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Resumo 

 

 Este trabalho tem como objetivo apresentar o cenário de um projeto hipotético 

realizada por uma fábrica de software dentro de um processo definido para instituições de 

pequeno e médio porte. O estudo contemplará a solicitação de serviço do cliente para resolver 

um problema. Esta requisição passará pelo setor de pré-venda para elicitação de requisitos 

preliminar e entendimento da demanda. Posteriormente, esta demanda será avaliada pela 

equipe de negócios onde verificaram se a demanda faz parte do portfólio de serviços 

prestados da organização ou se pode integrar para proporcionar novas oportunidades. A 

necessidade do requisitante sofrerá análise de viabilidade técnica, ou seja, será verificado se é 

possível concretizar o produto conforme especificado. O projeto tendo condições de 

produção, então setor de pré-venda confeccionará a proposta com precificação do projeto. Um 

dos diferenciais deste artefato será a elaboração do custo do sistema pela técnica de análise de 

pontos de funções agregados a outros custos. A proposta será encaminhada para o solicitante 

avaliar e consequentemente dar o aceite caso o agrade. 

A proposta com aceite do cliente será o termo de abertura do projeto. Esta autorização 

de execução será enviada para planejamento. Nesta fase, o escopo será refinado surgindo a 

declaração do escopo e a estrutura analítica do projeto (EAP). Nesta etapa, será mostrado 

técnicas de coleta de requisitos para evitar requisitos duvidosos, sem lógica ou desnecessários 

que poderão gerar estouros no orçamento, projeto desqualificado, retrabalho, conflitos e até 

mesmo o cancelamento do projeto. Arte planejar proverá planos de gerenciamento de escopo, 

recursos humanos, aquisições, custos, tempo, riscos, qualidade e comunicação. A integração 

destes planos gerará o principal documento de gestão de projetos denominado de “plano geral 

do projeto”.  Este documento dará ao gestor do projeto o rumo que projeto deverá seguir. 

Plano geral do projeto completo, os custos deverão ser revistos, pois o cliente pode ter 

solicitado mudanças de escopo, tecnologia, data de entrega ou outros fatores que impactaram 

nos custos. Após, será preparada e agendada a reunião de apresentação do plano que 

envolverá os intervenientes estratégicos.  

Plano geral aprovado entre as partes interessadas, o projeto entrará no processo de 

execução, ou seja, o desejo do cliente começará a se tornar em produto físico. Pode-se dizer 

que é hora do gerente do projeto colocar a prova os seus conhecimentos técnicos, habilidades 

e competência pessoais. Neste momento é que a comunicação é usada com mais frequências 



 

 

para orientar, resolver conflitos, solicitar recursos, eliminar barreiras do projeto. Além disso, 

periodicamente são levantadas informações do andamento dos projetos e armazenadas para 

verificação futura. A atuação do gerente não se restringe somente nos projetos, ele é 

responsável pelo desenvolvimento e motivação da equipe dos projetos. A sua atenção deve 

também estar voltada para balancear as expectativas dos stakeholders. A construção do 

projeto pode gerar interferências devido solicitações de mudanças oriundas de diferentes 

fontes. Estas requisições devem ser aprovadas por um comitê de mudanças para avaliar o 

impacto no projeto e atualizações no plano geral poderão ser empregadas.  

As informações coletadas do andamento do projeto durante execução deverão ser 

avaliadas para identificar se está acontecendo desvios do planejado. Qualquer desvio que 

existir, ações deverão ser tomadas para que o projeto volte na direção correta.   

Quando desenvolvimento do produto for concluído e aceito pelo cliente, o projeto 

deverá ser encerrado com solução de resíduos de conflitos, compromissos com fornecedores 

pagos, documentos do projeto guardados, realização de retrospectiva do projeto para levantar 

lições aprendida e consolidadas em relatório. 

 

Palavras Chave: clientes,  processos, pré-venda, apf     

 



 

 

Abstract 

 

This study aims to present the scenario of a hypothetical project carried out by a 

software factory within a defined process for small and medium-sized institutions. The study 

will use the service request from the client to solve a problem. This request will go through 

pre-sales sector for elicitation of preliminary requirements and the understanding of demand. 

Subsequently, this demand will be evaluated by the business team, which will check if the 

demand is already part of the portfolio of the services provided by the organization or if it can 

be integrated to provide new opportunities. The needs of the requestor will go through a 

technical feasibility analysis to check whether it is possible to achieve the results specified. If 

the production conditions are confirmed, then the pre-selling team will prepare a pricing 

proposal. One of the advantages will be the system's cost elaboration, which will be based on 

the Function Point Analysis (FPA) technique. The proposal will then be forwarded to the 

requestor to evaluate and consequently accept it in case it pleases him.   

Once accepted, the proposal will become the project charter and a development 

consent will be forwarded to the planning phase. At this stage, the scope will be refined and 

two documents will be created: the scope statement and the Work Breakdown Structure 

(WBS). Different requirements gathering techniques are going to be shown and studied to 

avoid dubious, illogical or unnecessary requirements which may cause cost overruns, 

disqualified projects, reworks, conflicts or even the cancellation of the project. This planning 

will provide scope management, human resources, procurement, cost, time, risk, quality and 

communication documents. The integration of these plans will generate the management 

project main document called "overall project plan". This document will be responsible for 

showing the Project Manager which direction the project should follow. When the overall 

project plan is complete, the costs must be reviewed once the client may have requested 

changes in scope, technology, delivery date or other factors affecting costs. Right after that, to 

present the plan, a meeting involving strategic stakeholders will be prepared and scheduled.  

Once the general plan is approved by all stakeholders, the project will enter the 

implementation process, i.e., the customer's desires will finally start becoming a physical 

commodity. It can be said that this is the time for the Project Manager to put in evidence all 

his expertise, skills and personal competence. At this point, communication is used more 

frequently to guide, resolve conflicts, request features, eliminate barriers of projects. In 



 

 

addition, information about the project's progress are periodically collected and stored for 

future verification.  The manager's performance may not be restricted to the projects 

themselves, he is responsible for developing and motivating the entire project team. His 

attention may also be focused on balancing the expectations of the stakeholders. Building a 

project can sometimes suffer interferences from changing requests that may come from 

different sources.  These requests must be approved by a committee of changes to assess the 

impact on the project and evaluate the need of updates on the overall plan.  

The information collected during the course of the project implementation must be 

assessed to identify whether deviations are happening. In case of any deviation, actions should 

be taken to put the project back in the right direction.  

When the product development is completed and accepted by the customer, the project 

should be terminated and all possible conflicts must be resolved, the commitments with 

suppliers must be paid, the project's documents must be saved, the lessons learned must be 

written and consolidated in a report. 

 

Key Words: Customers, processes, pre-sales, FPA. 

  



 

 

Agradecimentos 

 

Agradecemos a todos professores e alunos da FGV pelo compartilhamento de 

experiências e aprendizagem além da amizade. Estes valores alimentam a nossa luta em 

alcançar nossos anseios tendo como base a cidadania, ética e sustentabilidade. 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

1.INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 15 

2. PRÉ-VENDA ........................................................................................................................ 17 

COLETA DE REQUISITOS ............................................................................................................ 17 

PRECIFICAÇÃO DO PROJETO ....................................................................................................... 25 

3. PLANEJAMENTO ............................................................................................................... 39 

DECLARAÇÃO DE ESCOPO ......................................................................................................... 39 

PLANO DE AQUISIÇÃO ............................................................................................................... 44 

PLANO DE RH ............................................................................................................................ 46 

PLANO DE TESTE ....................................................................................................................... 48 

PLANO DE RISCOS ...................................................................................................................... 49 

PLANO DE COMUNICAÇÃO ......................................................................................................... 51 

CRONOGRAMA ........................................................................................................................... 55 

CUSTOS ..................................................................................................................................... 63 

4. EXECUÇÃO ......................................................................................................................... 65 

GESTÃO DE ESCOPO ................................................................................................................... 65 

GESTÃO DE PESSOAS ................................................................................................................. 69 

GESTÃO DE QUALIDADE ............................................................................................................ 70 

GESTÃO DE RISCOS .................................................................................................................... 72 

GESTÃO DE AQUISIÇÃO ............................................................................................................. 73 

GESTÃO DE COMUNICAÇÃO ....................................................................................................... 79 

GESTÃO DE TEMPO E CUSTO ...................................................................................................... 79 

5. ENCERRAMENTO ............................................................................................................. 84 

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO SUPORTE PÓS-IMPLEMENTAÇÃO ........................................... 86 

ENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE SUPORTE ................................................................................. 86 

DOCUMENTAÇÃO ORGANIZADA ................................................................................................ 86 

ENCERRAMENTO DAS AQUISIÇÕES ............................................................................................ 87 

LIÇÕES APRENDIDAS ................................................................................................................. 89 

DESMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS (EQUIPE DO PROJETO) ......................................................... 90 

6. CONCLUSÕES .................................................................................................................... 91 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 92 

8. APÊNDICE INDIVIDUAL ............................................................................................... 93 



 

 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 94 

2. DESAFIOS DA PRÉ-VENDA ............................................................................................. 95 

3. ARTE DE ELICITAR REQUISITOS ................................................................................... 96 

4. SATISFAÇÃO DO CLIENTE ............................................................................................ 100 

5. CONCLUSÃO .................................................................................................................... 101 



15 

 

1.INTRODUÇÃO  

O mercado está cada vez mais competitivo resultando em margens de lucros menores. 

Desta forma, as organizações são obrigadas desenvolver processos visando diminuir os custos 

para obter retornos maiores e preços agradáveis para fomentação de negócios. Este trabalho 

tem como objetivo apresentar o cenário de um projeto hipotético realizada por uma fábrica de 

software dentro de um processo definido para instituições de pequeno e médio porte. O estudo 

contemplará a solicitação de serviço do cliente para resolver um problema. Esta requisição 

passará pelo setor de pré-venda para elicitação de requisitos preliminar e entendimento da 

demanda. Posteriormente, esta demanda será avaliada pela equipe de negócios onde 

verificaram se a demanda faz parte do portfólio de serviços prestados da organização ou se 

pode integrar para proporcionar novas oportunidades. A necessidade do requisitante sofrerá 

análise de viabilidade técnica, ou seja, será verificado se é possível concretizar o produto 

conforme especificado. O projeto tendo condições de produção, então setor de pré-venda 

confeccionará a proposta com precificação do projeto. Um dos diferenciais deste artefato será 

a elaboração do custo do sistema pela técnica de análise de ponto de função agregados a 

outros custos. A proposta será encaminhada para o solicitante avaliar e consequentemente dar 

o aceite caso o agrade. 

A proposta com aceite do cliente será o termo de abertura do projeto. Esta autorização 

de execução será enviada para planejamento. Nesta fase, o escopo será refinado surgindo a 

declaração do escopo e a estrutura analítica do projeto (EAP). Nesta etapa, será mostrado 

técnicas de coleta de requisitos para evitar requisitos duvidosos, sem lógica ou desnecessários 

que poderão gerar estouros no orçamento, projeto desqualificado, retrabalho, conflitos e até 

mesmo o cancelamento do projeto. A arte de planejar proverá planos de gerenciamento de 

escopo, recursos humanos, aquisições, custos, tempo, riscos, qualidade e comunicação. A 

integração destes planos gerará o principal documento de gestão de projetos denominado de 

“plano geral do projeto”.  Este documento dará ao gestor do projeto o rumo que o projeto 

deverá seguir. Após o plano geral do projeto estiver completo, os custos deverão ser revistos, 

pois o cliente pode ter solicitado mudanças de escopo, tecnologia, data de entrega ou outros 

fatores que impactaram nos custos. Em seguida, será preparada e agendada a reunião de 

apresentação do plano que envolverá os intervenientes estratégicos.  

Plano geral aprovado entre as partes interessadas, o projeto entrará no processo de 

execução, ou seja, o desejo do cliente começará a se tornar em produto físico. Pode-se dizer 

que é hora do gerente do projeto colocar a prova os seus conhecimentos técnicos, habilidades 
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e competências pessoais. Neste momento é que a comunicação é usada com mais frequências 

para orientar, resolver conflitos, solicitar recursos, eliminar barreiras do projeto. Além disso, 

periodicamente são levantadas informações do andamento do projeto e armazenadas para 

verificação futura. A atuação do gerente não se restringe somente nos projetos, ele é 

responsável pelo desenvolvimento e motivação da equipe do projeto. A sua atenção deve 

também estar voltada para balancear as expectativas dos stakeholders. A construção do 

projeto pode gerar interferências devidas solicitações de mudanças oriundas de diferentes 

fontes. Estas requisições devem ser aprovadas por um comitê de mudanças para avaliar o 

impacto no projeto e atualizações no plano geral poderão ser empregadas.  

As informações coletadas do andamento do projeto durante execução deverão ser 

avaliadas para identificar se está acontecendo desvios do planejado. Qualquer desvio que 

existir, ações deverão ser tomadas para que o projeto volte na direção correta.   

Quando desenvolvimento do produto for concluído e aceito pelo cliente, o projeto 

deverá ser encerrado com solução de resíduos de conflitos, compromissos com fornecedores 

pagos, documentos do projeto guardados, realização de retrospectiva do projeto para levantar 

lições aprendidas e consolidadas em relatório. 

Este trabalho tem como metas gerais mostrar a integração de processo desde a pré-

venda até a entrega de um projeto além de apresentar o cenário da fase de pré-venda 

utilizando prática de mercado de custo de sistemas alinhado com a gestão de projetos. Este 

texto tem como objetivo especifico demonstrar aplicabilidade de gerenciamento de projetos 

em fábricas de softwares iniciando em pré-venda, passando pelo planejamento e execução até 

a entrega do produto final. 
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2. PRÉ-VENDA 

O mercado externo até as próprias prestadoras de serviços que desenvolvem sistemas 

podem demandar serviços por diferentes canais de comunicação. Estas requisições geralmente 

são recepcionadas pela equipe de pré-venda que tem como reponsabilidade de entender a 

necessidade do cliente. Alguém da equipe é designando para elicitar o escopo preliminar e os 

objetivos da necessidade do solicitante.  

Coleta de Requisitos 

O primeiro passo deste colaborador será identificar e registrar os intervenientes que 

serão fontes para obter as informações da demanda candidata a projeto. É importante avaliar 

as partes interessadas para traçar estratégias de abordagem para cada participante do 

levantamento das necessidades levando em consideração de que estamos tratando de pessoas 

com diferentes perfis que podem ser a favor ou contra a execução do projeto devido a 

questões pessoais. A tabela 1 apresenta um modelo de registro de intervenientes. 

