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CONTEÚDO



Abertura



Abordagem de Trabalho 
da Comunidade

• Missão e Valores

• Escopo

• Patrocinadores e Papéis

• Frequência de encontros

• Fórum de discussões

http://projetos.sefaad.local/demandas/Lists/Demanda/NewForm.aspx?Source=/demandas/SitePages/Gest%C3%A3o%20de%20Demandas.aspx


ABORDAGEM DE TRABALHO DA COMUNIDADE
Como vamos começar?

MISSÃO E 
VALORES

Contribuir para que os membros

da comunidade aprendam um 

com os outros através do 

compartilhamento de idéias, 

problemas comuns, suas soluções

e as melhores práticas, tendo

como principal valor a 

colaboração. 
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OBJETIVO

Acolher e ajudar todo membro

de projeto ou servidor

interessado em melhorar a sua

área de atuação, melhorar os

processos de gestão de 

projetos e assim gerar valor 

para a organização e para os

cidadãos.
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PATROCINADORES 
E PAPÉIS

Patrocinadores:

DG, Chefe da AMF e Diretor

da EFAZ

Moderadores:

PMO e GPs externos

Membros:

Gerentes de Projetos, 

membros de projetos e 

demais interessados
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FREQUÊNCIA  DE 
ENCONTROS

2 encontros iniciais de 4h 

nos dias 14 e 28/10;

Encontros mensais de 2h. 
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ABORDAGEM DE TRABALHO DA COMUNIDADE
Fórum de Discussões

Onde estará
hospedado?

LINK

1

Não tenho acesso. 
O que faço?

Basta solicitar permissão que 

o seu acesso será

disponibilizado.

2

O que posso fazer?

Contribuir e responder às

postagens e solicitações da 

comunidade;

Propor novas discussões que 

entender relevantes ou solicitar

a colaboração da comunidade

em algum item relacionado à 

gestão de projetos
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https://projetos.sefaad.local/COMUNIDADE%20DE%20BOAS%20PR%C3%81TICAS%20EM%20GEST%C3%83O%20DE%20PROJETOS/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Bem-vindo.aspx


ABORDAGEM DE TRABALHO DA COMUNIDADE
Fórum de Discussões



Apresentação do SGPP



MDGEFIS – 2017-2019 
Contexto

 Avaliação do nível de maturidade e do desempenho fiscal pelo BID;
 Metodologias e iniciativas de gestão de portfólio parciais e não integradas;
 Percepção da SEFA/PR da relação com fatores:

 metodológicos;
 culturais e 
 de infraestrutura.



Contratação IUNEX – maio de 2019
Contexto

 Elaboração de metodologia de gerenciamento de portfólio e projetos que 
contribua para o atingimento dos objetivos do planejamento estratégico;

 Melhoria de processos aliada a uma estrutura organizacional de pessoal e 
ferramental para sustentação dos trâmites;

 Adoção de um software que atenda a padronização da SEFA/PR. 



• SharePoint – Project Server – Power BI
• Url:  http://projetos.sefaad.local
• Três perfis: Colaborador, aprovador e PMO
• Após criação demanda – ciclo de aprovação – Gestor e PMO

Página Inicial

http://projetos.sefaad.local/


• Criar demandas
• Visualizar demandas
• Aprovar
• Gerar Relatórios

Sistema de Gestão de Demandas



• Aprovação de demandas
• Aprovar
• Solicitar Alteração
• Encaminhar para outros aprovadores
• Rejeitar

