara o 

recolhimento a Seguridade Social, ate o dia 02 (dais) de cada mes subsequente ao da prestac;:ao de 

servic;:os, de acordo com a orientac;:ao constante do MANUAL DE APLICA<;Ao DAS INSTRU<;OES 

NORMATIVAS NUMEROS 69 E 71 DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, cuja 

copia pod era ser retirada no site de lidtac;:oes da EMPRESA BET A, no seguinte enderec;:o: 

www.EMPRESA BETA.gov.br. 

4 - REAJUST AMENTO DE PRE<;OS 

4.1 Os prec;:os contratuais poderao ser reajustados com periodicidade anual, tomando-se por 

base a data de apresentac;:ao da proposta, pela variac;:ao do lndice de Gusto Total da Construc;:ao em 
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Foz do lgua<;u-PR, calculado pela Funda<;ao Getulio Vargas (FGV), coluna 24 da Tabela de Custo da 

Constru<;ao Civil- municipios das capitais -, da Se<;ao de indices Economicos da revista" Conjuntura 

Economica" da FGV, pela seguinte formula: 

R = V [ _I_-_Io_ 
Io 

Sendo: 

] 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual da obra/servi<;o a ser reajustado; 

lo = indice inicial - refere-se ao lndice de custos do mes correspondente a data fixada 

para entrega da proposta, pro rata dia; 

= indice relative a data do reajuste, pro rata dia. 

4.2 Ocorrendo a hipotese de altera<;ao do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, de 

pronto, as suas condi<;oes se adequarao as normas baixadas pelo Poder Executive ou Legislative, se 

delas divergentes. 

4.3 Em caso de atraso na execu<;ao das obras/servi<;os atribulvel a CONTRATADA, os pre<;os 

contratuais sen3o reajustados pela formula estabelecida neste Contrato, obedecendo-se os seguintes 

criterios: 

a) se os Indices aumentarem, prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que as etapas das 

obras/servi<;os seriam realizados de conformidade com o programado no cronograma flsico

financeiro; 

b) se os Indices diminulrem, prevalecerae-aqueles vigentes nas datas em que as obras/servi<;os 

forem executados. 

4.4 Considerar-se-a como "data de conclusao das obras/servi<;os", para contagem de prazo, ada 

emissao pela CONTRATANTE do respective "Termo de Entrega e Recebimento Definitive das 

Obras/Servi<;os". 

5 - ORGAO DE FISCALIZA<;Ao 

5.1 A FISCALIZA<;Ao representara a CONTRA T ANTE e tera as atribui<;oes delegadas em ato 

especffico e, ainda, as que se seguem: 
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5.1.1 Agir e decidir em nome da CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar as 

obras/servigos executadas em desacordo com o projeto, especificag6es tecnicas ou com 

imperfeigao, presentes as Normas Tecnicas da ABNT e outras aplicaveis; 

5.1.2 Certificar as Notas Fiscais correspondentes ap6s constatar o fiel cumprimento das 

obras/servigos executados, medidos e aceitos; 

5.1.3 Transmitir suas ordens e instrug6es por escrito, salvo em situag6es de urgencia ou 

emergencia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZA<;AO, por 

escrito, a posterior confirmagao de ordens ou instrug6es verbais recebidas; 

5.1.4 Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou 

contratado que nao esteja cumprindo fielmente o presente Contrato; 

5.1.5 Aplicar, nos termos contratuais, multa(s) a CONTRATADA dando-lhe ciencia do 

ato, por escrito, e comunicar ao 6rgao Financeiro da CONTRATANTE, para que proceda a dedugao 

da multa de qualquer credito da CONTRA T ADA; 

5.1.6 lnstruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de 

multa(s), quando essa discordar da CONTRATANTE. 

5.2 No exercfcio de suas atribuig6es fica assegurado a FISCALIZA<;AO, sem restrig6es de 

qualquer natureza, o direito de acesso ao "Canteiro das Obras/Servigos " e as suas respectivas 

dependencias, bem como a todos os elementos de informag6es relacionados com as obras/servigos, 

pela mesma julgados necessaries. 

6- DIRE<;AO TECNICA E PESSOAL DA CONTRATADA 

6.1 A diregao tecnica e administrativa das obras/servigos, objeto deste Contrato, cabe a 

CONTRATADA, a qual respondera, na forma da lei, por qualquer imperfeigao porventura constatada 

na sua execugao; 

6.1.1 A omissao ainda que eventual da FISCALIZA<;AO, no desempenho de suas 

atribuig6es, nao eximira a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execugao das 

obras/servigos contratados. 