 

Tabela 1 

MODELO DE REGISTRO DE INTERVENIENTES 
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je
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er
 

In
te

re
ss

e
 

In
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u
ên
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a
 

C
la

ss
if
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a
çã

o
 

Outras 

Características 

Leticia 

Simionato 

Diretora 

Executiva 
Sponsor 

A
lt

o
 

A
lt

o
 

P
o
si

ti
v
a Foco de 

Atenção 

Autorizador da 

execução do 

projeto. 

Fernanda 

Okabe 

Diretora 

de 

Marketing 

Facilitador e 

fornecedor de 

requisitos 

M
éd

io
 

A
lt

o
 

P
o
si

ti
v
a 

Manter 

informado e 

satisfeito 

Responsável 

pela pesquisa 

de mercado. 

Dayane 

Soares 

Diretora 

de 

Marketing 

do 

Facilitador e 

fornecedor de 

requisitos 

A
lt

o
 

A
lt

o
 

P
o
si

ti
v
a Gerenciar 

de perto 

Responsável 

em dar o aceite 

no projeto. 
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Facebook 

Felipe 

Martins 

Diretor de 

TI 

Fornecedor de 

requisitos 

técnicos e de 

ambiente de 

desenvolvimento 

e homologação. 

B
ai

x
o

 

M
éd

io
 

P
o
si

ti
v
a 

Monitorar 

com 

mínimo de 

esforço 

Responsável 

por eliminar 

barreiras 

técnicas que 

impeçam o 

bom andamento 

do projeto. 

Marlon 

Pazinato 
PMO 

Responsável em 

dar suporte ao 

gerente de 

projeto. 

B
ai

x
o

 

A
lt

o
 

P
o
si

ti
v
a Manter 

informado 
N/A 

  

 O próximo passo é identificar o objetivo do projeto e os requisitos que poderão ser 

através de reuniões, questionários, entrevistas, brainstorming e observação direta. Alguns 

cuidados devem ser tomados nesta etapa, tais como: 

 Identificar o local para coleta de requisitos; 

 Verificar a disponibilidade dos intervenientes para agendamento da abstração das 

informações; 

 Preparar-se para os encontros; 

 Solicitar autorização para entrar no espaço de clientes externos;  

 Entender o “core business” da organização requisitante. 

Em alguns momentos fica difícil abstrair definitivamente o que o requisitante deseja, 

sendo assim, pode-se usar da técnica de prototipação de tela de sistema para buscar a essência 

da solicitação. Segundo Steve Jobs, as pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a 

elas. Os fornecedores de requisitos devem estar à vontade para falar do que precisa, para isto, 

o entrevistador deve ser empático, atender a este protagonista valorizando o ser humano, ser 

ouvinte ativo, apresentar equilíbrio em suas ações, prestar atenção na linguagem corporal, 

solicitar esclarecimento de dúvidas, mostrar honestidade e engaja-los a serem participantes 

ativos. Paladini (1997) destaca que o processo de conquista, manutenção e satisfação dos 

clientes exige esforços organizacionais que se iniciam na concepção do produto e se estendem 
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até o atendimento pós-venda. A qualidade no atendimento pode trazer diversos benefícios 

onde A. AUN cita:  

 

“Oferecer serviços de alta qualidade pode economizar o dinheiro de sua 

empresa. As mesmas coisas que contribuem para a felicidade de um cliente também 

elevam a produtividade dos empregados” (2012, p.51). 

 

 Os requisitos levantados devem ser documentados com a origem de cada solicitação 

para que o ponto focal da organização possa dar aceite.  No artefato deve estar presente o 

nome do projeto, as restrições, premissas encontradas conforme demonstrado na tabela 2.  
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Tabela 2 

MODELO DE ARTEFATO DE REQUISITOS 

 

Escopo do 

projeto 

preliminar do 

SORF- Sistema 

de Orçamento 

Familiar 

Identificador Solicitante Cargo Departamento Requisito 

REQ001 
Júlio da 

Silva 

Analista de 

Mercado 
Marketing 

O consumidor final poderá controlar no 

sistema contas a receber com seus respectivos 

valores. Cada conta será associada a uma 

origem (pessoa física ou jurídica). 

REQ001 
Fabiana 

Matias 

Analista de 

Mercado 
Marketing 

O consumidor final terá modulo de contas a 

pagar que possibilita controle e a gestão dos 

débitos. 

REQ003 
Paula 

Azevedo 

Diretora de 

Marketing 
Marketing 

Extrato de conta conterá contas a receber e a 

pagar resultando no saldo disponível para o 

consumidor final. 

REQ004 
João do 

Amaral 

Diretor 

Executivo 

Planejamento 

Estratégico 

O sistema proverá a redistribuição de parcelas 

automaticamente no módulo de contas a 

pagar, ou seja, quando for digitada a 

quantidade de parcelas o SORF registrará os 

débitos nos meses subsequentes. 

REQ005 
João do 

Amaral 

Diretor 

Executivo 

Planejamento 

Estratégico 

O consumidor final fará a gestão dos 

vencimentos das contas a pagar caso uma 

conta esteja prestes a vencer.  O sistema 

gerará um alerta em tela e via SMS quando 
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uma conta está prestes a vencer e vencidas. 

Esta configuração será parametrizada no 

sistema. 

 

REQ006 

 

Paula 

Azevedo 

 

Diretora de 

Marketing 

 

Marketing 

 

Contas a pagar serão categorizadas em contas 

variáveis e fixas. 

REQ007 
Fabiana 

Matias 

Analista de 

Mercado 
Marketing 

Quando houver atrasos em pagamentos, será 

demonstrado ao consumidor o valor dos juros 

que será pago até a quitação da dívida. Além 

disso, será possível de visualizar um 

comparativo entre a despesa original e atual. 

REQ008 
Júlio da 

Silva 

Analista de 

Mercado 
Marketing 

Em caso de receitas recorrentes, o sistema 

proverá registro automático nos dias, 

semanas, meses ou anos subsequentes de 

acordo com o período pré-configurado pelo 

operador do sistema. 

REQ009 
Fabiana 

Matias 

Analista de 

Mercado 
Marketing 

Todos os lançamentos recorrentes de receitas 

ou débitos deverão ser marcados com um 

ícone diferente para facilitar a visualização. 
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REQ010 
Júlio da 

Silva 

Analista de 

Mercado 
Marketing 

Estará disponível o recurso de visualização 

dos gráficos mensais de receitas ou despesas 

no resumo financeiro. São exibidos até quatro 

níveis de gráficos que vão detalhar a categoria 

que o consumidor deseja visualizar. 

REQ011 
Fabiana 

Matias 

Analista de 

Mercado 
Marketing 

Após efetuar o pagamento, o consumidor 

poderá armazenar no sistema o comprovante 

no formato digital. 

 

REQ012 

 

Paula 

Azevedo 

 

Diretora de 

Marketing 

 

Marketing 

 

O consumidor final poderá armazenar o 

código de barras de boletos bancários através 

do leitor de código de barras L50. Esta 

facilidade poderá ser utilizada para 

pagamentos de conta via Internet Bank 

copiando e colando o código ao invés de 

digitá-lo manualmente. 

REQ013 

 

Paula 

Azevedo 

 

Diretora de 

Marketing 

 

Marketing 

O registro de contas poderá ser feito mediante 

smartphone, tablet e tela do sistema. 

REQ014 
Júlio da 

Silva 

Analista de 

Mercado 
Marketing 

O consumidor final poderá planejar o 

orçamenta anual e acompanhar os desvios 

entre o planejado e o realizado. 

REQ015 João do Diretor Planejamento O sistema terá um relatório contendo gráficos 
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Amaral Executivo Estratégico em linha para acompanhar visualmente os 

gastos mês a mês. 

REQ016 

 

Paula 

Azevedo 

 

Diretora de 

Marketing 

 

Marketing 

O consumidor verificará o balanço financeiro 

após fechamento. O fechamento poderá ser 

mensal ou anual. 

REQ017 
João do 

Amaral 

Diretor 

Executivo 

Planejamento 

Estratégico 

Deverá ser produzido protótipo de tela para o 

setor de marketing realizar pesquisa de 

aceitação do produto antes de iniciar a 

construção do sistema. 

 

REQ018 

 

João do 

Amaral 

 

Diretor 

Executivo 

 

Planejamento 

Estratégico 

 

A equipe de marketing em conjunto com 

colaboradores da prestadora de serviços 

traçará o plano publicitário para o lançamento 

do produto. 

REQ019 
Antônio 

Carlos 

Diretor de 

TI 
TI 

O projeto deverá ser desenvolvido com 

tecnologias que permitem a execução do 

sistema em qualquer sistema operacional 
 

Premissas: Qualquer dúvida levantada pela equipe do projeto deverá ser respondida pela equipe do cliente em até 5 dias úteis. 

O cliente disponibilizará ambiente de hardware e software conforme especificados na proposta de venda. 

Restrições: Como o ambiente da empresa sofre manutenção aos finais de semana, esses dias não poderão ser considerados no cronograma. 

Será utilizada para desenvolver o SORF a linguagem de programação Java. 

O projeto não poderá custar mais de R$ 100.000,00. 

O prazo de entrega do produto é de 6 meses. 
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Assinaturas 

 Nome: Data: Assinatura: 

Diretora de 

Marketing  
Paula Azevedo 17/03/2013 _____________________________ 

  

Diretor 

Executivo 
João do Amaral 17/03/2013 _____________________________ 
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Precificação do Projeto 

 A precificação do projeto tem como base a agregação dos custos para construir o 

produto final. Quando estes custos são acrescidos de um percentual ou valor que a fábrica 

pretende ter de retorno financeiro (lucro) obtém-se o preço de venda do produto. Para os 

custos da construção do sistema, o mercado adota a técnica denominada de análise de pontos 

de função (APF). Esta técnica surgiu na década de 1970, tendo como seu precursor a IBM 

(International Business Machines). A técnica permite medir o tamanho funcional de um 

software do ponto de vista do usuário, ou seja, APF busca medir o que o sistema faz e não 

como ele foi construído. Com o crescimento acelerado da utilização desta ferramenta, em 

1986 foi criado o órgão sem fins lucrativos que regulariza as regras de contagem de pontos de 

função chamada de International Function Point Users Group (IFPUG). Esta fundação criou 

o manual Counting Practices Manual (CPM) contendo as regras de contagem. Será 

apresentado o custo do produto SORF utilizando APF associado aos conceitos da 

metodologia. A medição tem como seu insumo principal os requisitos que mesmo sem estar 

completos a técnica permite a contagem preliminar de qualquer sistema e gradativamente 

poderá ser atualizada no decorrer do amadurecimento do escopo.  

 Determinar o tipo de contagem para estimar o programa deve ser feito na fase inicial 

da estimativa. Existem três tipos de contagens que são explicadas a seguir: 

 Contagem de um projeto de desenvolvimento é o número de pontos de função de um 

software novo ou que substituirá um existente. 

 Contagem de um projeto de melhoria mede as funcionalidades novas, excluídas ou 

alteradas de um sistema existente. 

  Contagem de uma aplicação (ou baseline) fornece simplesmente o tamanho funcional 

de um sistema pronto. 

O SORF é produto novo, ou seja, o tipo de contagem é de um projeto de desenvolvimento. 

Agora precisa definir a fronteira da aplicação, ou seja, o produto que será contado sem 

especificar o mundo externo.  A organização que solicitou a aplicação pode ter um cadastro 

de usuários de um sistema pronto e deseja utiliza-lo. Por exemplo, quando um usuário fosse 

acessar o SORF, a validação de suas credencias seriam feitas na base de dados externa e não 

local. Neste cenário, qual seria fronteira da aplicação? A fronteira seria o próprio SORF, 

conforme o quadro 1. 
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Quadro 1 

FRONTEIRA DA APLICAÇÃO 

 

  

 

 

 

  

 

 

Identificada a delimitação da aplicação, deve ser levantado o escopo da contagem que são as 

funcionalidades presentes nos requisitos elicitados de acordo com o quadro 2. 

Quadro 2 

DOCUMENTO DE REQUISITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRONTEIRA DA 

APLICAÇÃO 

SORF – Sistema de Orçamento 

Familiar 

 

OUTRAS APLICAÇÕES 

 

Cadastro de usuários 

FRONTEIRA DA APLICAÇÃO 

 

SORF – Sistema de Orçamento 

Familiar 

OUTRAS APLICAÇÕES 

 

Cadastro de usuários 

 

Documento de Requisitos 

Id
en

tificação d
as 

F
u
n
cio

n
alid

ad
es 
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Escopo da contagem definido, deve-se encontrar as funções do tipo de dado que 

representam informações que são mantidas pelo próprio sistema ou outros programas em 

banco dados e arquivos do sistema operacional. Estas funções são subdivididas em dois 

grupos demonstrado logo abaixo: 

 Arquivo lógico interno (ALI) são informações mantidas dentro da fronteira do sistema 

que estão logicamente relacionados e é reconhecido pelo usuário. 

 Arquivo de interface externa (AIE) são informações mantidas em aplicativos fora da 

fronteira, porém é lido pelo sistema que sofrerá a contagem. Este tipo de arquivo 

também está relacionado logicamente e é reconhecido pelo usuário. 

No quadro 3 tem a representação gráfica de ALI e AIE. 
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Quadro 3 

FUNÇÕES DO TIPO DE DADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificado os tipos de dados, deve-se ir em busca dos tipos de transações que 

representam os dados que são cadastrados ou mostrados aos usuários do sistema através de 

funcionalidades do sistema. Os tipos de transações estão divididos em: 

 Entrada externa (EE) são informações que podem ser incluídas, alteradas ou excluídas 

por um usuário ou sistema fora da fronteira. Exemplos: cadastrar débito, excluir 

débito e alterar débito. 

 Saída externa (SE) são informações que são visualizadas pelo usuário que apresentam 

cálculos, gráficos ou transações que envolvem movimento de arquivos (remessa e 

retorno). Exemplos: Relatório contendo o saldo da conta bancária, remessas e retornos 

bancários via arquivos no formato texto, gráficos estatísticos, entre outros. 