Sistema de Gestão de Demandas



Sistema de Gestão de Portfólios



Sistema de Gestão de Portfólios



Sistema de Gestão de Portfólios



Central de Projetos



Central de Projetos



Central de Projetos



Central de Projetos



Central de Projetos / Cronograma



Central de Projetos / Project Canvas



Central de Projetos / Documentos



Central de Projetos / Partes Interessadas



Central de Projetos / Atas



Central de Projetos / Plano de Ação



Central de Projetos / Projetos Internos



Relatórios



Relatórios



Relatórios



Relatórios



Relatórios



Relatórios



Metodologia / Ajuda



Metodologia / Ajuda



Fluxo do SGPP



Fluxo de Trabalho no SGPP
Visão Geral



Fluxo de Trabalho no SGPP
Demanda



Fluxo de Trabalho no SGPP
Cadastro de Projetos



Fluxo de Trabalho no SGPP
Banco de Projetos



Fluxo de Trabalho no SGPP
Análise de Portfólio de Projetos



Fluxo de Trabalho no SGPP
Estudo Técnico Preliminar



Fluxo de Trabalho no SGPP
Iniciação



Fluxo de Trabalho no SGPP
Planejamento



Fluxo de Trabalho no SGPP
Execução e Controle



Fluxo de Trabalho no SGPP
Encerramento e Conclusão



Canvas
Uma fotografia do projeto em 
nível executivo



Canvas
Uma fotografia do projeto em nível executivo 

 É composto por 13 blocos e há uma sequência lógica para preenchê-los.
 Cada bloco contempla um tipo de informação, que deve ser comunicada com textos 

curtos, precisos e objetivos.
 Algumas informações constam na Nota Técnica e / ou na Demanda.
 Outras requerem levantamento e reflexão. 
 Deve ser atualizado no decorrer do ciclo de vida do projeto pois é comum 

ocorrerem alterações que impactam nas informações preenchidas inicialmente.







Termo de Abertura
do projeto

• Conceito

• Ciclo de vida

• Conteúdo



O que é:

Documento que autoriza formalmente a existência de um projeto e fornece ao gerente de 
projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do 
projeto.

Fonte: Guia PMBOK ®, Sexta Edição

Termo de Abertura do Projeto (TAP)



Quando é desenvolvido?

Grupo de Processos: INICIAÇÃO

Termo de Abertura do Projeto (TAP)

Qualificação Iniciação Planejamento Execução

Monitoramento

Encerramento



Como desenvolver?

Fonte: Guia PMBOK ®, Sexta Edição
ITTO: Inputs, Tools and Techniques & Outputs

Termo de Abertura do Projeto (TAP)



Como desenvolver?

Site
do 
Projeto

Fonte: SGPP

Termo de Abertura do Projeto (TAP)



Como desenvolver?

Fonte: SGPP

Termo de Abertura do Projeto (TAP)



Termo de Abertura do Projeto (TAP)

Preenchimento do Termo de Abertura no SGPP

Nome do projeto
<nome>

Gerente do projeto
<nome>

Justificativa
Problema que a organização enfrenta (ou enfrentava). 

Objetivo
Específico, mensurável, alcançável, realista e delimitado no tempo.



Termo de Abertura do Projeto (TAP)

Necessidades de negócio
Que devem ser atendidas pelo projeto. 

Restrições
Limitações de qualquer origem que comprometem a execução do projeto.

Escopo inicial
Trabalhos necessários para entregar o produto, serviço ou resultado do projeto. 

Fora do escopo
O que não será executado no projeto. 

Preenchimento do Termo de Abertura no SGPP



Termo de Abertura do Projeto (TAP)

Premissas
Suposições arbitrariamente dadas como certas. 

Riscos iniciais
Eventos que podem afetar o projeto.

Equipe inicial
Time previsto para execução do projeto. 

Comissão de mudanças
Colaboradores envolvidos no ciclo de avaliação de eventuais mudanças no projeto e que devem aprovar o Termo de Abertura. 

Preenchimento do Termo de Abertura no SGPP



Termo de Abertura do Projeto (TAP)

Partes interessadas
Pessoas ou equipes que afetam ou são afetadas pelo projeto de forma positiva ou negativa. 

Custos
Previsão inicial. 

Enviar para análise?
Sim ou Não 

Preenchimento do Termo de Abertura no SGPP



Quem aprova?

PMO (AMF) e os integrantes da Comissão de Mudanças. Exemplo:

 Líder do Projeto
 Gestor imediato
 Gestor da área/departamento
 Gabinete

Termo de Abertura do Projeto (TAP)



E depois?

O projeto avança para a próxima etapa do grupo de processos: PLANEJAMENTO

Qualificação Iniciação Planejamento Execução

Monitoramento

Encerramento

Termo de Abertura do Projeto (TAP)



EAP - Estrutura 
Analítica do Projeto

• Definição

• Características / Vantagens

• Exemplo

• Boas Práticas



Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
EAP ou WBS

 O PMBOK define EAP como uma decomposição hierárquica orientada às entregas do trabalho
a ser executada pela equipe de projetos para atingir os objetivos do projeto e criar as entregas
requisitadas.

 A EAP, subdivide as entregas e o trabalho em tarefas menores, para facilitar o controle e o
gerenciamento.