6.2 A CONTRATADA sera representada na obra pelo "Engenheiro Responsavel Tecnico" 

indicado na proposta, o qual dirigira os trabalhos e a representara legalmente, com amplos poderes 

para decidir, em seu nome, nos assuntos relatives as obras/servigos contratados; 
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6.2.1 A CONTRATADA comunicara a FISCALIZA<;Ao, previamente, o nome do engenheiro

residente por ela indicado e aceito; em caso de sua falta ou impedimenta, o mesmo devera ser 

substituido por outro, cujo nome sera comunicado, expressamente, a FISCALIZA<;AO, a qual 

podera aceita-lo ou nao no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, ap6s comunicada. 

6.3 A CONTRATADA, neste ato, ratifica e declara conhecer, por isso aceita expressamente, 

como corretos e elaborados, dentro da melhor tecnica, o projeto, os desenhos e as especifica<;6es 

tecnicas das obras/servi<;os, considerando-os, portanto, perfeitamente exequiveis; 

6.3.1 As adequa<;6es nos projetos, porventura necessarias no decorrer da execu<;ao das 

obras/servi<;os, serao realizadas as expensas da CONTRA T ADA e deverao ser comunicadas 

expressamente, e de imediato, a CONTRA TANTE, de modo a se tomar pronta decisao. 

7- OBRIGA<;OES DA CONTRA TADA 

7.1 Alem dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras clausulas e 

documentos integrantes deste Contrato, e sem altera<;ao dos pre<;os estipulados, obriga-se, ainda, a 

CONTRA TADA a: 

7 .1.1 Exigir de eventuais pessoas juridicas que venham a executar as obras/servi<;os relativas a 

instala<;6es eletricas, de agua, de esgotos, de telefonia, de contra-incemdio, de ar condicionado, e 

demais servi<;os complementares de engenharia/arquitetura, c6pia da ART das obras/servi<;os 

realizados, apresentando-a a FISCALIZA<;Ao da CONTRA TANTE, quando solicitado, sob pena de 

incorrer nas comina<;6es estabelecidas neste Contrato; 

7.1.2 Manter, durante a vigencia do presente lnstrumento, as mesmas condi<;6es que 

propiciaram a sua habilita<;ao e qualifica<;ao no processo licitat6rio, inclusive a sua situa<;ao de 

Regularidade Juridica e Fiscal junto ao SICAF; 

7.1.2.1 A nao apresenta<;ao de algum documento, de obriga<;ao da CONTRATADA, na data 

aprazada, nao desobriga esta do fiel cumprimento e nem a desonera de qualquer obriga<;ao. 

7 .1.3 Apresentar as guias quitadas de recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de Servi<;o -

FGTS e do lnstituto Nacional de Seguro Social - INSS, relativas ao mes anterior da execu<;ao das 

obras/servi<;os, acompanhadas da rela<;ao de empregados e da respectiva folha de pagamento, 

especifica do Contrato firmado com a CONTRATANTE, nos termos do que determina a Lei 8.212, 

consolidada em 14 de agosto de 1998, ou outros documentos pertinentes a comprova<;ao do 

recolhimento das obriga<;6es trabalhistas; 

7 .1.4 Tomar as medidas cabiveis, referentes a legisla<;ao do meio ambiente, considerando tratar

se de empreendimento localizado em area de prote<;ao ambiental, e que alocara um tecnico com nivel 
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de gerente para compor a Comissao Tecnica de Garantia Ambiental- CTGA, para monitoramento das 

interferencias do empreendimento sobre o meio ambiente; 

7 .1.5 Apresentar, para aprovagao da CONTRA TANTE, no prazo de 10 ( dez) dias uteis a 

contar do recebimento da "Ordem de Servigo", o cronograma ffsico-financeiro definitivo das 

obras/servigos de que trata este Contrato. 

7 .1.6 Fornecer toda a mao-de-obra, todo o material, equipamentos e ferramentas, para a 

execugao das obras/servigos das construgoes provis6rias, quando necessarias; 

7.1.6.1 Referidas construgoes provis6rias sao de propriedade da CONTRA T ANTE; no 

entanto, a CONTRA T ADA devera mante-las em perfeitas condigoes de limpeza e conservagao, 

durante o prazo de vigencia contratual, sen do facultado a CONTRA T ANTE inspeciona-las quando I he 

aprouver, independente de autorizagao da CONTRA TAD A. Salvo determinagao em contrario, as 

construgoes provis6rias, ap6s a conclusao das obras/servigos, serao desmontadas e retiradas pela 

CONTRATADA, de imediato, para local indicado pela CONTRATANTE. Caso isto nao ocorra, a 

CONTRA T ANTE o fara, debitando as respectivas despesas a CONTRA T ADA. 