FRONTEIRA DA APLICAÇÃO 

ALI 

SORF – Sistema de Orçamento 

Familiar 

OUTRAS APLICAÇÕES 

AIE 

Cadastro de usuários 

 

Documento de Requisitos 

Id
en

tificação
 d

as 

F
u

n
cio

n
alid

ad
es 
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 Consulta externa (CE) são informações que são mostrados fora da fronteira ao usuário 

que não contém cálculos matemáticos, gráficos ou transações que envolvem 

movimento de arquivos. 

O quadro 4 representa as funções do tipo de dado transacional: 
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Quadro 4 

FUNÇÕES DO TIPO DE TRANSACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRONTEIRA DA APLICAÇÃO 

SORF – Sistema de Orçamento 

Familiar 

Arquivo Lógico Interno 

OUTRAS APLICAÇÕES 

Arquivo de Interface Externa 

Cadastro de usuários 

Entrada Externa 

 

Saída Externa 

 

Mês            Faturamento 

Janeiro         R$ 10.000,00 

Fevereiro     R$ 30.000,00 

Consulta Externa 

 

Cadastro de Cliente 

José Augustp 

Maria do Santos 

 

Documento de Requisitos 

Id
en

tificação
 d

as 

F
u

n
cio

n
alid

ad
es 
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Chegou o momento simular contagem de pontos de função de alguns requisitos dos 

SORF. O objetivo desta simulação é ter uma noção do mecanismo desta técnica. Este sistema 

precisará de proprietários de contas para gestão de orçamento familiar. Cada proprietário 

poderá realizar lançamentos (créditos e despesas) na sua conta. As informações dos próprios 

indivíduos deverão ser armazenadas dentro da fronteira do sistema, desta forma consideremos 

que é um ALI. Neste momento, será definida a complexidade do tipo de dado (TD) que 

representa campos que serão guardados no ALI, são reconhecidos pelo usuário e únicos. Para 

contar TD devem ser seguidas regras que estão presentes no manual do IFPUG. Supõe que 

serão armazenados os seguintes campos: código, nome, data nascimento, data de cadastro, 

nacionalidade, naturalidade, profissão, nome da mãe e nome do pai. Nesta situação, cada 

campo é contado como 1 TD, ou seja, no ALI pessoas terão 9 TDs. Após, deve ser feita a 

contagem do tipo de registro (TR) que representa o relacionamento do ALI com outros. 

Segundo regras do manual, deve ser contado 1 TR para o próprio ALI. O arquivo lógico de 

interface denominado pessoa está relacionado diretamente com conta, sendo assim, há 1 TR 

do  ALI pessoa acrescido de 1 TR do ALI da conta totalizando 2 TRs conforme figura 1.  

        Figura 1  

              RELACIONAMENTO ARQUIVO LÓGICO INTERNO 

 

 

 

 O CMP informa que ALI com TDs menor que 20 e TR entre 2 a 5 a complexidade é 

baixa contabilizando 7 pontos de função (PF).  O quadro 5 tem representação da citação 

anterior. A mesma lógica de contagem do ALI pessoa é seguida para contar outros ALIs e 

AIEs conforme normas estabelecidas pelo IFPUG.   

 Os dados dos titulares das contas precisam ser incluídos no sistema via tela. Esta 

funcionalidade é denominada de transação do tipo entrada externa (EE).  Os campos digitados 

pelo operador do sistema são os TDs. As regras de contagem indicam que para este tipo de 

transação deve ser contado 1 TD para os comandos da tela e mais 1 TD para as mensagens 

que são apresentadas ao expectador.  Sendo assim, entrada externa para cadastrar pessoa 

conterá 11 TDs (9 TDs para campo + TD para comandos + 1 TD para mensagens). Para as 

funções do tipo transação, os dados digitados pelo usuário são mantidos em ALIs ou lidos em 

Pessoa 

 Conta 
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AIE. Esta relação é denominada de arquivo referenciado (AR). Para que se tenha a conta é 

necessário associa-la a um titular cujo a principal intenção é atualizar os ALI conta e pessoa. 

Sendo assim, contamos 2 AR (1 TR do titular + 1 AR pessoa). Para esta situação, o quadro 5 

demonstra que mostra que complexidade é média com 4 PF.  

Quadro 5 

COMPLEXIDADE FUNCIONAL – IFPUG 

 

 Fonte: http://fattocs.com 

  

Nos parágrafos anteriores foi discorrido sucintamente o processo de contagem de 

pontos de função, para que seja entendida a lógica desta técnica. Logo abaixo tem a tabela 3 

contendo a contagem do SORF.  
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Tabela 3 

ANALISE DE PONTO FUNÇÃO - SORF 

 

Descrição Tipo TD AR / TR Complexidade 
Contribuição 

(PF) 

Pessoa ALI 8 2 Baixa 7 

Conta ALI 4 3 Baixa 7 

Lançamentos 

Planejados 
ALI 5 1 Baixa 7 

Lançamentos Físicos ALI 5 1 Baixa 7 

Categoria ALI 2 2 Baixa 7 

Incluir pessoa EE 10 1 Baixa 3 

Alterar Pessoa EE 10 1 Baixa 3 

Excluir Pessoa EE 3 4 Média 4 

Consultar Pessoa CE 10 1 Baixa 3 

Incluir Conta EE 6 2 Média 4 

Alterar Conta EE 6 2 Média 4 

Excluir Conta EE 3 3 Média 4 

Consultar Conta CE 6 2 Média 4 

Incluir Lançamentos 

Planejados 
EE 12 4 Alta 6 

Alterar Lançamentos 

Planejados 
EE 12 4 Alta 6 

Excluir Lançamentos 

Planejados 
EE 3 1 Baixa 3 

Consultar 

Lançamentos 

Planejados 

CE 12 4 Alta 6 

Extrato de 

Lançamentos 

Planejamentos 

SE 12 4 Alta 7 

Redistribuir EE 12 4 Alta 6 
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Lançamentos 

Planejados 

Enviar SMS SE 4 1 Baixa 4 

Incluir Lançamentos 

Físicos 
EE 15 4 Alta 6 

Alterar Lançamentos 

Físicos 
EE 15 4 Alta 6 

Excluir Lançamentos 

Físicos 
EE 15 1 Baixa 3 

Consultar 

Lançamentos Físicos 
CE 15 4 Alta 6 

Extrato de 

Lançamentos Físicos 
SE 15 4 Alta 7 

Redistribuir 

Lançamento Físicos 
EE 15 4 Alta 6 

Incluir categoria EE 4 1 Baixa 3 

Alterar categoria EE 4 1 Baixa 3 

Excluir categoria EE 3 3 Média 4 

Consultar categoria CE 4 1 Baixa 3 

Balanço Financeiro SE 6 4 Alta 7 

TOTAL     156 PF 

  

De acordo com tabela 3, o SORF tem tamanho funcional de 156 pontos de função. 

Para o estudo de caso deste trabalho o ponto custará R$ 314,00.  Sendo assim, se multiplicar o 

tamanho funcional pelo valor do ponto tem-se o valor para produzir o sistema que neste caso 

será R$ 48.984,00. Ao confeccionar a proposta, além do custo do sistema podem ser 

adicionados outros, tais como: passagens, hospedagens, alimentação, aquisição de licenças e 

entres outros. Na tabela 4 tem uma simulação sucinta da composição dos custos do projeto. 
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Tabela 4 

CUSTOS DO PROJETO 

 

Descrição Categoria Quantidade 

Valor 

Unitário Valor 

SORF Sistema 1 R$ 48.984,00 

R$ 

48.984,00 

Viagem (Curitiba – 

Brasília) Transporte 2 R$ 700,00 R$ 1.400,00 

Viagem (Brasília – 

Curitiba) Transporte 2 R$ 700,00 R$ 1.400,00 

Hotel – Brasília Hospedagem 4 R$ 380,00 R$ 1.520,00 

Alimentação Alimentação 8 R$ 70,00 R$ 560,00 

 

Total: R$ 53.864,00 

 

 Levantado os custos, então deve ser definido o preço para desenvolver o produto. Será 

acrescentada a taxa de 55% (impostos inclusos) sobre os custos de projetos, ou seja, preço do 

software será de R$ 83.489,20. Em suma, será elaborada a proposta contendo as informações 

técnicas do produto, escopo, preço, premissas, responsabilidades do cliente e restrições. No 

quadro 6 apresenta um modelo de uma proposta. 
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Quadro 6 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

Curitiba, 15 de Julho de 2014 

 

Proposta Comercial 

 

À 

XPTO Rede Social Ltda. 

Aos cuidados de  

Fulano da Silva Almeida. 

 

Prezados, 

 

 Apresentamos à V. Sas., proposta de construção de sistema para gestão de 

orçamento familiar (SORF). 

 

 Esta proposta compreende o escopo preliminar do projeto acompanhado do 

seu custo, prazo e condições comerciais. 

  

 

 Desde já agradeçemos a oportunidade à nós concedida, e nos colocamos a 

disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

Juca de Oliveira 

 

Escopo da Proposta 

O SORF (Sistema de Orçamento Familiar) será desenvolvido com o objetivo de 

proporcionar a gestão de receitas e despesas familiar. No módulo de receita, o consumido 

final poderá cadastrar todas as receitas definindo a sua origem. O sistema deverá distinguir 

se a receita é oriunda de pessoa física ou jurídica. Sendo assim, deverá existir um cadastro 

desses tipos de pessoas permitindo que o consumidor tenha a facilidade e rastreabilidade 

dos seus créditos. Caso haja receitas recorrentes, será possível redistribuir 

automaticamente as receitas nos dias, semanas, meses ou anos subsequentes quando os 

parâmetros de recorrência forem pré-configurados. O módulo de contas a pagar proverá a 

gestão de débitos do consumidor final. Ele poderá registrar todas as suas despesas via tela 

de sistema, tablet e smartphone. No registro via tela, este consumidor poderá utilizar o 

leitor de código de barras modelo L50 para gravar o número do código de barras no 

sistema. Este benefício tem como objetivo de facilitar o pagamento de contas utilizando o 

Internet Banking, pois o usuário irá copiar e colar o número sem a necessidade digitar 

cada cardinal numérico. Os débitos recorrentes poderão ser redistribuídos 

automaticamente nos meses posteriores de acordo com quantidade de parcelas. O sistema 

gerará alerta quando uma conta está prestes a vencer, vencida ou situação normal. Estes 

alertas serão representados pelas cores descritas abaixo: 

 Normal 

       Prestes a vencer 

 Em atraso 

Quando uma conta a pagar estiver prestes a vencer ou que venceu, o consumidor terá a 

opção de escolher no sistema se deseja enviar uma mensagem automática para o celular. A 

configuração de antecedência, em dias, para gerar alerta de contas prestes a vencer será de 

livre escolha do operador do sistema. Ao entrar na situação de alerta “em atraso”, o SORF 

demonstrará os juros que serão pagos por dia de atraso e a comparação da divida original 

com a atual.  Além disso, haverá categorização das contas deste módulo em variáveis ou 

fixas.  
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Contas fixas são despesas previstas que deverão ser pagas todos os meses e as 

variáveis são despesas inesperadas que surgem de uma necessidade imediata.  Ao pagar 

uma fatura o usuário do sistema deverá dar baixa no débito com a possibilidade de 

armazenar de comprovante digital. O módulo de planejamento possibilitará ao usuário do 

sistema registrar uma previsão de receitas e gastos futuros anualmente. 

Após o fechamento, que poderá ser realizado a cada mês ou anualmente, o sistema irá 

apresentar no balanço do que foi planejado e o realizado. No balanço será possível 

visualizar desvios, saldo e a avaliação gerada pelo programa.O consumidor terá um 

extrato de resumo financeiro contendo contas a pagar, receber e saldo e gráficos mensais 

ou anuais no relatório. Serão exibidos até quatro níveis de gráficos que vão detalhar a 

categoria que o consumidor deseja visualizar. 

Restrições 

O escopo do projeto se restringe a esta proposta.  

Premissas 

Quando o projeto for finalizado, o ponto focal da XPTO Rede Social Ltda terá 15 dias 

para homologar a demanda. 

Prazo 

A previsão de entrega do projeto é de 7 meses. 

Valor dos Serviços 

1. Valor do projeto      R$ 83.489,20 

2. Total do Orçamento    R$ 83.489,20 
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Condições Comerciais 

1.1. PREÇO, CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

 

1.1.1.  Preço.......................: R$ 83.489,20 (Oitenta e três mil quatrocentos e 

oitenta e nove reais e vinte centavos); 

1.1.2.  Este valor será parcelado em 10 vezes de R$ 8348,92. 

1.1.3.  O faturamento será emitido com vencimento para 10 dias após a 

homologação dos serviços. 

 
 

1- O PAGAMENTO DEVE SER EFETUADO ATRAVÉS DE: 

a) BLOQUETO BANCÁRIO A SER ENCAMINHADO ANEXO À NOTA FISCAL; 

b) DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE A SER INFORMADA;  

c) OUTRO MEIO A SER ACORDADO ENTRE AS PARTES; 

2- NO VALOR ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. 

 

 

1.2. PRAZO DE VALIDADE 

 

05 (Cinco) dias corridos. O prazo de validade desta proposta é contado a partir 

da sua data de emissão. 

1.3. PRÉ-REQUISITOS TÉCNICOS PARA ATENDIMENTO 

 

O sistema poderá ser utilizado em qualquer plataforma de sistema operacional. 

1.4. PRÉ-REQUISITOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDIMENTO 

 

É de responsabilidade do cliente: 

1.4.1. Disponibilizar um profissional, com domínio das regras de negócio e 

operacionais para subsidiar a execução dos trabalhos; 

1.4.2. Avaliar permanentemente o andamento do serviço e formalizar ações para 

correção de distorções, principalmente no que diz respeito ao escopo; 

1.4.3. Definir profissional do cliente que será o ponto focal durante a realização do 

trabalho; 

1.4.4. Definir quais informações deve ser tratadas como confidenciais. 

 

De Acordo Comercial 

___________________________________________________________ 

Juca de Oliveira 
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3. PLANEJAMENTO 

Declaração de Escopo  

A coleta de requisitos é a primeira etapa a ser cumprida ao iniciar o planejamento do 

escopo. De acordo com o PMBOK (2008), este processo tem o objetivo de definir e 

documentar as características dos produtos e serviços do projeto que irão satisfazer as 

necessidades e expectativas dos stakeholders. Tais requisitos devem conter um grau de 

detalhes suficiente de modo a permitir que sejam medidos em certos períodos de tempo após o 

início da execução do projeto. Como tal etapa já foi realizada na fase de pré-venda, a 

elaboração do escopo torna-se mais fácil agora. 