 A EAP organiza e define o escopo total e representa o trabalho especificado na atual
declaração do escopo do projeto aprovada.

 Cada nível descendente representa uma definição cada
vez mais detalhada;

 Os níveis mais baixo, denominados pacotes de
trabalho, são adequados para agendar, estimar custos,
monitorar e controlar o trabalho planejado.



Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

 Define a hierarquia das Entregas - significa que a realização de um conjunto de elementos em um
nível inferior produz o trabalho do nível superior imediatamente relacionado.

 Auxilia na obtenção de todo o trabalho exigido para alcançar o objetivo final do projeto e as
entregas, portanto trabalho que não está na EAP é considerado trabalho não necessário ao projeto.

 Fornece uma representação gráfica do escopo do projeto, permitindo a visualização de tudo o que
deve ser feito.

 Fornece uma estrutura para todos as entregas durante todo o ciclo de vida do projeto.



Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

 Fornece um meio para integrar e avaliar desempenho de prazo e custo.

 Fornece uma associação entre escopo e os stakeholders responsáveis.

 Facilita o relato/análise do progresso do projeto e dados atualizados.

 Fornece uma estrutura p/ especificar os objetivos de desempenho do projeto



Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
EXEMPLO DE EAP

PROJETO 1

FASE 1

ENTREGA 
1

ENTREGA 
2

ENTREGA 
3

ATIVIDADE 
1

ATIVIDADE 
2

FASE 2

ENTREGA 
1

ENTREGA 
2

ENTREGA 
3

ATIVIDADE 
1

ATIVIDADE 
2

FASE 3

ENTREGA 
1

ENTREGA 
2

ENTREGA 
3

ATIVIDADE 
1

ATIVIDADE 
2



Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
DICIONÁRIO DA EAP

 O dicionário de EAP, é um documento formal baseado na EAP que define e/ou
descreve o trabalho a ser realizado em cada elemento da EAP. Possui as descrições
dos “pacotes de trabalho” podendo incluir outras informações de planejamento
(prazos, riscos, orçamentos, qualidade e pessoal designado).

 Itens mínimos do dicionário do pacote de trabalho:

 Código

 Descrição

 Responsável

 Critério de Aceitação



Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
BOAS PRÁTICAS PARA CONSTRUIR UMA EAP

 Colocar no 1° nível (nível 0) da EAP o nome do projeto.

 Colocar no 2° nível (nível 1, também chamado de 1° nível de decomposição) as fases que

estabelecem o ciclo de vida do projeto.

 Acrescentar um elemento, no segundo nível, para conter as entregas necessárias ao gerenciamento

do projeto. O trabalho de gerenciamento deve ser previsto no escopo do projeto e, portanto, na EAP.

 Identificar os subprodutos necessários para que seja alcançado o sucesso do projeto em cada fase.



Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
BOAS PRÁTICAS PARA CONSTRUIR UMA EAP

 Para cada subproduto, verificar se as estimativas de custo e tempo, a identificação de riscos e a

atribuição de responsabilidade para a execução do mesmo, podem ser desenvolvidas neste nível de

detalhe.

 Se a resposta for negativa: decompor o elemento da EAP, subdividindo-o em componentes

menores, mais manejáveis, até que os subprodutos estejam definidos em detalhe suficiente para

suportar o desenvolvimento dos processos de gerenciamento do projeto (planejar, executar,

controlar e encerrar)

 Rever e refinar a EAP até que o planejamento do projeto possa ser completado.



Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
BOAS PRÁTICAS PARA CONSTRUIR UMA EAP

 O tamanho da WBS não deve exceder 100-200 elementos terminais (se mais elementos terminais são

requeridos, use subprojetos); a WBS deve ter de 3 a 4 níveis de profundidade e o tamanho do pacote de

trabalho deve ter entre 8h e 80h. Essas sugestões derivam dos seguintes fatos:

 Nossa memória de curto prazo é limitada de 5 a 9 itens.

 Tendo terminado o tempo de planejamento de um projeto, quanto mais elementos terminais você tem,

menos tempo você tem para prestar atenção para cada um deles. Conseqüentemente, suas estimativas são

menos pensadas.

 Quanto mais elementos terminais você tem, mais dependências eles têm entre si.



Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
QUAL A SUA IMPORTÂNCIA?



www.amf.fazenda.pr.gov.br

Outubro 2021


