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Declaração de escopo 
Título do projeto: Avião Agrícola com Adaptabilidade Militar de Reconhecimento e Ataque 

leve  

Patrocinador: Embraer, Starret, Jactor, Basf, Bayer, Syngenta, Winchester, Rolls Royce, 
Anatin. 

Gerente de projeto: Davi Braz Araujo 

Cliente: Forças Armadas da Bolivia, Fazendeiros de Fronteira, Força aérea da Nigéria, 

Exército da Colômbia, Turquia. 

Data: 03/01/2030 

 

Controle de mudanças 

Data Responsável Mudança 

06/04/2020 Davi Braz Araujo Criação da declaração de escopo 

   

   

   

    

1 Objetivo do projeto ou justificativa 
O projeto em questão apresenta dupla funcionalidade: tanto militar quanto agrícola. Ideal 

para países nos quais existem confrontos com grupos armados de médio e pequeno porte. 

Desta forma, permite ao governo dos países poder comprar um avião com funcionalidade 

militar e, futuramente reutilizá-lo (podendo revendê-lo, subsidiá-los ou financiá-lo para a 

iniciativa privada) com funcionalidade agrícola, já que a eficiência militar do projeto pode 

ser facilmente superada por caças, sendo a função agrícola uma alternativa à depreciação 

do valor da aeronave. Garantindo menor dispêndio de recursos para países com 

pouco desenvolvimento de tecnologia militar, cuja base da economia é predominantemente 

agrícola (justificando assim a alternativa do avião para esses fins). 

 

2 Descrição do produto 
O projeto se trata de desenvolver uma aeronave agrícola com adaptabilidade militar. O 

produto deve ser capaz de desempenhar bem ambas as funções, sendo tanto vantajoso seu 

uso no meio agrícola quanto útil em um cenário de guerrilha. Além disso, a aeronave deve 

ser facilmente reconfigurável, podendo dentro de poucas horas sair do campo e servir de 

bombardeiro em caso de ameaças bélicas. 
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3 Partes interessadas 
Alguns dos interessados no projeto são governos de países cuja economia se baseia na 

agricultura e que, adicionalmente, podem utilizar a versão militar do produto para para fins 

de defesa e monitoramento do seus territórios. Cabe mencionar que os governos dos países 

representam o principal stakeholder já que eles podem jogar funções de investidores, 

sócios, e clientes principalmente devido ao seu poder e interesse no produto em questão. 

Outro importante stakeholder são as autoridades aeronáuticas. Todo produto aeronáutico 

deve ser devidamente certificado nos países em que irá operar. Portanto, durante o 

processo de homologação do produto objeto do projeto em questão, uma importante parte 

interessada será a ANAC, no caso do Brasil. Para os demais países, um acordo firmado com a 

ICAO autoriza fazer uma equivalência na certificação nos países membros, uma vez 

certificado o produto no país da fabricante. 

 

 

4 Tempo do projeto   
As datas específicas que tem que ser cumpridas para o sucesso do cronograma.  

O nome ou a posição da pessoa responsável pela aprovação. 

 

 

5 Custo do produto   
O presente projeto almeja um produto com um custo  de 4 milhões de dólares. 

 

6 Riscos iniciais (de alto nível) 
Os riscos iniciais no projeto estão ligados a requisição dos países, bem como a situação dos 

mesmos na conjuntura global, já que países que se enquadram na situação de possíveis 

clientes estão, geralmente, em condições geopolíticas turbulentas. 

Dessa forma, é necessário entender-se bem a situação de cada possível cliente e calcular o 

risco de fornecer produtos bélicos a eles, considerando principalmente riscos humanitários 

(buscando impedir totalmente a utilização dos mesmos em atividades criminosas ou que 



SEP 171 Gerenciamento de Projetos   
Template de declaração de escopo   

 

3 
 

violem condutas propostas pelo Tratado de Genebra, evitando assim tragédias e processos 

aos colaboradores), como também riscos econômicos (uma vez que, ao se fornecer esse 

produto a um país, inviabilizaria-se a venda do mesmo as nações e grupos inimigos a este 

país). 

 

7 Entregas (deliverables) do projeto 

 

Entrega Data limite Descrição Responsável 

Projeto 
conceitual 

30/07/2020 Concepção da missão da 
aeronave e determinar a 
factibilidade projeto. Ao 
final desta etapa espera-se 
obter um desenho final da 
aeronave. 

Gerente do projeto 
e departamento de 
engenharia. 

Projeto 
preliminar 

30/01/2024 
Cálculos e projeção de 
sistemas/componentes de 
áreas como: estabilidade, 
estruturas, aerodinâmica, 
etc.   

Departamento de 
engenharia. 

Construção do 
primeiro 
protótipo em 
escala 

30/01/2025 Manufatura de um 
primeiro avião com as 
devidas configurações  

Departamento de 
engenharia de 
produção. 

Projeto de 
homologação 
da linha de 
montagem 

30/01/2026 Comunicação entre a 
equipe de engenharia,  o 
departamento de 
manufatura e os 
fornecedores 

Departamento de 
engenharia de 
produção. 

Certificações  - 
Ensaios em voo 

30/01/2030 Testes do avião e 
elaboração de relatórios 
para a homologação do 
mesmo. 

Departamento de 
engenharia 
aeronáutica. 

Primeiro avião 
comercializável  

30/01/2030 Manufatura do primeiro 
avião a ser vendido. 

Gerente de projeto. 
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As entregas do projeto são progressivamente elaboradas a partir do termo de abertura do 
projeto (descrição do projeto, características do produto e requisitos do produto). São 
também denominadas deliverables, subprodutos ou produtos intermediários.  