Para MAXIMIANO (2002), a definição do escopo consiste em detalhar os produtos do 

projeto, ou seja, dividir o produto principal em partes administráveis, por meio da Estrutura 

Analítica do Projeto (EAP). 

O objetivo é elaborar e documentar a estratégia para o desenvolvimento do trabalho que 

irá gerar o produto do projeto. O resultado desta fase será a declaração do escopo do projeto, 

que pode, de acordo com as necessidades da empresa, conter os seguintes itens (já detalhados 

no capítulo anterior): 

 Escopo do cliente (requisitos); 

 Principais entregas do projeto; 

 Limites do projeto (escopo não incluído); 

 Critério de aceite do projeto; 

 Principais estratégias para condução do projeto; 

 Restrições e premissas. 

Depois de assinada a Declaração do Escopo, é possível iniciar o detalhamento do 

trabalho que será executado em entregas principais do projeto e componentes menores e mais 

fáceis de gerenciar até que todo o escopo tenha sido representado. A ferramenta utilizada para 

tal detalhamento é a EAP – Estrutura Analítica do Projeto. Ela é a base para o estabelecimento 

de todos os esforços a serem dispendidos para a criação das entregas. Qualquer produto ou 

serviço que não esteja incluído na EAP estará fora do escopo do projeto. Para GIDO e 

CLEMENTS (2007), a EAP desmembra um projeto em porções ou itens gerenciáveis, o que 

permite a identificação completa de todos os elementos de trabalho necessários à conclusão 

do escopo. 
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Com o desmembramento das atividades do projeto do SORF foi gerada a EAP 

representada na figura 2.  

Figura 2 

EAP - SORF 

 

 

 

Além da EAP, o PMI (2008) e, consequentemente, vários autores citam a importância 

do desenvolvimento do Dicionário da EAP, o qual detalhará cada pacote de trabalho 

(elementos não decompostos na estrutura da EAP).  Ele deve conter informações a respeito do 

número de identificação e nome do pacote de trabalho na EAP, especificação e critério de 

avaliação. Para a elaboração do Dicionário da EAP desse projeto, foi adotado o exemplo 

mostrado por SOTILLE et. al. (2012), conforme tabela 5. 
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Tabela 5 

DICIONÁRIO DA EAP 

EAP Pacote de 

Trabalho 

Especificação da 

Entrega 

Critério de Aceitação 

1 SORF   

1.1 Gerenciamento de 

Projetos 

  

1.1.1 Plano de Projeto Deverá abranger um 

planejamento e modo de 

gestão que contemple as 

principais áreas de estudo 

mostradas no PMBOK. 

Deverá ser aprovado por toda 

a equipe, estar dentro do 

orçamento da empresa e 

condizente com os prazos dos 

clientes. 

1.1.2 Reuniões Agendar reunião de 

kickoff e reunião com a 

equipe de projeto.  

Reuniões devem ser feitas em 

horário destinado à 

realização do projeto e 

deverão participar todas as 

pessoas da equipe. 

1.2 Concepção Criar um modelo de 

software acessível às 

famílias e então criar um 

protótipo. 

Modelo e protótipo devem 

representar as necessidades 

mais comuns em termos de 

controle do orçamento 

familiar, devem representar 

algo de fácil manuseio e que 

exija pouca manutenção e 

auxílio. 

1.3 Construção   

1.3.1 Ambiente Preparar um ambiente de 

desenvolvimento e 

também de homologação. 

Ambiente deve ser coerente 

com as necessidades do 

projeto e permitir um 

trabalho sem interrupções. 

1.3.2 Desenvolvimento   

1.3.2.1 Módulo Pessoa Deverá apresentar várias Deverá conter opção de 
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atividades relacionadas 

ao item “pessoa” que 

permitam o correto 

funcionamento do 

software. 

criação, inclusão, alteração, 

exclusão e consulta ao item 

“pessoa”. 

1.3.2.2 Módulo Conta Deverá apresentar várias 

atividades relacionadas 

ao item “conta” que 

permitam o correto 

funcionamento do 

software. 

Deverá conter opção de 

criação, inclusão, alteração, 

exclusão e consulta ao item 

“conta”. 

1.3.2.3 Módulo Categoria Deverá apresentar várias 

atividades relacionadas 

ao item “categoria” que 

permitam o correto 

funcionamento do 

software. 

Deverá conter opção de 

criação, inclusão, alteração, 

exclusão e consulta ao item 

“categoria”. 

1.3.2.4 Módulos 

Lançamentos 

Planejados 

Deverão apresentar 

várias atividades 

relacionadas ao item 

“lançamentos 

planejados” que 

permitam o correto 

funcionamento do 

software. 

Deverá conter opção de 

criação, inclusão, alteração, 

exclusão, consulta e envio de 

SMS referente ao item 

“lançamentos planejados”. 

1.3.2.5 Módulos 

Lançamentos 

Físicos 

Deverão apresentar 

várias atividades 

relacionadas ao item 

“lançamentos físicos” 

que permitam o correto 

funcionamento do 

software. 

Deverá conter opção de 

criação, inclusão, alteração, 

exclusão, consulta e 

redistribuição referentes ao 

item “lançamentos físicos”. 

1.3.2.6 Módulo Relatório Deverá apresentar um Deverá permitir a elaboração 
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conjunto de informações 

pertinentes ao andamento 

do software. 

do balanço financeiro e de 

demais documentos que 

mostrem a situação do 

projeto. 

1.4 Testes   

1.4.1 Casos de Testes Criação de testes a serem 

aplicados no software 

para controle de 

qualidade. 

Deverá contemplar 

procedimentos e uma massa 

de dados pertinentes à 

execução dos testes com 

máxima confiabilidade. 

1.4.2 Execução de 

Testes 

Apresentar vários testes 

executados no software 

para controle de 

qualidade. 

Imprescindível a 

apresentação de testes em 

todos os módulos (pessoa, 

conta, categoria, lançamentos 

planejados, lançamentos 

físicos e relatório).  

1.5 Homologação Enviar o termo de aceite 

do projeto. 

Projeto deverá estar pronto 

para ser homologado. 

1.6 Implantação Apresentar um plano de 

implantação do projeto 

condizente com o 

estabelecido na fase do 

pré-projeto. 

Deverá contemplar a criação 

e execução de um plano 

robusto e condizente com 

uma implantação eficaz do 

projeto, que atenda aos pré-

requisitos da empresa e dos 

clientes. 

1.7 Encerramento   

1.7.1 Reuniões Agendar reuniões que 

permitam a finalização 

do projeto junto à equipe 

e ao cliente. 

Pelo menos duas reuniões 

serão fundamentais: a de 

lições aprendidas e a reunião 

de encerramento oficial do 

projeto. 

1.7.2 Resíduos Resolver todas as 

questões em aberto que 

Deverá ocorrer a liberação de 

recursos, encerramento de 
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FONTE: Adaptado de SOTILLE et. al. (2012). 
 

Plano de Aquisição  

 Diversas empresas têm a necessidade de utilizar fornecedores externos em seus 

projetos, seja para o fornecimento de equipamentos e materiais, ou até mesmo consultoria. 

Segundo PRADO (2004), devido à grande interação que existirá com o fornecedor, é 

interessante que o gerente de projetos tenha conhecimento da dinâmica desse relacionamento, 

que conheça os tipos de contratos, avaliação de desempenho, critérios de pagamento, de 

encerramento, entre outros. É necessário também que ocorra uma constante verificação das 

entregas. MAXIMIANO (2002) cita: 

 

“Quando o projeto depende de fornecimentos, deve-se manter um registro das 

entregas que devem ser feitas: natureza dos produtos e serviços contratados, quantidade 

encomendada, data e local da entrega. Com esse registro, o gerente e a equipe podem 

fazer o controle e garantir a continuidade do programa de trabalho do projeto. Um 

sistema de aviso antecipado aos fornecedores pode também ser colocado em prática” 

(2002, p. 108). 

 

 De acordo com a 4ª edição do PMBOK, o processo de gerenciamento de aquisições 

envolve contratos que representam um acordo mútuo entre um comprador e um fornecedor, o 

qual gera obrigações entre as partes: obriga o fornecedor a fornecer os produtos, serviços ou 

resultados especificados e obriga o comprador a cumprir a forma de contraprestação 

estabelecida. O processo de gerenciamento de aquisições é baseado nas seguintes quatro 

etapas: 

 Planejar as Aquisições: envolve a documentação de decisões de aquisições do projeto, 

incluindo a especificação da abordagem a ser utilizada e identificação de potenciais 

vendedores; 

 Realizar as Aquisições: é o processo de obtenção de respostas dos fornecedores, 

seleção de um fornecedor e adjudicação de contratos. 

estejam de alguma forma 

impedindo o 

encerramento do projeto. 

contratos, armazenamento de 

artefatos e resolução de 

possíveis conflitos que 

ficaram pendentes. 



45 

 Controlar as Aquisições: consiste em gerenciar o relacionamento com os 

fornecedores, monitorar contratos e realizar mudanças e correções de acordo com as 

necessidades da empresa; 

 Encerrar os Contratos de Aquisições: consiste em encerrar cada contrato de aquisições 

do projeto. 

Nesse capítulo será dada ênfase especificamente ao processo de planejamento das 

aquisições. O PMBOK define esse processo como o de identificar as necessidades de se 

contratar um apoio externo e, em caso afirmativo, definir o que e como será contratado, o 

quanto é necessário e quanto deverá ser realizado. Além disso, é também nesta fase que 

iniciam-se as considerações de potenciais fornecedores e de pessoas que serão responsáveis 

pela adequação de todas as contratações perante as exigências legais do país e perante a 

regulamentação ou políticas da própria organização.  

No processo de planejamento das aquisições, a primeira decisão a ser tomada é 

referente à escolha de fazer ou comprar determinado trabalho, o que requer um estudo de 

todas as demais áreas do projeto. Como exemplo, pode-se citar o gerenciamento de tempo e 

de custos: a empresa deve verificar como a associação desses dois fatores influenciará na 

decisão de fazer ou comprar determinado produto ou serviço. Se há tempo sobrando e a 

empresa tem capacidade de produzir, a decisão de “fazer” pode se tornar mais vantajosa para 

a empresa. Por outro lado, se o tempo é restrito, a empresa possivelmente precisará dispender 

mais recursos para comprar o que deseja. Outro exemplo envolve a consideração dos riscos do 

projeto. Diversas vezes as empresas podem optar por transferir um risco a um fornecedor ao 

passar a execução de determinada atividade a ele.  

Nesse projeto, dentre os pacotes de entrega da EAP, apenas dois foram selecionados 

como “Buy”: 1.4.1 Casos de Testes e 1.4.2 Execução de Testes. A empresa possui bastante 

conhecimento na área de desenvolvimento de software, mas acredita ter conhecimento 

limitado no que concerne à realização dos testes. Há empresas no mercado com maior 

expertise e que certamente podem realizar o trabalho com mais agilidade e confiabilidade.  

Além dos fatores já citados, há diversas outras considerações a serem realizadas no 

momento de planejar as aquisições do projeto. Fatores ambientais da empresa, requisitos de 

recursos das atividades, políticas da empresa e, certamente, o próprio sistema de 

gerenciamento de aquisições adotado pela empresa influenciarão no processo de planejamento 

das aquisições.  
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Com base no escopo do projeto, é possível identificar quais serão os principais 

requisitos e entregas para dimensionar o trabalho a ser realizado. No caso desse projeto, o 

dimensionamento envolve principalmente a decisão de realizar o projeto todo com a mão-de-

obra que a empresa já possui ou contratar terceiros para auxiliar na geração do serviço. É 

muito frequente que se consulte a opinião de um especialista, alguém da área jurídica, por 

exemplo, para que se obtenha auxílio a respeito de questões legais e também para que sejam 

avaliadas as entradas e saídas desse processo. 

Conforme já mencionado, os riscos poderão ser compartilhados com os fornecedores à 

medida que isso estiver estipulado no contrato. Por esse motivo, há vários tipos de contratos a 

serem escolhidos no momento da contratação. De acordo com o PMBOK, 4ª edição, todas as 

relações contratuais legais geralmente se encaixam em uma das seguintes famílias: de preço 

fixo ou de custos reembolsáveis. Há ainda um terceiro tipo chamado de contrato por tempo e 

materiais. Naturalmente, é ainda muito frequente a escolha das empresas pela combinação de 

um ou mais tipos de contrato para uma mesma aquisição.  

Plano de RH  

Conforme PMBOK 4ed., o Gerenciamento de Recursos Humanos em um projeto que 

viabiliza a identificação das responsabilidades, relações hierárquicas e funções do pessoal 

recrutado para a execução do mesmo. Além disso, possibilita a criação de estratégias para o 

Desenvolvimento dos Recursos Humanos. 

Para que todos os integrantes da equipe do Projeto estejam cientes e em harmonia, 

estabelecemos a seguir a MCR – Matriz de Competência e Responsabilidade (tabela 6). 
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Tabela 6 

MATRIZ DE COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

 

 

Analista de 

Requisitos 

Felipe 

 

Gerente 

Marcus 

Líder 

Técnico 

Letícia 

 

TIME 

 

Comercial 

Dayane 

Service Desk 

Alexandre 

Identificar 

necessidades 

sistêmicas do 

produto 

R C   A  

Elaborar e 

disponibilizar 

relatório técnico 

R A C C I  

Planejar o projeto R C  I   

Executar o Projeto A C R I   

Criar: manual, FAC 

e doc técnicos do 

produto 

R  C C   

Realizar Análise de 

Mercado 
R S  C A  

Manter informações 

do projeto no portal 
R I  C I  

Encaminhar 

demanda para 

liberação 

R I I    

Resolver incidentes C I R C  I/C 

Conduzir reunião de 

crise 
R I R C  R 

Categorizar os 

chamados 
C     R 

Gerenciar 

comunicação de 

incidentes e 

problemas 

C I  C  R 
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Legenda: 

 

 

 

 

Plano de Teste  

Com o objetivo de verificar a consistência dos dados e manter a qualidade dos mesmos 

e reduzir ao máximo os erros na utilização do software, foi estabelecida na tabela 7 o plano de 

teste: 

Tabela 7 

PLANO DE TESTE 

 

Passo Ação Resultado Esperado 

1 Carregar a tela inicial Tela com ícones alinhados e com campo para 

login habilitado. 