7 .1. 7 Executar as obras/servigos objeto deste Contra to, em conformidade com o respectivo 

planejamento, normas e especificagoes tecnicas e, ainda, com as instrugoes emitidas pela 

CONTRA TANTE; 

7.1.8 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de 

que necessitar, em todos os nlveis de trabalho, para a execugao das obras/servigos, correndo 

por sua conta todos os encargos e obrigagoes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, 

apresentando, ainda, a CONTRA T ANTE, quando solicitado, a relagao atualizada desse 

pessoal; 

7.1.9 lnteirar-se, junto a CONTRATANTE, com a assistencia da FISCALIZA<;Ao, dos 

detalhes de entrada e salda, na area de execugao das obras/servigos, de seu pessoal, equipamentos, 

materiais e demais pertences de sua propriedade, adotando as medidas de seguranga exigidas; 

7.1.10 Afastar do local dos trabalhos e substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer empregado ou contratado, cuja atuagao ou permanencia prejudique o prosseguimento 

regular dos trabalhos ou cujo comportamento seja julgado inconveniente pela FISCALIZA<;AO; 

7.1.11 Manter no recinto das obras/servigos um livro denominado "Diario de Ocorrencia", 

onde serao registrados o andamento das obras/servigos e os fatos relativos as reclamagoes da 

FISCALIZA<;AO. Os registros feitos receberao o visto da CONTRATADA e da FISCALIZA<;AO; 
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7 .1.12 Retirar do "Canteiro das Obras/Servi<;:os" e dos locais de execu<;:ao das obras/ 

servi<;:os todo e qualquer material ou equipamento que for rejeitado pela FISCALIZA<;AO; 

7.1.13 Executar, as suas custas, os reparos ou retrabalhos das obras/servi<;:os executados 

em desacordo com o Contrato e seus anexos; 

7.1.14 Proceder, no final da execu<;:ao das obras/serviQOs, a limpeza de todas as areas 

trabalhadas, devendo remover todo o material, equipamentos e outros seus pertences, incluindo 

sobras e lixo, sendo esses servi<;:os considerados incluidos no pre<;:o deste Contrato; 

7.1.15 Nao permitir que seu pessoal ingresse em areas estranhas ao local de execu<;:ao das 

obras/servi<;:os sem antes certificar-se deja existir autoriza<;:ao expressa para tal, e responsabilizar

se civilmente por todo e qualquer dane a que esse pessoal der causa nesses locais, ainda que 

autorizado para neles adentrar; 

7.1.16 Fornecer, a qualquer memento, todas as informa<;:oes de interesse para a execu<;:ao 

das obras/servi<;:os que a CONTRA T ANTE julgar necessarias conhecer ou analisar; 

7.1.17 Fornecer "Cartao de ldentifica<;:ao" de acordo com as norm as da CONTRA T ANTE, 

antes de entrar em atividade, a todo empregado ou contratado envolvido na execu<;:ao das 

obras/servi<;:os objeto deste Contrato. A emissao e controle do cartao e de inteira responsabilidade da 

CONTRA TADA; 

7 .1.18 Dispor e obrigar seus empregados ou contratados a usarem os equipamentos de 

prote<;:ao (cintos, luvas, 6culos de seguran<;:a e outros) de uso recomendados ou obrigat6rios pela 

legisla<;:ao de higiene e seguran<;:a do trabalho; 

7.1.19 Facilitar o plene exercicio das fun<;:6es da FISCALIZA<;Ao. 0 nao atendimento das 

solicita<;:oes feitas pela FISCALIZA<;Ao sera considerado motive para aplica<;:ao das san<;:oes 

contratuais. 0 exercicio das fun<;:6es da FISCALIZA<;AO, nao desobriga a CONTRATADA de sua 

propria responsabilidade, quanto a adequada execu<;:ao das obras/servi<;:os contratados; 

7.1.20 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejei<;:ao de equipamentos, 

materiais e obras/servi<;:os pela FISCALIZA<;Ao e pelos atrasos acarretados por esta rejei<;:ao, de 

acordo com as disposi<;:oes deste Contrato; 

7 .1.21 Responsabilizar-se durante a execu<;:ao das obras/servi<;:os contratados por qualquer 

dane que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da CONTRA T ANTE ou sob sua 

responsabilidade, ou ainda de terceiros, na area de execu<;:ao das mesmas; 

105 



7.1.21.1 Constatado dano a bens da CONTRA T ANTE ou sob a sua responsabilidade ou, 

ainda, a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparara ou, se assim nao proceder, a 

CONTRATANTE lanc;ara mao dos creditos daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito. 