Descrevem os resultados intermediários que se pretende atingir com este projeto. Uma 
entrega pode ser algo físico (protótipo, por exemplo) ou um determinado estado final de 
algo que já existe (linha de produção pronta para ser produzida). As entregas devem ser 
explicitadas como uma lista de substantivos que serão detalhadas posteriormente na WBS. A 
WBS posteriormente definida pode ser anexada então como um documento adicional. 

8 Equipe do projeto 
Definição dos times e especialistas responsáveis pela condução do projeto. Deve definir seus 
papéis, responsabilidades e contribuições (qual o conhecimento / experiência que cada um 
possui e que contribui para o sucesso do projeto).  Pode ser criada uma tabela neste 
documento, uma listagem simples ou indicar documentos adicionais, tais como: matriz de 
responsabilidades, organograma, etc. 

  

Times/Especialistas. Responsabilidade e Contribuições. 

Engenharia: Projeto Estrutural. Determinação de bases conceituais para o 
projeto geral de componentes da estrutura 
da aeronave. 

Engenharia: Projeto Aerodinâmica. Responsável por definir características de 
integrantes necessários ao vôo. Bem como 
realizar testes aerodinâmicos da aeronave 
através de simulações. 

Engenharia: Performance de Vôo. Avaliação de resultados práticos 
encontrados. Bem como avaliação de 
performance. 

Engenharia: Eletrônicos e Aviônicos. Determinação de componentes aviônicos e 
eletrônicos que serão utilizada na aeronave. 

Engenharia: Ensaio em Vôo. Testes práticos com aeronaves de testes, a 
fim de se determinar o desempenho e os 
envelopes estruturais da mesma, bem 
como identificar defeitos. 

Engenharia: Desenvolvimento Integrado de 
Produto (DIP). 

Cabe a esse time manter uma associação 
entre todas as áreas de engenharia: 
alertando problemas encontrados em cada 
uma das áreas, solicitações entre as partes, 
determinação de prazos. 
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Economia: Time de Avaliação do Mercado Grupo responsável por pesquisar quais as 
dinâmicas econômicas geopolíticas e 
corporativas que influenciaram no projeto. 

Time de Vendas Grupo designado a comunicação e 
negociação com possíveis consumidores e 
interessados no projeto. 

Pilotos Responsáveis por realizar vôos 
determinados pelo time de ensaios em vôo. 

Mecânicos e técnicos Cabe a esse grupo a construção dos 
projetos determinados por cada time e 
aprovados pelo time de DIP de engenharia. 

Marketing e Publicidade Divulgação de resultados, produtos e 
anúncios permitidos por presidência, time e 
clientes envolvidos no projeto. 

Recursos Humanos Manter a concisão e alinhamento de todos 
os funcionários segundo os objetivos da 
empresa. Além de ser responsável de 
recrutar novos funcionários para cada um 
dos times anteriormente indicados. 

 

9 Sumário de milestones 
 

Sumário de Milestones Data de entrega 

Eventos significativos no projeto. Estes podem incluir a realização de 
resultados-chave, o início ou a conclusão de uma fase do projeto 
ou a aceitação do produto. 

Data de 
conclusão da 
etapa. 

Análise de mercado 20/04/2020 

Definição da base de certificação. 27/04/2020 

Dimensionamento inicial e aprovação da configuração da aeronave. 27/05/2020 

Mapeamento de riscos 03/06/2020 

Previsão e aprovação orçamentária do projeto 03/07/2020 

Estabelecer parcerias com empresas de softwares para simulação 01/07/2020 
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Resultados das simulações computacionais das respectivas áreas  01/07/2022 

Análise empírica dos primeiros protótipos em escalas.  03/01/2023 

Definição do modelo final do projeto  03/01/2024 

Construção do protótipo em escala real 03/01/2025 

Montagem da linha de produção 03/01/2026 

Ensaios em voo e aprovação legal pela autoridade aeronáutica 
certificadora 

03/01/2030 

Aprovação final de investidores/acionistas 10/01/2030 

Nota: Se as uma data mencionada acima for um feriado ou um domingo, a data de entrega 
será alterada para o próximo dia útil. 
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10 Exclusões do projeto 

Desenvolvimento e manufatura de motores 

Fabricação  do armamento embarcado 

Manufatura de componentes do avião como: rebites, faróis, antenas, instrumentos 
de medição, hélice, etc 

Produtos agrícolas. 

Parte ferramental. 

Manufatura de materiais para construção. 

 

11 Premissas do projeto 
- O fabricante do motor vai entregar as especificações dos seus produtos até 

27/04/2020. 
- Os requisitos tanto militares quando agrícolas vão ser recebidos pelos clientes até 

27/04/2020. 
- Recebimento do checklist dos principais requisitos a serem cumpridos com a 

autoridade certificadora até 20/04/2020. 
- As empresas de softwares para simulação parceiras fornecerão as licenças o dia 

15/07/2020 
- O túnel de vento de Langley localizado em Hampton, Virginia, USA tem agenda 

disponível no mês de 01 de 2023. 
- O parte auditora da autoridade certificadora tem disponibilidades entre os meses 

06/2029 e 01/2030.  
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12 Aprovações 

 

 

 

Assinatura do gerente de projeto  Assinatura do patrocinador ou autor 

Davi Braz Araujo  Bramimond Almond 

Nome do gerente de projeto  Nome do patrocinador ou autor 

06/04/2020  07/04/2020 

Data             Data 