2 Ler código de barras Após o alinhamento da câmera do dispositivo 

com o código de barras da conta a ser paga, o 

aplicativo puxará (valor, data de vencimento) os 

dados automaticamente. 

3 Consultar Despesas realizadas A listagem deve ser atualizada mostrando 

registros de recibos/ notas fiscais, cujos dados 

coincidam com os parâmetros informados no 

filtro. 

4 Verificar registros encontrados 

pela busca 

A listagem deve informar quantos registros foram 

encontrados para o critério aplicado para filtrar os 

dados, da forma: "Foram encontrados 99 

registros" 

5 Inserir contas a pagar Contas a pagar serão categorizadas em contas 

variáveis e fixas. 

R Responsável pela execução da tarefa 

A Aprovador, responde pelos seus resultados 

C Consultado, contribui para decisão ou ação 

I Informado, deve ser informado de uma decisão ou ação 
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6 Inserir/Colar mais de 50 

caracteres alfanuméricos no 

campo "Pesquisar Produtos". 

O campo não deve permitir a inserção de mais de 

50 caracteres. 

7 Buscar o saldo disponível O Extrato deverá subtrair as contas a receber e a 

pagar resultando no saldo disponível para o 

consumidor final. 

8 Verificar balanço Listagem de balanço financeiro, podendo ser 

escolhido o período mensal/ anual. 

9 Efetuar pagamento de conta Verificar o armazenamento do comprovante no 

formato digital. 

10 Usabilidade Android e IOS Os testes serão efetuados em dispositivos que 

utilizem Android e IOS, com a expectativa do 

mesmo resultado para ambos. 

 

Plano de Riscos  

O gerenciamento dos riscos deve ser iniciado após termos o planejamento do projeto, 

ou seja, já termos em mente seu objetivo, desenvolvido WBS, qualidade, cronograma, 

orçamento e proposta do projeto concluída. Precisa-se do máximo de informações possíveis 

para que o gerenciamento de riscos seja o melhor e mais preciso possível. (Gerenciamento de 

riscos em projetos, FGV 2ed) 

Fez-se inicialmente a identificação dos riscos através da técnica Brainstorming, o 

grupo se reuniu em uma sala de reunião onde todas as ideias foram compartilhadas, ouvidas e 

anotadas para em seguida elencar através da análise de impactos versos probabilidade os 

riscos mais relevantes e que trazem maior impacto também no custo para o projeto. 

Depois de identificados e classificados os riscos, definiu-se as ações para mitigar cada 

um dos riscos. Segue abaixo a tabela de 8 a 10 mostrando resultado do trabalho: 
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Tabela 8 

MATRIZ DE RISCO – RISCO001 

 

RISCO001 – Atraso na entrega do projeto 

PROBABILIDADE 3 
PROFISSIONAL 

RESPONSÁVEL 
Marcus Vinicius Lisboa 

IMPACTO 3 AÇÃO DE 

CONTIGÊNCIA 

Contratação de mão de 

obra especializada. SEVERIDADE 9 

PREVENTIVA Alocar mais horas de trabalho 

 

Tabela 9 

MATRIZ DE RISCO – RISCO002 

 

RISCO002 – Falta de conhecimento da ferramenta 

PROBABILIDADE 1 
PROFISSIONAL 

RESPONSÁVEL 
Marcus Vinicius Lisboa 

IMPACTO 3 AÇÃO DE 

CONTIGÊNCIA 

Contratação de mão de 

obra especializada. SEVERIDADE 4 

PREVENTIVA Prover treinamentos. 

 

Tabela 10 

MATRIZ DE RISCO – RISCO003 

 

RISCO003 – Problema com módulos de hardware 

PROBABILIDADE 1 
PROFISSIONAL 

RESPONSÁVEL 
Marcus Vinicius Lisboa 

IMPACTO 1 
AÇÃO DE 

CONTIGÊNCIA 

Contratação de serviços 

de suporte de uma 

autorizada da HP que 
SEVERIDADE 2 
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esteja apto em atender os 

chamados em um prazo 

curto.  

PREVENTIVA Testar os módulos antes da implantação. 

 

Plano de Comunicação  

O Plano de Gerenciamento da Comunicação tem como objetivo alcançar a eficiência e 

eficácia na comunicação entre os intervenientes do projeto bem como a forma correta de 

envio das mensagens aos receptares a fim de evitar ruídos de comunicação. O Plano de 

Gerenciamento da Comunicação conterá as ferramentas e padrões utilizados pela organização 

para distribuição e armazenamento das informações inerentes ao projeto. (Gerenciamento de 

comunicação, FGV 2ed) 

O Gerenciamento da Comunicação é dividido em 5 passos conforme explícito na 

figura 3: 
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Figura 3 

ETAPAS DO GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO 

 

 

 

Neste projeto será utilizada a abordagem por processos conforme apresentada na figura 

4, esta abordagem proporciona uma visão sistêmica do todo. A metodologia foi escolhida para 

a organização do fluxo dos processos, tornando visível o passo a passo do trabalho que está 

sendo executado e possibilitando o alcance mais eficiente dos resultados.  

G
er

en
ci

am
en

to
 d

a 
C

o
m

u
n

ic
aç

ão
Identifcar Intervenientes

Planejar as Comunicações

Distribuir as Informações

Reportar Desempenho

Gerenciar as Expectativas 
dos Intervenientes
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Figura 4 

VISÃO GERAL DE PROCESSOS 

 

A fase de identificação dos intervenientes consiste na identificação dos envolvidos que 

podem ser afetados pelo projeto de forma positiva ou negativa além de documentar suas 

expectativas, necessidades e interesses. (Gerenciamento de comunicação, FGV 2ed) 

Nos processos de planejamento e distribuição da informação as atividades de 

comunicação planejadas são aplicadas para garantir o emprego dos processos necessários para 

atender aos requisitos do projeto. No planejamento são determinados planos de ação para 

garantir o sucesso da comunicação. A distribuição das informações pode ser feita de inúmeras 

formas, quando possível, melhor que esta ferramenta seja on-line para que todos envolvidos 

tenham as informações atualizadas em tempo real. (Gerenciamento de comunicação, FGV 

2ed). Segue plano de comunicação do projeto descrito na tabela 11. 
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Tabela 11 

MATRIZ 5W2H – PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 

Plano de Ação - Matriz 5W2H 

Responsável: Felipe Martins Data da Última 

Atualização: 

01/07/14 

O Que 

(What) 

Quem 

(Who) 

Quando 

(When) 

Onde 

(Where) 

Por que 

(Why) 

Como 

(How) 

Custos 

(How 

Much) 

Status 

Report 

 

Marcus Semanal Artefatos 

serão 

armazenados 

no 

SharePoint 

no diretório 

do projeto 

na pasta 

status report 

Formalizar 

andamento 

e sucesso 

do projeto 

Atualizações 

do status 

report por e-

mail 

2 horas h/h 

Relatório 

de 

entregas  

Alexandre 

Gonçalves 

15 dias 

antes da 

entrega 

Artefatos 

serão 

armazenados 

no 

SharePoint 

no diretório 

do projeto 

na pasta 

compras 

Formalizar 

entregas e 

documentar  

Relatórios 

por e-mail 

3 horas h/h 

Avanço 

físico 

projeto 

(Real x 

Planejado) 

Leticia Semanal Artefatos 

serão 

armazenados 

no 

SharePoint  

Garantir 

que 

planejado e 

real estão 

de acordo 

Documentar 

e enviar por 

e-mail aos 

intervenientes 

1 hora h/h 

Análise 

dos riscos 

Dayane Semanal Artefatos 

serão 

armazenados 

no 

Garantir 

que 

planejado e 

real estão 

Documentar 

e enviar por 

e-mail aos 

2 horas h/h 
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SharePoint  de acordo responsáveis 

Análise de 

custos 

(Real x 

Planejado) 

Felipe  A cada 

15 dias 

Artefatos 

serão 

armazenados 

no 

SharePoint 

Garantir 

que 

planejado e 

real estão 

de acordo 

Documentar 

e enviar por 

e-mail aos 

responsáveis 

2 horas h/h 

 

O processo de reportar o desempenho auxilia na revisão periódica do desempenho real 

do projeto, devendo este relatório ser comparado constantemente o real com o planejado. 

(Gerenciamento de comunicação, FGV 2ed) 

O último processo de comunicação consiste em gerenciar ativamente as partes 

interessadas para aumentar a probabilidade de aceitação do projeto, negociando e 

influenciando seus desejos para alcanças e manter as metas do projeto. Importante abordar as 

preocupações que ainda não se tornaram questões relacionadas com futuros problemas. Essas 

preocupações precisam ser reveladas e analisadas e os riscos precisam ser avaliados. Outro 

ponto relevante é esclarecer e solucionar questões que foram identificados. A solução pode 

resultar em uma solicitação de mudança. (Gerenciamento de comunicação, FGV 2ed)  

Cronograma  

 No dia 21 de agosto de 2009 o governo brasileiro publicou a portaria de número 

1510 cujo objetivo era regulamentar o sistema de ponto eletrônico.  As regras da portaria 

previam grandes alterações nos equipamentos de pontos eletrônicos além dos sistemas. O 

governo estabeleceu prazos para que as empresas se adaptassem a legislação com o artigo 31 

descrito abaixo: 

 

“Art.  31.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, exceto 

quanto à utilização obrigatória do REP, que entrará em vigor após doze meses contados 

da data de sua publicação. 

Nota:  a Portaria  2686,  de  27  de  dezembro  de  2011,  escalonou  o  prazo  

para  o  início  da  utilização obrigatória  do  Registrador  Eletrônico  de  Ponto  –  REP  

da  seguinte  forma:  a)  02/04/2012  para  as empresas  que  exploram  atividades  na  

indústria,  no  comércio  em  geral,  no  setor  de  serviços, incluindo,  entre outros,  os  

setores  financeiro,  de  transportes,  de  construção,  de  comunicações, de energia,  de  

saúde  e  de  educação;  b)  01/06/2012  para  as  empresas  que  exploram  atividade  
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agro econômica  nos  termos  da  Lei  n.º  5.889,  de  8  de  julho  de  1973  e  c)  

03/09/2012  para  as microempresas e empresas de pequeno porte, definidas na forma da 

Lei Complementar nº 126/2006”. 

 

Quando esta portaria foi publicada no diário oficial, começou uma batalha 

mercadológica entre os fabricantes de equipamentos de ponto eletrônico, pois a empresa que 

colocasse este produto pela primeira vez no mercado sairia na frente dos concorrentes devido 

a ansiedade das empresas em se adaptar a legislação. Esta estratégia de entregar produtos em 

tempo recorde é corriqueira no mercado contemporâneo e demonstra que o planejamento do 

tempo é crucial para o sucesso dos projetos.  

O desenvolvimento do cronograma inicia pela definição das atividades do projeto. Para 

obter as atividades será necessário ter em “mãos” a declaração do escopo, a EAP e seu 

dicionário. Importante ressaltar que as atividades para desenvolvimento do produto já foram 

definidas na análise de ponto de função e supõem que não houve aumento de escopo no 

momento de sua definição. Será usada a ferramenta Microsoft Project 2013 para gerir o 

projeto. Antes de ser lançada as tarefas neste aplicativo, algumas configurações devem ser 

definidas na ferramenta, tais como: feriados, férias, horários e dias do expediente, data de 

início dos projetos, tipo de duração do projeto (horas ou dias), entre outros itens. 

As tarefas para o desenvolvimento do produto devem ser lançadas no cronograma de 

forma lógica e respeitando ordem cronológica. Os afazeres sempre são acompanhados de 

verbos indicando ação e no infinitivo. Lembrando que as ações estão abaixo do pacote de 

trabalho da EAP e os dois atributos tem identificadores conforme figura 5. 
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Figura 5 

CRONOGRAMA 

 

 

 

Em seguida, as tarefas devem ser sequenciadas. Nesta etapa será levantado o 

relacionamento entre as atividades para que possam ser apresentadas as predecessoras, ou 

seja, mostrar o que precisa ser feito antecipadamente para executar uma tarefa conforme 

figura 6. As atividades podem ser relacionarem das seguintes formas:  

 Fim-Início: Atividade sucessora pode ser iniciada só após o termino da 

predecessora. Por exemplo: Um carro anda somente após o acionamento da 

ignição. 

 Início-fim: Atividade sucessora termina só após o início da atividade 

predecessora. Por exemplo: A reforma de um quarto está próxima de sua 

conclusão. O proprietário da casa não quer que os móveis sejam remanejados 

para o quarto até que a reforma chegue perto de ser finalizada.  

 Início-início: Atividade sucessora inicia somente se a predecessora inicia: Por 

exemplo: É necessário que criação das telas de um sistema inicie para 

codificação iniciar  
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 Fim-fim: Atividade sucessora termina somente após o fim da atividade 

predecessora. Para finalizar o documento de indicadores dos testes é necessário 

terminar os testes. 

Figura 6 

CRONOGRAMA – ATIVIDADES PREDECESSORAS 

 

 

O gestor de projetos deve categorizar as dependências entre as atividades para evitar 

incidentes no projeto devido sequenciamento de atividades incorreto. Existem três tipos de 

categorias que estão explicitados a seguir: 

 Dependências obrigatórias são as atividades que devem ser feitas antes de fazer 

a próximos. Por exemplo: O plantio de uma árvore de ser posterior à cavação 

de um buraco. 

 Dependências arbitrárias são atividades que não segue obrigatório uma ordem 

cronológica. Por exemplo: Uma pessoa pode calçar sapatos iniciando pelo pé 

direito ou esquerdo. 

 Dependências externas são atividades que sofrem influências de fatores externo 

ao projeto. Por exemplo: Legislação que regulamenta o uso de Sistemas de 

Ponto Eletrônico descrita na portaria 1510. 



