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Iniciação do projeto

 São os processos que facilitam a identificação, análise e

autorização formal para iniciar um novo projeto ou uma

fase do projeto.

 processos são freqüentemente realizados fora do escopo de

controle do projeto pela organização ou pelos métodos de

gestão de programa ou de portfólio da empresa

 Deve incluir um mecanismo de análise da viabilidade do novo

empreendimento para selecionar a melhor alternativa.

 Os projetos identificados devem estar alinhados com o plano

estratégico da organização

 Saídas: Project charter, identificação dos 
stackeholders, gerenciamento de riscos e a declaração 
do escopo preliminar



Iniciação do projeto (VISÃO GERAL)



Iniciação do projeto

 Contato Preliminar / Prospec qualificado



O que deseja o cliente?

Qual é o escopo desejado

pelo cliente?



Iniciação do projeto



Iniciação do projeto – POR QUE OS 

PROJETOS SURGEM?



Detalhamento do que o 

cliente deseja...



Iniciação do projeto

 Project Charter ou Termo de abertura do projeto



Iniciação do projeto

 Project Charter ou Termo de abertura do projeto



Restrições do Projeto



Premissas do Projeto



Iniciação – PARTES INTERESSADAS



Iniciação – PARTES INTERESSADAS



Iniciação (Doc declaração do escopo)



WBS – Work Breakdown Structure

EAP – Estrutura Analítica de Processos



Iniciação do projeto – checklist



O passo seguinte...



Iniciação do Projeto

26

 Preparação de material para apresentação à diretoria

 Proposta executiva – Diretores

 Quando a proposta envolver maiores investimentos, aspectos

estratégicos ou comprometimento dos envolvidos (stakeholders)

 Proposta comercial

 quando conduzido por organização externa – (via processo de

concorrência, p. ex.)

 Análise de viabilidade econômico-financeira



Proposta Executiva
Análise de viabilidade Técnica
–Situação atual:

– Situação proposta:

–Vantagens:

–Desvantagens:

–Objetivos:

–Estratégias:

–Prognóstico realizando a proposta:

–Prognóstico não realizando a proposta:

–Recursos:

–Envolvidos:

–Premissas:

–Restrições/obstáculos:
–Aspectos Qualitativos:

Análise de viabilidade Financeira
–Cronograma:

–Orçamento:

–Investimentos para Implementação:

–Despesas de Operação:

– Variação patrimonial (Inventário):

–Payback:

–Taxa Interna de Retorno:

– Custo do capital:

–Retorno sobre Investimento:

–Calcule o VPL



Curiosidade...  

Projetos na prática!





Iniciação



VAMOS COLOCAR A 

“MÃO-NA-MASSA”!



Iniciação do Projeto

 Atividade relacionado ao Projeto

“Robo Seguidor de Linha”

Ficha de Cadastro de Oportunidade de Projeto

Project Charter (Termo de Abertura do Projeto –TAP)

Formulário de stakeholders (identificação de interessados)

Declaração do Escopo (ideia simples da EAP)



Para finalizar... Vídeo: Pescaria
Cuidado com as armadilhas dos projetos



Questões simuladas

1.O processo de escolher e documentar a melhor

abordagem para alcançar os objetivos do projeto é parte

do processo de:

a) Verificação do escopo.

b) Controle do escopo.

c) Planejamento do escopo.

d) Definição do escopo.



Questões simuladas
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Questões simuladas

2.Um gerente de projeto acredita que modificando o

escopo do projeto pode prover valor adicional ao

produto para o cliente. Qual deve ser a primeira atitude

do gerente do projeto?

a) Mudar a base de referência de escopo.

b) Preparar um relatório de impacto das mudanças.

c) Convocar uma reunião do Comitê que aprova as

mudanças.

d) Adiar a modificação até que o escopo original (base de

referência) do projeto seja completado.
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Questões simuladas

3.Assinale a assertiva falsa:

a) Gerentes distintos podem gerar EAP diferentes para o

mesmo escopo de um projeto.

b) O processo de verificação de escopo ocorre no final de

cada fase do ciclo de vida do projeto.

c) O processo de controle de mudanças de escopo utiliza

os procedimentos estabelecidos pelo Plano de

Gerenciamento de Escopo.

d) O gerente do projeto autoriza ou não as mudanças de

escopo após a avaliação dos impactos das mesmas no

projeto.
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a) Gerentes distintos podem gerar EAP diferentes para o

mesmo escopo de um projeto.

b) O processo de verificação de escopo ocorre no final de

cada fase do ciclo de vida do projeto.

c) O processo de controle de mudanças de escopo utiliza

os procedimentos estabelecidos pelo Plano de

Gerenciamento de Escopo.

d) O gerente do projeto autoriza ou não as mudanças de

escopo após a avaliação dos impactos das mesmas no

projeto.



Obrigado!

Ótimo final de semana e bons estudos!!