7.1.22 Participar, quando houver, da divisao das despesas de seguro contra-inc€mdio e de 

responsabilidade civil, proporcional a dimensao da area onde serao executadas as obraslservic;os e 

aos riscos decorrentes das atividades nela exercidas; 

7.1.23 Restringir ao interior do "Canteiro das Obras/Servic;os" a estocagem e guarda de 

todos os materiais, equipamentos, maquinas, carregamento e descarga, assim como todas as 

atividades normais de seus empregados e/ou prepostos, durante a execuc;ao das obras/servic;os; 

7 .1.24 Manter reserva sobre as informac;oes e os documentos recebidos da 

CONTRA TANTE, para execuc;ao das obras/servic;os; 

7.1.25 Entregar a CONTRA T ANTE, logo ap6s a conclusao das obras/servic;os, o "Projeto 

Cadastral das Obras/Servic;os", como efetivamente executados; 

7.1.26 Manter contatos permanentes com a Administrac;ao do Aeroporto e, se for o caso, 

com os 6rgaos Regionais de Seguranc;a e Protec;ao ao Voo, para que as obras/servic;os sejam 

conduzidos com o total conhecimento dos problemas inerentes a infra-estrutura existente no 

Aeroporto e, ainda, para que sejam mantidas as condic;oes de operacionalidade e seguranc;a 

requeridas pela atividade aeroportuaria; 

7.1.27 Providenciar, antes do inicio das obras/servic;os, objeto do presente, as licenc;as, as 

aprovac;oes e os registros especificos, junto as repartic;oes competentes, necessarios para a 

execuc;ao das mesmas, em particular a ART junto ao CREA competente, entregando uma via a 

FISCALIZA<;;Ao. Este comprovante e indispensavel para o inicio das obras/servic;os; 

7.1.28 Adequar, quando necessaria e sem quaisquer onus para a CONTRA T ANTE, o projeto 

e as especificac;oes tecnicas aos padroes e exigencias das "Concessionarias de Servic;os Publicos", 

da localidade da execuc;ao das obras/servic;os; 

7 .1.29 Evitar situac;oes que gerem inquietac;ao ou agitac;ao no local de execuc;ao das 

obras/servic;os, em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados; 

7.1.30 Diligenciar para que as medic;oes sejam, de pronto, processadas e, logo ap6s, 

emitir corretamente a documentac;ao fiscal e faturas e as entregar a CONTRATANTE; 
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7.1.31 Providenciar, as suas expensas, a partir dos pontes iniciais que lhe sejam indicados, 

as instalac;6es e redes provis6rias de energia eletrica, agua potavel ou nao, e esgotos quando 

necessarias a execuc;ao de seus trabalhos. Sendo os pontes iniciais pertencentes a rede da 

CONTRATANTE, as despesas de consume correspondentes deverao a esta serem reembolsadas, no 

prazo de ate 10 (dez) dias, ap6s a apresentac;ao da{s) fatura(s) correspondente(s); 

7.1.32 Fornecer, por conta propria, todos os materiais e equipamentos necessaries a 

execuc;ao plena das obras/servic;os contratados, ainda que nao cotados em sua proposta comercial; 

7.1.33 Sea CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer 

obrigac;6es da CONTRA TADA, tal fato nao pod era liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou 

prejudicar essas mesmas obrigac;oes, as quais permanecerao inalteradas como se nenhuma 

omissao ou tolerancia houvesse ocorrido. 

8 - OBRIGAc;OES DA CONTRA T ANTE 

8.1 Efetuar a CONTRA TADA os pagamentos nas condic;oes estabelecidas neste lnstrumento; 

8.2 Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessaries a compreensao dos 

"Documentos Tecnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e 

interpretac;ao dos mesmos; 

8.3 Garantir o acesso da CONTRA T ADA e de seus prepostos ao "Canteiro das Obras/Servic;os" e 

aos locais de realizac;ao das obras/servic;os. 

9 - RECEBIMENTO DAS OBRAS/SERVIc;os 

9.1 0 Recebimento Provis6rio das obras/servic;os sera promovido pela EMPRESA BET A, atraves 

de uma Comissao composta de 3 (tres) membros, devidamente habilitados e nomeados, que 

verificarao e atestarao o cumprimento de todas as exigencias contratuais, emitindo parecer conclusive 

dentro do prazo de quinze dias, contados da comunicac;ao, por escrito, da CONTRATADA, 

informando a conclusao das obras/servic;os; 

9.2 0 Recebimento Definitive das obras/servic;os sera feito ap6s o decurso do prazo de noventa 

dias, contados da emissao do Recebimento Provis6rio, pela mesma Comissao, ou por outra 

especialmente designada para esse fim. Durante esse periodo, a CONTRATADA tera sob sua 

responsabilidade o perfeito funcionamento das instalac;6es por ela construidas. Qualquer falha 

construtiva ou de funcionamento devera ser comunicada a CONTRA T ANTE e prontamente reparada 

pel a CONTRA T ADA, sob pena de incorrer essa em sanc;ao contratual; 
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9.3 Aceitas as obras/servi<;os e desde que cumpridas as demais clausulas contratuais, sera 

emitido, pela CONTRATANTE, o respective "Termo de Recebimento Definitive das Obras/Servi<;os". 