59 

Cada atividade tem um esforço temporário para ser concluída. Cabe ao estimador das 

atividades definir uma previsão de quanto tempo será necessário despender para fazer cada 

tarefa. Na fase de pré-venda, o SORF teve o tamanho funcional de 156 PF. Dentro deste 

montante, está incluso as horas de planejamento, elaboração de artefatos, construção, testes, 

implantação, encerramento e manutenções corretivas durante o tempo garantia do projeto. A 

seguir será explicada a abstração destas horas. Supomos que a empresa Mavili Tecnologia da 

Informação Ltda., tem uma base histórica de estimativa madura e revisada constantemente 

apresentou que o tamanho funcional é dividido e apresentado na tabela 12 da seguinte forma: 
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Tabela 12 

TAMANHO FUNCIONAL POR FASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o David Consulting Group, uma das empresas mais conceituadas e 

respeitadas em análise de ponto de função dos EUA, apresentou um estudo da produtividade 

em ponto de função em horas por pessoa-mês e representada na tabela 13 abaixo: 

 

Tabela 13 

PRODUTIVIDADE EM HORAS HOMEM POR PONTO DE FUNÇÃO 

 

Tipo de 

Arquitetura 

Produtividade Horas / Ponto 

de Função 

Client/Server  6,7 H/PF 

Fases 
Esforço Fase 

(%) 

Tamanho Funcional da fase 

(Esforço da Fase X Tamanho 

Funcional) 

Planejamento 12% 18,72 PF 

Concepção 22% 34,32 PF 

Construção 52% 81,12 PF 

Testes 12% 18,72 PF 

Encerramento 2% 3,12 PF 

 

Total 

 

100% 

 

156 PF 
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Web 4,4 H/PF 

e-Bunisses 

Web 
7,5 H/PF 

 

No caso do projeto SORF será utilizado 6,7 horas para produzir um ponto de função. 

Segue a tabela 14 com a representação em horas para o desenvolvimento de cada fase. 

 

Tabela 14 

PRODUTIVIDADE EM HORAS HOMEM POR PONTO DE FUNÇÃO DAS FASES 

 

 

 

Fases 
Esforço Fase 

(%) 

Tamanho Funcional 

da fase 

(Esforço da Fase X 

Tamanho Funcional) 

H/PF  

(6,7 H X Tamanho 

Funcional da Fase) 

Planejamento 12% 18,72 PF 
125 H/PF 

 

Concepção 22% 34,32 PF 230 H/PH 

Construção 52% 81,12 PF 544 H/PF 

Testes 12% 18,72 PF 125 H/PF 

Encerramento 2% 3,12 PF 21 H/PF 

 

Total 

 

100% 

 

156 PF 

 

1045 H/PF 
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Após de levantar as horas por fase, deve lançar estas horas no cronograma conforme a 

figura 7 respeitando a totalidade levantada. Na fase de construção, cada funcionalidade deve 

ser estimada totalizando 544 H/PF. A funcionalidade “Incluir Pessoa” tem 3 pontos de função. 

Sendo assim, calculo desta atividade em horas está representada pelo formula abaixo:  

Esforço (H) = PF da funcionalidade X H/PF X % de esforço da fase 

Esforço (H) = 3 X 6,7 X 52% = 10,43 horas (são previstos 10,43 horas para 

desenvolver a funcionalidade “Incluir Pessoa”). 

Figura 7 

CRONOGRAMA COM LANÇAMENTOS DE PRAZO 
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Custos  

Na elaboração da proposta foi estimado o custo total do projeto cujo valor foi de R$ 

53.864,00 e que valor de cada ponto de função é de R$ 314,00. O custo do projeto deverá ser 

distribuído no cronograma nas atividades. Conforme a base histórica da empresa Mavili, os 

custos de cada fase do projeto acrescido de outros custos ficam divididos e representados na 

tabela 15 da seguinte maneira: 

 

Tabela 15 

CUSTOS POR FASE 

 

 

Para as atividades da fase construção deve calcular o valor de cada atividade. 

Utilizando a funcionalidade “Incluir Pessoa”, a tabela 1 informa que ela tem 3 PF. Sabendo 

Fases Esforço Fase (%) 

Tamanho Funcional da 

fase 

(Esforço da Fase X 

Tamanho Funcional) 

R$ 

(Valor de Ponto de 

Função X Tamanho 

Funcional da Fase) 

Planejamento 12% 18,72 PF R$ 5878,08 

Concepção 22% 34,32 PF R$ 10776,48 

Construção 52% 81,12 PF R$ 25471,68 

Testes 12% 18,72 PF R$ 5878,08 

Encerramento 2% 3,12 PF R$ 979,68 

Viagem (Curitiba 

– Brasília) 
Não aplicável Não aplicável R$ 1.400,00 

Viagem (Brasília – 

Curitiba) 
Não aplicável Não aplicável R$ 1.400,00 

Hotel – Brasília Não aplicável Não aplicável R$ 1.520,00 

Alimentação Não aplicável Não aplicável R$ 560,00 

Total R$ 53.864,00 
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que custo de cada ponto de função e que a fase de construção consome 52% do tamanho total 

funcional, pode-se abstrair o custo das atividades. Segue o cálculo: 

Custo da atividade = PF da atividade X Valor do ponto de função X % de esforço da 

fase 

Custo da atividade = 3 X R$ 314,00 X 52% = R$ 489,84  

Segundo o PMOBOK® a próxima etapa seria determinar o orçamento do projeto. 

Neste caso, o orçamento já foi levantado na fase de pré-venda e presume que não houve 

alterações na definição de escopo. Orçamento do projeto é a agregação de todos os custos 

incumbidos no projeto até produção produto final. Segue a figura 8 com o lançamento do 

custo de cada atividade. 

      

Figura 8 

CRONOGRAMA COM LANÇAMENTOS DE CUSTOS 
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4. EXECUÇÃO 

Gestão de Escopo  

A gestão do escopo envolve basicamente as etapas de verificação e controle. De 

acordo com o PMBOK, 4ª edição, na verificação, deve ocorrer a aceitação das entregas 

terminadas no projeto e no controle deve ser verificado o progresso do escopo, tanto do 

projeto quanto do produto, e deve ser feito o gerenciamento das mudanças que foram sendo 

realizadas na linha de base do escopo.  

Para a verificação do escopo, o Gerente de Projetos deve ter em mãos o plano de 

gerenciamento do projeto (composto pela declaração do escopo do projeto, pela EAP e pelo 

dicionário da EAP) a documentação dos requisitos, a matriz de rastreabilidade dos requisitos e 

as entregas validadas. Segundo o PMBOK, 4ª edição, a única ferramenta sugerida a ser 

utilizada nesta etapa é a inspeção. Através dela será possível determinar se o trabalho e as 

entregas atendem aos requisitos e aos critérios de aceitação do produto. Como saídas desse 

processo, teremos uma lista das entregas que foram aceitas, algumas solicitações de mudanças 

e a atualização dos documentos do projeto. 

O controle do escopo serve para verificar constantemente como anda o escopo a cada 

mudança realizada. Isso garante tudo continue caminhando corretamente mesmo após 

mudanças complicadas. De acordo com a 4ª edição do PMBOK, para o controle do escopo é 

necessário ter o plano de gerenciamento do projeto, as informações sobre o desempenho do 

trabalho, a documentação dos requisitos, a matriz de rastreabilidade dos requisitos e os ativos 

de processos organizacionais. O guia cita a análise de variação como ferramenta para o 

controle de escopo. Por fim, como saídas do processo tem-se a medição do desempenho do 

trabalho, a atualização de ativos de processos organizacionais, as solicitações de mudança, as 

atualizações do plano de gerenciamento do projeto e as atualizações dos documentos do 

projeto. 

Conforme citado por SOTILLE et. al. (2012), “o momento é especialmente importante 

– execução e controle – pois existe nesse período uma maior exposição do projeto ao cliente”. 

Ainda segundo o autor, as entregas devem ser elementos bastante concretos e facilmente 

identificáveis e, para garantir as entregas do projeto, o Gerente de Projetos deve valorizar as 

informações que possui, tais como: as datas de início e término de cada atividade, a 
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distribuição dos gastos do projeto e seu fluxo de caixa, a EAP, o plano de gerenciamento das 

comunicações, o registro de riscos.  

É importante que, antes de qualquer entrega, o gerente tenha verificado se tudo o que 

foi acordado com o cliente realmente consta na entrega e somente após essa verificação é que 

deverá ser agendada uma reunião com o cliente para a entrega. Além do produto e da 

documentação técnica, deve ser providenciado também um termo de recebimento a ser 

assinado pelo cliente. Para este estudo, o único cliente externo será o comprador final do 

software e não participará das demais entregas. O termo de recebimento utilizado segue os 

padrões do modelo apresentado por SOTILLE et. al. (2012), mas serve apenas para controle 

interno do Gerente e da equipe de projetos. Serão feitas reuniões com a equipe para a 

informação de todos a respeito do andamento das entregas dos pacotes de trabalho da EAP. A 

equipe deve satisfações a respeito da entrega dos pacotes de trabalho ao escritório de projetos 

da própria empresa e, por esse motivo requer a sua assinatura para formalizar a entrega. Segue 

a tabela 16 como modelo de recebimento de entregas. 

 

Tabela 16 

TERMO DE RECEBIMENTO 

 

 

Termo de Recebimento 

Atestamos que recebemos os produtos a seguir discriminados e que estamos cientes do 

seu conteúdo e de acordo com a sua entrega.  

 

Item Doc Descrição Comentários 

1.3.2.1 Módulo 

Conta 

Criação ALI Conta, inclusão da 

conta, alteração da conta, exclusão 

da conta, consulta à conta. 

Entrega completa e de 

acordo com requisitos 

estabelecidos em contrato.  

1.3.2.3 Módulo 

categoria 

Criação ALI Categoria, inclusão da 

categoria, alteração da categoria, 

exclusão da categoria, consulta à 

Entrega completa e de 

acordo com requisitos 

estabelecidos em contrato. 
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categoria.  

 

Desta forma firmamos, em conjunto, este termo de recebimento. 

 

Curitiba, 01 de Junho de 2014 

 

     ___________________________                                     __________________________ 

              Gerente do Projeto                                                        Escritório de Projetos      

 

FONTE: adaptado de SOTILLE et. al. (2012). 

 

Caso a empresa tenha interesse em vender esse software a uma terceira intermediária 

que será responsável pela venda ao cliente final, aí sim estaremos lidando com entregas a 

clientes e poderemos atribuir ao Gerente de Projetos a responsabilidade de prestar 

informações a este cliente da mesma forma que vem prestando ao escritório de projetos da 

empresa.  

O controle do escopo, por sua vez, exige cuidados especiais, uma vez que envolve 

diretamente o trabalho com as mudanças de escopo. Fazem-se necessárias que todas as 

solicitações de mudança sejam documentadas formalmente e registradas. Segundo 

MAXIMIANO (2002), podem ser citadas inúmeras razões para que ocorram mudanças no 

percurso e no resultado final de um projeto. Dentre elas estão: 

 Descoberta de fatos ou informações que não foram notadas; 

 Fatos novos, como novas tecnologias, incidentes, alterações nas condições de 

realização do projeto; 

 Mudanças solicitadas pelos clientes ou patrocinadores; 

 Evolução da equipe no processo de entender o problema ou encontrar uma 

solução; 

 Perda de um recurso importante. 

 

A respeito do controle necessário às solicitações de mudanças, GIDO e CLEMENTS 

(2007) citam o seguinte: 
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“No início do projeto deve-se estabelecer os procedimentos referentes à 

maneira como as mudanças serão documentadas e autorizadas. Esses procedimentos 

devem incluir a comunicação entre o gestor do projeto e o cliente e entre o gestor e a 

equipe do projeto. Se as mudanças forem acordadas oralmente em vez de por escrito e 

se não houver nenhuma indicação do impacto que estas terão no escopo, no orçamento 

ou no cronograma do projeto, o custo do projeto pode ser maior que o esperado, e o 

cronograma pode atrasar mais que o previsto”. 

 

Com base nisso, a empresa deste estudo resolveu adotar uma política de controle às 

mudanças conforme o modelo de SOTILLE et. al. (2012), apresentado na tabela 17 a seguir.  

 

Tabela 17 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA 

 

Solicitação de mudança em projeto 

Nome do projeto:                                        Submetido por:                                        

Mudança número: 

 

Requisitado por:                                         Nome da atividade:                                  Data: 

solicitação: 

 
Impacto Alto Médio Baixo 

Descrição da mudança: 

 

Motivação da mudança: 

 

Descrição do impacto: 

Escopo do projeto  

Orçamento  

Cronograma  

Plano de Qualidade  



69 

Assinaturas e Aprovações: 

 

________________________                                                     _________________________ 

Assinatura Gerente de projeto                                                     Assinatura Escritório de Projetos 

Data:                                                                                                  Data: 

 

FONTE: Adaptado de SOTILLE et. al. (2012) 

 

Esse documento permite uma avaliação dos impactos em várias áreas do projeto, 

partindo do escopo, orçamento, cronograma e passando, finalmente pela área da qualidade. O 

gerente de projetos tem em mãos várias ferramentas que podem auxiliá-lo neste controle de 

mudanças. No entanto, vários autores citam o fato de que há alguns fatores que são críticos no 

gerenciamento de escopo e que, por esse motivo, devem receber atenção redobrada no 

momento de suas elaborações. 

O Gerente de Projetos deve contar com uma boa equipe para que documentos como o 

planejamento do projeto e a definição do escopo possam auxiliar a todos de forma adequada. 

Tanto o cliente quanto a equipe de projetos devem estar cientes do que está sendo realizado e 

como ocorrerão as entregas. Um detalhamento muito enxuto ou o chamado goldplating 

(entregar mais do que o cliente deseja para tentar agradá-lo) geralmente não geram bons 

resultados; é necessário um equilíbrio e, principalmente, um bom planejamento que reflita a 

realidade do projeto. 

Gestão de Pessoas  

O Gerenciamento de Recursos Humanos abrange os processos referentes a equipe do 

projeto, que são as pessoas com papéis e responsabilidades designadas para dar andamento no 

projeto. Os papéis dos integrantes da equipe do projeto foram apresentados anteriormente, no 

Plano de RH, por meio da Matriz de Competências e Responsabilidades. A seleção de pessoas 

foi realizada seguindo conceitos da Seleção por competências. 

De acordo com RABAGLIO, o método é vantajoso, pois nos permite realizar um 

recrutamento de forma mais assertiva, com profissionais realmente aptos a desenvolver a 

atividade, além de diminuir índices de Turnover e melhorar a produtividade. 
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A comunicação tem um papel importante no Gerenciamento de Recursos Humanos. Os 

integrantes da equipe do projeto precisam sentir-se parte fundamental do produto final do 

projeto. Neste sentido, o Feedback foi a ferramenta selecionada para comunicar aos 

integrantes a percepção do seu trabalho. Segundo RAJ et al. (2010), o Gerente de Projetos 

precisa dar constantes feedbacks para a sua equipe, a fim de reforçar iniciativas positivas e 

resolver problemas de atitudes que estejam em desacordo com os princípios do projeto, além 

disso, esta ferramenta, por ter como objetivo central, melhorar aspectos de comportamentos 

pessoais, contribui para o desenvolvimento de um ambiente com aprendizagem contínua. Para 

verificação de desempenho no Gerenciamento de Recursos Humanos, serão observados no 

decorrer do projeto os seguintes índices: Absenteísmo, Treinamentos e Turnover. 

Gestão de Qualidade  

No Gerenciamento da Qualidade identificamos os requisitos mais importantes do 

projeto e suas especificidades para a implementação dos seus processos, proporcionando 

assim a garantia de qualidade na execução dos mesmos. 

O Plano de Gerenciamento da qualidade conterá as ferramentas e padrões de qualidade 

inerentes ao projeto, procedimentos para entregas conforme seus requisitos, principais 

critérios para o atendimento da qualidade e “checkpoint” conforme exemplificado na tabela 

18, procedimentos e processos para o controle e garantia da qualidade, definição da equipe de 

gerenciamento de projetos e responsabilidades. Além disso, o plano visa identificar melhorias 

contínuas dos processos. De acordo com o PMBOK, 4ª Edição, o Gerenciamento da 

Qualidade é dividido conforme a tabela 8 em três passos:  
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Figura 08 

ETAPAS DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

 

 

O Gerenciamento da Qualidade complementa o Gerenciamento de Projetos, de acordo 

com o PMBOK, 4ª Edição.  

Após o levantamento dos requisitos da qualidade e suas métricas, as atividades de 

qualidade planejadas são aplicadas para garantir o emprego dos processos necessários para 

atender aos requisitos do projeto. 
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Tabela 18 

CHECKPOINT DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

 

Gestão de Riscos  

Os riscos representam ameaças e oportunidades. Os processos desta área envolvem 

identificação, análise e planejamento de riscos potenciais que podem afetar o projeto. 

Também são importantes para identificar consequências positivas do risco e explora-las de 

modo a aprimorar os objetivos do projeto ou detectar eficiências capazes de aprimorar seu 

desempenho. (Heldman, 2006) 

Todo risco, listados no planejamento, possui ações estabelecidas durante o 

planejamento para eliminar, mitigar ou alavancar o risco. Para riscos positivos deve-se traçar 

Estratégia de Alavancagem e quando negativa Estratégia de Contenção, e ainda, desenvolver 

Plano de Contingência caso a Estratégia de Contenção falhe. 

Item Requisito 
Métrica e Critério de 

Aceitação 
Método de verificação 

Cronograma 
Cumprimento do 

cronograma 

Poderá haver uma 

variação de 15% do 

estabelecido na base 

Acompanhamento semanal das 

entregas. 

Escopo 

Comparação do 

definido com o 

realizado 

Não há tolerância para 

modificações sem 

autorização prévia. 

Acompanhamento semanal das 

entregas. 

Aceite do 

cliente 

Todas as 

funcionalidades 

requisitadas 

devem ser 

contempladas 

Índice de 100% de 

contemplação. 
Check List do cliente 

Bugs de teste 

Identificar 

defeitos no 

sistema 

Máximo de até 10% 
Análise em rotinas de testes pré-

estabelecidos 
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O objetivo do planejamento de riscos é identificar, qualificar e priorizar os riscos do 

projeto e desenvolver o plano de ações as respostas aos riscos. 

A identificação dos riscos pode ser feita com a participação de toda equipe do projeto e 

stakeholders internos e externos, por meio de benchmarking e conhecimentos históricos de 

projetos passados. 

Depois de identificados e registrados, os riscos devem ser qualificados e priorizados. 

Este processo de qualificação consiste em definir probabilidade e impacto para cada risco. 

Análise de riscos proporciona ótimos benefícios no entendimento do projeto e suas 

incertezas futuras em comparação com não se fazer o gerenciamento do risco. (Salles; Soler; 

Valle e Rabechini, 2006) 

Outra etapa importante para o gerenciamento de riscos é a quantitativa dos riscos. 

Oferece avaliação precisa do grau de comprometimento potencial que os riscos identificados 

provocam nos objetivos do projeto. (Salles; Soler; Valle e Rabechini, 2006) 

Por fim, o plano de resposta aos riscos do projeto é o processo que consiste na 

elaboração de um plano de ações voltado ao aproveitamento das oportunidades e redução das 

ameaças aos objetivos do projeto. (Salles; Soler. Valle e Rabechini, 2006) 

É muito importante o acompanhamento constante dos riscos durante o projeto com o 

objetivo de incluir possíveis riscos desconhecidos durante o planejamento e acionar planos de 

resposta aos riscos caso necessários. 

Gestão de Aquisição  

A gestão das aquisições tomará por base o plano de gerenciamento de aquisições 

desenvolvido anteriormente. Serão obtidas e analisadas as respostas dos fornecedores à 

proposta inicialmente elaborada pela empresa e, posteriormente, dar-se-á sequência à 

adjudicação de contratos. A escolha do fornecedor será feita de acordo com uma pontuação 

que tomará por base vários critérios estabelecidos pela empresa a serem descritos na 

sequência. Ao final do processo, as pontuações da avaliação ponderada gerarão uma lista em 

ordem de prioridade entre os fornecedores selecionados.  A pontuação varia de 1 a 5, sendo 

válido o seguinte: 1, equivale a “péssimo”; 2, a “ruim”; 3, a “fator indiferente”; 4, a “bom” e; 

5, a “ótimo”. Os seguintes critérios escolhidos têm pesos associados para enfatizar as 

características que a empresa prioriza: 
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1. Competência da empresa: peso 3. Será feita uma avaliação do histórico da 

empresa com a intenção de verificar a sua competência, ou seja, se cumpre 

com o que promete, se tem boas referências, se possui histórico positivo com 

outras empresas, se tem capacidade de produzir conforme as necessidades do 

cliente e se produz de maneira condizente com as políticas de seus clientes. 

2. Capacidade: peso 1. A demanda por trabalho tende a ser bastante específica e 

não deve ultrapassar os limites estipulados em contrato. Sendo assim, é 

somente necessário que a empresa possua capacidade para atender a proposta. 

3. Datas de entrega: peso 2. A relação das entregas com o cronograma do projeto 

é evidente. Qualquer atraso pode causar alterações no cronograma e, 

consequente alteração de custos. Por inúmeros motivos já citados 

anteriormente, é essencial que o planejamento do cronograma e dos custos seja 

minimamente alterado. 

4. Custo: peso 2. Tendo em vista a limitação de orçamento do projeto, a proposta 

que oferecer menor custo certamente será melhor qualificada; 

5. Conhecimentos técnicos: peso 3. O peso escolhido deve-se ao fato de ser um 

requisito que interfere em dois fatores críticos do projeto: tempo e custo. A 

empresa não dispõe de tempo e nem está em seu orçamento a disponibilidade 

para treinamento de funcionários externos ou para explicar como produzir o 

que necessita. É necessário que a contratada já possua o conhecimento técnico 

adequado e que comprove a participação em projetos semelhantes; 

6. Relacionamento anterior com a empresa: peso 4. Certamente serão levadas em 

conta quaisquer relações contratuais estabelecidas entre as duas empresas 

anteriormente. Geralmente torna-se mais fácil o entendimento entre as partes 

quando já houve a realização harmônica de um trabalho anterior. O critério tem 

peso grande para dar destaque aos relacionamentos positivos e também mostrar 

quais as empresas com as quais não valerá a pena fechar negócio novamente. 
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Com base nos critérios acima descritos e no sistema de pontuação adotado, uma 

pesquisa realizada com dez fornecedores diferentes para o projeto em questão gerou a tabela 

19 em ordem de prioridade: 

 

Tabela 19 

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES 

  

 

PONTUAÇÃO POR CRITÉRIOS 

PESOS ASSOCIADOS 

FORNE-

CEDOR 

Crit. 

1 

Peso: 

1 

Crit. 

2 

Peso: 

2 

Crit. 

3 

Peso: 

2 

Crit. 

4 

Peso: 

2 

Crit. 

5 

Peso: 

3 

Crit. 

6 

Peso: 

4 
Total  

D 4 4 4 8 4 8 5 10 5 15 5 20 65 

E 5 5 5 10 4 8 3 6 5 15 5 20 64 

G 5 5 4 8 5 10 5 10 5 15 4 16 64 

H 4 4 4 8 3 6 5 10 5 15 4 16 59 

J 4 4 2 4 5 10 5 10 5 15 3 12 55 

C 4 4 3 6 5 10 5 10 5 15 2 8 53 

I 3 3 5 10 5 10 4 8 3 9 3 12 52 

A 3 3 5 10 5 10 4 8 3 9 2 8 48 

F 5 5 4 8 2 4 2 4 4 12 3 12 45 

B 4 4 5 10 4 8 1 2 2 6 3 12 42 

              Legenda: 

     Colunas de “pesos” já multiplicados pela pontuação obtida no critério 

anterior. 
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No caso do exemplo acima, o fornecedor “D” seria o melhor classificado por obter a 

melhor pontuação ponderada. No caso de um empate, como ocorreu com os fornecedores “E” 

e “G”, o critério com maior peso seria utilizado para o desempate. Sendo assim, pelo fato do 

fornecedor “E” ter obtido nota máxima no critério 6 (relacionamento anterior com a empresa), 

este levaria vantagem. 

Tendo sido realizada a seleção prévia dos fornecedores concorrentes, os cinco 

primeiros colocados serão convocados para uma reunião com o objetivo de garantir que todos 

tenham compreendido bem o propósito da aquisição e para que não haja dúvidas quanto à 

transparência do processo de escolha. Além disso, é um bom momento para se conhecer 

melhor os representantes com os quais a empresa possivelmente manterá um relacionamento e 

sanar dúvidas de ambos os lados. Em seguida, os fornecedores terão a oportunidade de enviar 

suas propostas, as quais passarão por um processo de análise. Essa análise levará em conta, 

principalmente, se todos os requisitos poderão ou não ser cumpridos pelo fornecedor. É 

fundamental que a empresa contratada tenha contemplado, em sua proposta, todos os itens 

solicitados. Quaisquer empresas que não o tenham feito serão eliminadas. O segundo critério 

de eliminação será determinado pelo histórico de relacionamento entre as duas empresas, uma 

vez que um bom histórico tende a facilitar as negociações e a deixar a empresa mais confiante 

quanto ao cumprimento do contrato. Em seguida uma análise de custo x benefício será 

realizada após as negociações iniciais entre a empresa e os fornecedores. Por fim, uma nova 

negociação é iniciada com o fornecedor escolhido para acertar detalhes contratuais, tais como: 

responsabilidades, autoridade para fazer mudanças, legislação, soluções técnicas, cronograma 

geral, preços, técnicas de gerenciamento, forma de pagamento, financiamento de contrato, 

entre outros.  

As contratações deverão envolver apenas o fornecimento de serviço especializado para 

a conclusão do projeto. Por esse motivo, os contratos serão documentos simples, mas que, 

obrigatoriamente, deverão conter os seguintes itens: declaração do trabalho, relatórios de 

desempenho, papéis e responsabilidades, local de desempenho do fornecedor, datas de 

trabalho alinhado  ao cronograma, preços, condições e formas de pagamento, local de entrega 

do trabalho, critérios de monitoramento e aceitação das entregas, suporte às entregas, 

penalidades, incentivos, garantia, tratamento de solicitações de mudanças, formas de rescisão 

e de resolução alternativa de conflitos.  

O gerente de projetos será então responsável por atualizar os dados e a equipe do 

projeto e incluir as informações do contrato adjudicado. É importante lembrar que, em geral, 
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uma contratação influencia em todas as áreas do projeto, sendo necessária uma revisão e 

atualização geral de vários pontos que já haviam sido discutidos, tais como: análise de riscos, 

análise de tempo e de custos, escopo, entre outros. 

Ainda sobre este tema, é importante mencionar a existência de diversos tipos de 

contratos. O PMBOK, 4ª edição, cita três tipos de contratos no que se refere ao método de 

precificação:  

 Contrato de preço fixo ou global: o preço é fixo para um produto ou serviço 

bem definido; 

 Contrato de custos reembolsáveis ou por administração: ocorre um reembolso 

para o fornecedor pelos custos que ele teve, acrescidos de uma remuneração 

que, em geral, é determinada por um percentual do custo ou valor fixo de 

administração; 

 Contrato por tempo e material: o preço é fixado por hora ou por unidade de 

material e, em função da incerteza da atividade, o custo é reembolsável. Sendo 

assim, trata-se de um contrato que mistura elementos dos dois outros contratos 

mencionados acima. 

Para as aquisições deste estudo (citadas no item “Plano de Aquisições”), acredita-se 

que o contrato por tempo e material seja o mais adequado, uma vez que não é possível 

determinar com exatidão a quantidade de horas de trabalho que serão necessárias para o 

planejamento e execução dos testes.  

A partir da decisão de quais tarefas a empresa irá produzir e quais irão comprar, foi 

montado o mapa de aquisições, conforme tabela 20 a seguir. 

 

Tabela 20 

MAPA DE AQUISIÇÕES 

Mapa de Aquisições 

Item Descrição Ref.  

EAP 

Tipo de 

Contrato 

Critério de 

Seleção 

Orçamento 

Estimado 

Duração 

Prevista 

Fornecedores 

Qualificados 

1 Casos de 

Testes  

1.4.1 Tempo e 

Material 

Competência, 

capacidade, 

entrega, custo, 

conhecimentos 

técnicos, histórico 

de relacionamento 

 R$ 

2.000,00 

10 dias  D, E, G 
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2 Execução 

de Testes 

1.4.2 Tempo e 

Material 

Competência, 

capacidade, 

entrega, custo, 

conhecimentos 

técnicos, histórico 

de relacionamento 

 R$ 

3.000,00 

 20 dias D, E, G 

 

A administração das aquisições envolve os processos de gerenciamento das relações de 

aquisição, monitoramento do desempenho do contrato e a realização de mudanças conforme 

necessário. Segundo o PMBOK, 4ª edição, a administração de aquisições engloba a aplicação 

de processos apropriados de gerenciamento de projetos às relações contratuais e à integração 

das saídas desses processos no gerenciamento geral do projeto.  