10- MULTAS 

10.1 Sem prejuizo das san<;6es ajustadas na Clausula Decima-Primeira, ressalvados os casos 

fortuitos ou de for<;a maior devidamente comprovados e aceitos pela CONTRATANTE, a 
CONTRA T ADA serao aplicadas as seguintes multas: 

10.1.1 Atraso na execu<;ao das etapas mensais do Cronograma Fisico-Financeiro, pela seguinte 

formula: 

c 
M=-xFxN 

T 

Sen do: 

M =Valor da multa; 

C = Valor correspondente a fase, etapa ou parcela das obras/servi<;os ou fornecimento 

em atraso; 

T = Prazo concedido para execu<;ao da fase, etapa ou parcela das obras/servi<;os ou 

fornecimento em dias corridos; 

F = Fator progressive, segundo a tabela a seguir; 

N = Periodo de atraso por dias corridos; 

PERIODO DE ATRASO DIAS/CORRIDOS 

1°- Ate 10 dias 

2° - De 11 a 20 d ias 

3°- De 21 a 30 dias 

4 o - De 31 a 40 d ias 

5° - Acima de 40 dias 

F 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

1 0.1.2 Dois decimos por cento (0,2%) do valor do Contrato, caso a CONTRA TADA descumpra 

qualquer outra condi<;ao ajustada e, em especial, quando: 

a) nao se aparelhar convenientemente para a execu<;ao das obras/servi<;os; 

b) por qualquer modo impedir ou dificultar os trabalhos da FISCALIZA<;AO; 
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c) deixar de atender qualquer determina9ao da FISCALIZA<;Ao para reparar ou refazer as 

obras/servi9os nao aceitos. 

10.2 Dez por cento (10%) do valor do Contrato, quando rescindir injustificadamente este 

Contrato ou der causa a sua rescisao, sem prejuizo de indenizar a CONTRATANTE em perdas e 

danos; 

10.3 A nao renova9ao, tempestivamente, do prazo da Ap61ice de Seguro de Riscos de 

Engenharia ou da Garantia de Cumprimento do Contrato ensejara a suspensao de pagamentos ate a 

regulariza9ao do respectivo documento, independentemente da aplica9ao das san96es contratuais; 

10.4 0 valor da multa aplicada, ap6s esgotado o prazo recursal, sera cobrado na fatura do 

mes em que a fase, parcela ou etapa das obras/servi9os ou fornecimento for efetivamente concluida. 

Caso o credito da CONTRATADA junto a CONTRATANTE seja insuficiente para cobrir a penalidade 

aplicada, o valor podera ser cobrado atraves de competente processo judicial; 

10.5 A CONTRATADA, notificada da multa que lhe foi aplicada, tera o prazo de 5 (cinco) 

dias uteis, a contar da data da notifica9ao, para interpor recurso junto a CONTRA T ANTE; 

10.5.1 A autoridade competente, ouvida a FISCALIZA<;AO, decidira pela procedencia ou 

nao do recurso; 

10.5.2 A devolu9ao do valor pertinente a multa aplicada, face ao provimento do recurso, 

sera corrigido pela Taxa Referendal, de acordo com a formula estabelecida neste Contrato. Em caso 

de periodo inferior a um mes, sera utilizado, para o calculo do periodo fracionado, o criterio pro rata 

tempore, aplicando-se a taxa de remunera9ao domes anterior. 

11 - RESCISAO E CONSEQUENCIAS 

11.1 A inexecuc;ao, total ou parcial, deste Contrato dara ensejo a sua rescisao pela parte 

inocente e acarretara as consequencias previstas neste lnstrumento e na legisla9ao pertinente; 

11.2 Sem prejuizo de outras san96es, constituem motivos para rescisao deste Contrato, pela 

CONTRATANTE: 

11.2.1 

11.2.2 

projetos; 

0 nao cumprimento de prazos; 

0 nao cumprimento das condi96es tecnicas constantes das especifica96es e dos 
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11.2.3 A lentidao na execu<;ao das obras/servi<;os, que I eve a CONTRA TANTE a 

presumir sua nao conclusao no prazo contratual; 

11.2.4 0 atraso injustificado no inicio das obras/servi<;os; 

11.2.5 A paralisa<;ao injustificada das obras/servi<;os; 

11.2.6 A subcontrata<;ao, ainda que parcial, das obras/servi<;os objeto deste Contrato, sem o 

previo e expresso consentimento da CONTRATANTE; 

11.2.7 A cessao ou transferemcia do presente Contrato; 

11.2.8 0 desatendimento as determina<;6es da FISCALIZA<;AO designada para acompanhar 

e fiscalizar a execu<;ao das obras/servi<;os; 

11.2.9 0 cometimento reiterado de faltas na execu<;ao das obras/servi<;os; 

11.2.10 A decreta<;ao de falencia ou pedido de concordata; 

11.2.11 A dissolu<;ao da sociedade; 

11.2.12 A altera<;ao societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRA T ADA 

que, a jufzo da CONTRA T ANTE, inviabilize ou prejudique a execu<;ao deste Contrato; 

11.2.13 0 protesto de titulos ou a em issao de cheques sem a suficiente provisao de 

fundos, que caracterizem a insolvencia da CONTRA T ADA; 

11.2.14 A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou 6rgao/entidade 

arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos; 

11.2.15 Razoes de interesse publico; 

11.2.16 Ocorrencia de caso fortuito ou de for<;a maior. 

11.3 Constituem motivos para rescisao deste Contrato pel a CONTRA T ADA: 

11.3.1 0 acrescimo de obras/servi<;os, por parte da CONTRA T ANTE, acarretando modifica<;oes 

do valor inicial do Contrato, alem do limite permitido em lei; 
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11.3.2 A suspensao de sua execu.:;ao, por ordem escrita da CONTRA TANTE, por prazo superior 

a 120 (cento e vinte} dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturba.:;ao da ordem 

interna ou guerra ou ainda por for.:;a de ato governamental; 

11.3.3 0 atraso superior a 90 (noventa} dias nos pagamentos devidos pela CONTRATANTE 

relatives as obras/servi.:;os ja recebidos e faturados; 

11.3.4 A nao libera.:;ao, por parte da CONTRA T ANTE, da area para execu.:;ao das 

obras/servi.:;os; 

11.3.5 A ocorrencia de caso fortuito ou de for.:;a maier. 

11.4 Nos cases relacionados no sub item 11.3, a CONTRA T ADA sera ressarcida dos 

prejufzos ate entao sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a: 

11.4.1 Devolu.:;ao da garantia prestada; 

11.4.2 Recebimento das obras/servi.:;os que executou, desde que aceitos, ate a data da 

rescisao do Contrato, porventura ainda nao pages; 

11.4.3 A aquisi.:;ao, pela CONTRA T ANTE, a pre.:;os de custo, fixados nas respectivas Netas 

Fiscais, dos materiais estocados no "Canteiro das Obras/Servi.:;os"; 

11.5 A rescisao do Contrato, efetivada pela CONTRA T ANTE, com base no ajuste 

constante no subitem 11.2, acarreta as seguintes consequencias, sem prejufzo da aplica.:;ao 

das san.:;oes previstas neste Contrato e na lei: 

11.5.1 Assun.:;ao imediata, pela CONTRA T ANTE, das obras/servi.:;os objeto deste Contrato, no 

estado e no local em que se encontram, por ato proprio seu; 

11.5.2 Ocupa.:;ao e utiliza.:;ao, pela CONTRATANTE, do local, instala.:;oes, equipamentos, 

materiais e pessoal empregado na execu.:;ao das obras/servi.:;os, indispensaveis a sua continuidade, 

os quais serao devolvidos ou ressarcidos posteriormente a CONTRA T ADA, mediante avaliza.:;ao 

previa, nos termos do subitem 11.8; 

11.5.3 Execu.:;ao, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir de danos, 

inclusive multas aplicadas; 

11.5.4 Reten.:;ao dos creditos decorrentes deste Contrato, ate o limite dos prejuizos 

causados pela CONTRA T ADA; 
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11.5.5 Suspensao e/ou declarac;ao de inidoneidade para contratar e licitar com a 

CONTRATANTE, pelo prazo de ate 2 (dais) anos. 

11.6 A rescisao do Contrato, seja decretada pel a CONTRA T ANTE ou pel a CONTRA TADA, 

nao impedira que a CONTRA T ANTE de continuidade a execuc;ao das obras/servic;os, mediante 

contratagao de terceiros; 

11.7 A rescisao fundamentada par razoes de interesse publico ou a ocorrencia de caso fortuito 

ou de forc;a maior dara a CONTRA T ADA o direito a liberac;ao da garantia contratual e ao 

recebimento do(s) valor(es) pertinente(s) as obras/servic;os executados e aceitos; 

11.8 Ocorrendo a rescisao do Contrato, a CONTRA T ANTE constituira "Comissao" para 

arrolamento da situac;ao das obras/servic;os, no momenta da sua paralisac;ao e concedera prazo 

corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu representante. Vencido 

o prazo e nao indicando a CONTRATADA o seu representante ou nao comparecendo o indicado 

para execuc;ao dos trabalhos, a "Comissao" fara o respectivo arrolamento. Em quaisquer das 

hip6teses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relat6rio de arrolamento feito; 

11.9 Caso nao convenha a CONTRA T ANTE exercer o direito de rescindir o Contrato, 

quando a a9ao ou omissao da CONTRATADA justificar essa medida, podera suspender a 

execuc;ao do mesmo, a seu exclusivo criteria, sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou 

intervindo na execuc;ao das obras/servic;os, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, ate 

que a CONTRA T ADA cumpra integralmente a condic;ao contratual infringida; 

11.9.1 Na hip6tese de ocorrer acrescimos nos prec;(os das obras/servic;os, em consequencia 

da adoc;ao das medidas mencionadas neste item, correrao os mesmos par conta da CONTRATADA 

e o respectivo valor podera ser descontado dos seus creditos ou da garantia constituida. 

12 - RESPONSABILIDADES 

12.1 Alem das hip6teses previstas na legislac;(ao e nas normas aplicaveis, a 

CONTRA T ADA sera responsavel, ainda: 

12.1.1 Pela inexecuc;ao, mesmo que parcial, das obras/servic;os contratados; 

12.1.2 Pela seguranc;a, estabilidade e durabilidade das obras/servic;os executados, para as 

cargas e condi96es de trabalho especificadas, nos termos do Art. 1.245 do C6digo Civil Brasileiro; 

12.1.3 Perante a CONTRA T ANTE ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados, par 

ac;ao ou omissao, erro ou impericia, vicio ou defeito, na conduc;ao ou execuc;(ao das obras/servic;os; 
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12.1.4 Pelo eventual acrescimo dos custos do Contrato quando, por determinagao da 

autoridade competente e motivada pela CONTRATADA, as obras/servigos forem embargadas ou 

tiverem a sua execugao suspensa; 

12.1.5 Pelos efeitos decorrentes da inobservancia ou infragao de quaisquer condig6es deste 

Contrato; 

12.1.6 Pelo pagamento dos encargos e tributes incidentes sabre as obras/servigos objeto 

deste Contrato. 

13- FOR<;A MAIOR OU CASO FORTUITO 

13.1 Constitui motive de forc;a maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou 

falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes contratantes, aos termos do presente 

lnstrumento, os fatos fora de seu controle, nos termos do Art. 1.058 do C6digo Civil Brasileiro, desde 

que essas causas afetem, diretamente, as obras/servigos contratados. 

14- DISPOSI<;OES ESPECIAIS 

14.1 Os casas omissos neste Contrato serao resolvidos pela legislac;ao aplicavel a 
especie, em especial pelo Regulamento de Licitag6es e Contratos da EMPRESA BET A; 

14.2 Se qualquer das partes tiver de ingressar em juizo para compelir a outra ao 

cumprimento de quaisquer condig6es contratuais, a parte vencida, alem de suportar com os encargos 

judiciais da sucumbencia, respondera par perdas e danos a parte prejudicada, devendo indeniza-la 

no valor equivalente ao prejuizo sofrido mais o que razoavelmente deixou de lucrar; 

14.3 Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a 

execugao deste Contrato, tal fato nao significa liberagao ou desonerac;ao a qualquer delas, para o 

cometimento de outras; 

14.4 No caso de ocorrer grave de carater reivindicat6rio entre os empregados da 

CONTRA T ADA ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendencia ou 

submeter o assunto a Justic;a do Trabalho; 

14.5 A CONTRATADA e vedado prestar informag6es a terceiros sabre a natureza ou 

andamento das obras/servic;os, objeto do presente Contrato, ou divulga-los atraves da imprensa 

escrita, falada, televisada e/ou outro meio qualquer de divulgagao publica, salvo autorizagao expressa 

da CONTRA T ANTE; 
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14.6 A CONTRATADA nao podera autorizar a visita ao local de execuc;ao das 

obras/servic;os de pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorizac;ao expressa da CONTRA T ANTE; 

14.7 A CONTRATANTE reserva a si direito de introduzir modificac;6es no projeto, mesmo 

durante a execuc;ao das obras/servic;os, sempre que julgar necessaria. No exercfcio deste direito, 

porem, a CONTRATANTE se empenhara no sentido de evitar prejuizos a CONTRATADA; 

14.8 E vedado a CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial 

emitido contra a CONTRATANTE; 

14.8.1 0 descumprimento desta condic;ao contratual ensejara a aplicac;ao das cominac;6es 

ajustadas neste lnstrumento. 

14.9 Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas 

partes, em razao deste, o integrarao para todos os fins de direito, independente de transcric;ao e 

lhe sao anexos; 

14.10 Compete a CONTRATANTE dirimir divergencia, de qualquer natureza, havida entre 

os documentos integrantes deste lnstrumento; 

14.11 As partes considerarao completamente cumprido o CONTRATO no momento em 

que todas as obrigac;6es aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e 

aceitas pel a CONTRA T ANTE; 

14.12 A CONTRA TANTE podera, respeitadas outras condic;6es contratuais, tendo presente 

o seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma fisico

financeiro das obras/servic;os; 

14.13 No caso de eventual e comprovada necessidade de substituic;ao de membro(s) da 

equipe tecnica, indicada para execuc;ao das obras/servic;os, mormente em se tratando de 

Responsavel(is) Tecnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva capacitac;ao 

tecnica de seu(s) substituto(s) deverao ser, tempestivamente, submetidos a aprovac;ao da 

FISCALIZA<;AO da CONTRATANTE; 

14.13.1 A capacitac;ao tecnica do substituto devera ser, no minimo, igual a do substituido. 

14.14 Com previa e expressa aprovac;ao da CONTRATANTE, a CONTRATADA podera 

subcontratar parte das obras/servic;os. A subcontratac;ao nao altera as obrigac;6es assumidas pela 

CONTRA T ADA perante a CONTRA T ANTE; 
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14.15 A CONTRATADA tendo visitado o local onde serao executadas as obras/servic;os 

objeto deste Contrato, declara que se inteirou acerca dos aspectos operacionais, tecnicos e 

administrativos e das condic;oes que influirao na execuc;ao dos mesmos, nao lhe ocorrendo 

duvidas quanto as implicac;oes relacionadas com os trabalhos que se desenvolverao no referido local; 

14.16 Garantias: 

14.16.1 A CONTRATADA apresentou, nesta data, comprovante de "Garantia de Cumprimento 

do Contrato", correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor, representada por 

14.16.2 Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRA T ADA 

apresentara garantia complementar, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do 

correspondente Termo Aditivo; 

14.16.3 A garantia prestada visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das 

obrigac;oes estipuladas neste Contrato: ressarcir a CONTRA T ANTE de quaisquer prejufzos 

decorrentes de sua rescisao unilateral e injustificada; cobrir multas que vierem a ser aplicadas em 

decorrencia de rescisao contratual ou aplicadas por descumprirr{ento de quaisquer outras obrigac;oes 

contratuais ou, ainda, cobrir perdas e danos causados a CONTRA T ANTE; 

14.16.4 Ocorrendo a rescisao unilateral e injustificada do Contrato, nos termos ajustados no 

subitem precedente, a CONTRA T ANTE retera a garantia prestada pela CONTRA T ADA e, ap6s o 

competente processo administrativo, para apurac;ao dos danos e prejufzos que sofreu, ressarcir-se-a 

do valor correspondente apurado, inclusive o pertinente a quaisquer multas aplicadas. Caso o valor 

da garantia prestada seja insuficiente para cobrir os danos, os prejufzos e as multas, a diferenc;a sera 

cobrada judicialmente; 

14.16.5 Ressalvados os casos previstos no subitem precedente deste Contrato, a garantia 

sera liberada ate 60 (sessenta) dias ap6s a data da emissao do "Termo de Recebimento Definitivo 

das Obras/Servic;os", mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as 

obrigac;oes contratuais; 

14.16.5.1 A garantia quando prestada em dinheiro, respeitadas as demais condic;oes contratuais, 

sera liberada e acrescida do valor correspondente a remunerac;ao da Taxa Referencial- TR, pro rata 

tempore, de acordo com a formula estabelecida neste Contrato, entre a data em que foi prestada e a 

da liberac;ao. 
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14.16.6 A CONTRATADA apresentou nesta data comprovante de garantia de Segura de Riscos 

de Engenharia, representada par Ap61ice de Segura n° .......... , emitida pela Seguradora ....... , com 

importancia segurada de R$ .......... (. ......... ),com prazo de vigemcia de ... ./ .... ./ ..... a ..... ./ ..... ./ ...... ; 

14.16.6.1 Prarrogado o prazo inicial do Contrato e/ou acrescido o seu valor, a CONTRATADA 

apresentara garantia complementar de Segura de Riscos de Engenharia, no mesmo prazo e/ou valor, 

no ato da assinatura do T erma Aditivo; 

14.16.6.2 A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade de Garantia de Segura de Riscos 

de Engenharia ate a expedigao, pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo das 

obras/servigos. 

15- DO FORO CONTRATUAL 

Fica eleito o foro da Justiga Federal, Segao Judiciaria de Foz do lguac;u - PR, como a 

competente para dirimir quaisquer questoes advindas da aplicac;ao deste lnstrumento, com 

renuncia expressa a qualquer outro, par mais privilegiado que seja. 

E, assim, par estarem as partes justas e acordadas, lavram e assinam este Contrato, em 

quatra vias de igual tear e forma, na presenc;a de duas testemunhas, para que produza seus 

juridicos efeitos. 

FOZ DO IGUA<;U- PR., 

CONTRATANTE 

TESTEMUNHA 

NOME: 

C.IDENT.: 

DE 

CONTRATANTE 

DE 2002. 

CONTRATADA 

TESTEMUNHA 

NOME: 

C.IDENT.: 
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