O controle das aquisições está bastante ligado ao gerenciamento financeiro, uma vez 

que envolve o monitoramento dos pagamentos aos fornecedores. Porém, para que o 

pagamento seja efetivado, é necessário que ambas as partes estejam cumprindo com suas 

obrigações contratuais. A empresa deve estabelecer critérios de aceitação aos trabalhos 

entregues e medir a competência do fornecedor para guardar em seu histórico para projetos 

futuros.  

As principais atividades a serem desempenhadas nessa etapa serão relacionadas a 

orientações e gerenciamento da execução dos contratos. O monitoramento constante permite 

que seja realizado um controle de qualidade e que se possam preparar respostas com maior 

antecedência às mudanças que eventualmente serão necessárias. 

Ao final do projeto, todos os contratos de aquisições deverão ser encerrados. Segundo 

XAVIER et. al.(2012), da mesma forma que o recebimento dos produtos e serviços pelo 

cliente passa por um processo formal, é também indispensável um correto encerramento dos 

contratos entre a empresa e seus fornecedores. O autor cita também as seguintes formas de 

encerramento de contrato:  

a. Terminação: término das atividades estabelecidas contratualmente. O cliente 

emite aceitação definitiva e paga a totalidade do preço. Situação caracterizada 

pelo desempenho satisfatório das partes; 

b. Resilição: acordo mútuo entre as partes em encerrar o contrato mesmo que os 

objetivos iniciais não tenham sido atendidos; 

c. Rescisão ou resolução: inobservância das obrigações contratualmente 

estabelecidas. Ocorre de forma unilateral, independentemente de notificação 
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judicial ou extrajudicial. Resolve o contrato em decorrência de 

descumprimento de cláusulas e condições. 

A título de documentação, a empresa deve emitir um relatório de encerramento do 

contrato e um termo de aceite. A contratada, por sua vez, emite um atestado de inexistência de 

reinvindicações e relatório de encerramento do contrato. Após o aceitamento das entregas, a 

contratante deve proceder com o pagamento final.  

Gestão de Comunicação   

Assegurar que os membros da equipe, clientes e stakeholders possuam as informações 

necessárias para realizar seus trabalhos é um desafio para a gerência de projetos. 

A complexidade da comunicação está diretamente ligada ao porte do projeto e a 

quantidade de envolvidos. Quanto maior o projeto, maior a dificuldade de garantir o sucesso e 

uniformização da das informações.  A comunicação é vital para gerenciar expectativas, 

responsabilidade dos envolvidos e status do projeto. (Gerenciamento de comunicação, FGV 

2ed) 

Alguns pontos importantes do gerenciamento de comunicação: 

 Apontar as necessidades de comunicações e informações das partes 

interessadas; 

 Disponibilizar todas as informações, constantemente atualizadas, necessárias 

com relação ao projeto para todas as partes interessadas; 

 Coletar e distribuir as informações sobre desempenho, através de relatório de 

andamento, medição de progresso e previsão; 

 Gerenciar as comunicações para satisfazer os requisitos das partes interessadas 

no projeto e resolver problemas com elas. 

Gestão de Tempo e Custo 

O projeto SORF tem restrição de tempo e custo, pois ele deve ser finalizado em 6 

meses e não pode custar acima de R$ 100.000,00. Estas restrições podem ser oriundas de 

legislações, pressões de mercado, contratos ou eventos que aconteceram durante um período. 

A copa do mundo no Brasil é exemplo clássico de restrição de tempo e custo.  Se obras de 

infraestrutura e construção de estádios não fossem finalizadas no prazo e custo estabelecido 

pela Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA), país sede pagaria multas 
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contratuais altíssimas além da imagem ficar denegrida. A gestão de tempo e custo são áreas 

de conhecimento mais importantes para o gerenciamento de projetos.  

Desvios no prazo e custo acontecem na fase da execução do projeto e quanto mais 

cedo são identificados mais fáceis é de colocar o projeto no rumo do que foi planejado. Sendo 

assim, o gerente de projetos deve ficar vigiando se o projeto está seguindo a previsão 

conforme está no plano. Este profissional deve diagnosticar a andamento do cronograma do 

projeto com exatidão e no mercado tem ferramentas e técnicas que permitem maior 

assertividade.  

 O diagrama de rede ou Pert é uma ferramenta que fornece ao gestor uma visão do 

caminho crítico do projeto. Este caminho é a trajetória mais longa com uma sequência de 

predecessoras para concluir um conjunto de tarefas e apresente a menor ou não tem folga. 

Existe dois tipos de folgas que estão esclarecidas logo abaixo: 

 Folga livre: Quantidade de tempo que uma tarefa pode atrasar sem atrasar 

outras. 

 Folga total: É folga que o projeto tem que não prejudica o projeto, porém pode 

prejudicar as atividades não críticas. 

Os gestores alocam os profissionais experientes nos caminhos críticos devido ter maior 

probabilidade de causar impacto no prazo do projeto. Os caminhos do projeto são montados 

automaticamente pela Microsoft Project 2013 e destaca o caminho critico conforme a figura 

9. 
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Figura 9 

CAMINHOS DAS ATIVIDADES 

 
 

A análise do valor agregado é um método que é utilizado para mediar o andamento e 

previsões do projeto. Suponhamos que o projeto SORF teve o início no dia c e hoje fosse 

03/05/2014, ou seja, passou aproximadamente 1 mês do início da execução. Nesta etapa, o 

módulo de pessoa está sendo entregue cujo valor planejado (VP) até o momento seria de R$ 

17.181,40. Porém, foi realizada somente o pacote de trabalho de concepção até o momento, 

sendo que o custo orçado para o trabalho realizado (VA) é de R$ 16.654,55. Resolve-se 

extrair um relatório do setor de contabilidade para saber o que foi gasto no projeto até agora e 

o custo real (CR) informado foi de R$ 18.350,00. O projeto SORF está orçado (EAC) em R$ 

53.864,00.  

Com os dados citados, pode-se medir o projeto até o momento. A variação do custo 

(VC) será a diferença entre o custo orçado do trabalho realizado (VA) e o custo real do 

trabalho realizado (CR) totalizando em - R$ 1.695,45 (sinal negativo) em prejuízo, ou seja, 

houve uma variação de custo de R$ 1.695,45 a mais do orçado. Próximo passo, será calculado 

o índice de desempenho de custo (IDC) que será a variação o valor agregado (VA) dividido 

pelo custo real (CR) contabilizando 0,91, ou seja, a cada R$ 1,00 que foi investido no projeto 

R$ 0,91 foram convertidos em sistema tendo perda de R$ 0,09.  Se o IDC for igual a 1, 

entende-se que o projeto está no custo planejado. Superior ao montante informado, significa 
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que o custo real do trabalho realizado está abaixo custo orçado do trabalho realizado. Se o 

IDC fosse 1,1, pode se concluir que a cada R$ 1,00 investido, R$ 1,10 foram convertidos em 

sistema. 

A variação de cronograma (VPR) é a diferença do valor agregado (VA) com o valor 

planejado (VP) que contabiliza - R$ 526,85 (sinal negativo). O índice de desempenho de 

prazos (IDC) é divisão do valor agregado pelo valor planejado que corresponde a 0,97. Este 

índice significa que o cronograma está 3% atraso na execução das atividades em relação ao 

planejado que até agora foram executados 97% do prazo previsto. Se o ÌDC fosse igual 1, o 

projeto estaria no prazo. Acima de 1 indica o projeto está avançado. Imagine que o IDC 

tivesse o valor de 1,2, neste indicador informa que o projeto está 20% a frente do previsto. 

Além de acompanhar os indicadores do projeto é importante abstrair as previsões como 

levantar quanto mais do orçamento é necessário para finalizar o projeto se os níveis de 

desempenho prevalecerem. Esta previsão é denominada de estimativa para terminar (EPT) 

que representa da diferença entre orçamento no termino (ONT) e valor agregado (VA) e o 

resultado divido pelo índice de desempenho de custos (IDC) que será igual a R$ 40.889,50. 

Se for somado o custo real (CR) e estimativo para terminar (EPT) tem se a previsão do custo 

total com base no desempenho atual que é representado formalmente como estimativa no 

término (ENT), sendo assim, o custo total do projeto será R$ 59.239,50. A variação em 

orçamento no término (ONT) e estimativa no término (ENT) indica a diferença entre o 

orçamento e a estimativa para conclusão que neste caso será – R$ 5.375,50 (sinal negativo). A 

previsão da entrega do projeto é de 3,3 meses que significa o planejamento no término (PNT). 

Utilizando este indicador pode-se ter o tempo para término do projeto (TNT) que é a divisão 

do planejamento no término (PNT) pelo índice de desempenho do prazo (IDP) que resultará 

em 3,4 meses. Segue a tabela 21 contendo o resumo das fórmulas: 

Tabela 21 

FÓRMULAS DE ANALISE DO VALOR AGREGADO - SORF 

 

Indicador Descrição Fórmula Reposta 

VP Valor Planejado VP R$ 17.181,40 

VA Valor agregado VA R$ 16.654,55 

CR Custo Real CR R$ 18.350,00 

ONT Orçamento no término ONT R$ 53.864,00 
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VC Variação de custo VA – CR (R$ 1.695,45) 

IDC Índice de desempenho de custos VA / CR 0,91 

VPR Variação de cronograma VA - VP (R$ 526,85) 

IDP Índice de desempenho do prazo VA / VP 0,97 

EPT Estimativa para terminar (ONT – VA) / CPI R$ 40.889,50 

ENT Estimativa no término CR + EPT R$ 59.239,50 

VNT Variação no término ONT – ENT R$ (5.375,50) 

PNT Planejado no término PNT 3,3 meses 

TNT Tempo no término PNT / IDP 3,4 meses 

 

 

Analise do valor agregado é uma linguagem técnica de gestão de projetos e devem ser 

escritos em forma de relatórios para que os intervenientes possam entender. Segue um modelo 

de relatório e demonstrando como seria: 

“O projeto consiste na implantação de centro de atendimento a terceira idade. O 

custo total do projeto estava previsto para R$ 53.864,00 e um prazo de 3,3 meses. 

Ao final do 1ª. mês para as atividades que deveriam estar executadas previa-se um 

gasto de R$ 17.181,40. Mas, observa-se que até o momento para as atividades efetivamente 

executadas deveria ter um custo de R$ R$ 16.654,55, porém o custo real destas atividades 

executadas foi de R$ 18.350,00. 

Baseado nesta medição verificamos uma variação de custo a mais que o orçado para 

as atividades executadas de R$ 1.695,45, apontando um índice de performance do custo de 

91% e um atraso nas realizações da atividade de 3% o que representa um índice de 

performance do prazo de 97%.  

Com esses indicadores de performance podemos estimar que precisaremos de mais R$ 

40.889,50 para terminar o projeto elevando o custo total do projeto para R$ 59.239,50. 

Assim o projeto apresentará uma variação de custo da ordem de 5.375,50. O projeto somente 

será concluído em 3,4. Meses. 

As ações que implementaremos para minimizar estas variações serão:  

- Vamos nos reunir com a equipe do projeto e incentivá-los a recuperar o 

tempo melhorando a eficiência individual; 

- “Tentar renegociar com os fornecedores dos recursos utilizados no projeto o 

valor dos materiais para tentar reduzir a variação dos custos”. 
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5. ENCERRAMENTO  

O processo de encerramento do projeto permite assegurar que todas as atividades e 

processos de gestão do projeto foram adequadamente terminados e que as entregáveis 

programadas foram entregues ao cliente e por ele aceitas. 

Para encerrar formalmente o projeto, o gestor do projeto deverá rever toda a 

informação de projeto conferindo e assegurando que todo o trabalho do projeto está completo 

e que o mesmo atingiu os objetivos a que se tinha proposto. Neste contexto é muito 

importante a revisão não só do plano do projeto, de forma, a saber, se todas as 

atividades estão concluídas, mas também do seu âmbito / escopo de forma a avaliar se o 

produto, serviço ou resultado pretendido foi de fato entregue ao cliente. 

O processo de encerramento do projeto ou fase envolver a realização da parte do 

encerramento do projeto constante no plano de Gestão do Projeto, fornecendo os 

procedimentos para coordenar as atividades necessárias para verificar e documentar as 

entregas do projeto, coordenar e interagir para formalizar a aceitação dessas entregas pelo 

cliente ou sponsor do projeto. 

Para validar se o projeto está em condições para ser encerrado, o gestor do projeto 

deve assegurar-se que todas as atividades do projeto estão completas, todas as questões e 

problemas foram resolvidos, todos os riscos foram mitigados ou aceites e fechados. 

Para, além disso, é importante garantir que o fim do projeto é acompanhado do correto 

encerramento da equipe de projeto (avaliação do trabalho desenvolvido por cada um dos 

membros da equipe e apoio à transição para novos projetos). 

As atividades necessárias ao encerramento do projeto ou de uma fase incluem 

metodologias passo a passo que tratam principalmente de: 

 

 Satisfazer a conclusão ou critérios de saída, conhecidos também como 

resultado da fase ou do projeto; 

 Transferência dos produtos, serviços ou resultados do projeto para a próxima 

fase; 

 Recolher os registros do projeto ou fase necessários para auditar o sucesso ou 

insucesso do projeto; 
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 Recolher as ilações aprendidas e arquivar as informações do projeto para o uso 

futuro da organização; 

 Assegurar do fechamento de todos os números de cobrança para o trabalho 

concluído, e também números de cobranças para reparos de defeitos ou para a 

conclusão de documentação arquivada; 

 

O encerramento deve ser planejado, e isso inclui a definição de uma programação e de 

um orçamento. 

A figura 10 mostra as entradas, ferramentas e técnicas e resultados para encerrar o 

projeto ou fase. 

Figura 10 

ENTRADAS, FERRAMENTAS E RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

O gestor do projeto deve ter como premissa que o fechamento do projeto bem sucedido 

é determinante para o grau de satisfação, tanto do cliente como do sponsor ou das demais 

partes interessadas, na medida em que, na maioria das vezes, é essa a última imagem que 

neles fica do trabalho do gestor e da sua equipe de projeto.  

Para o sucesso das atividades de encerramento do projeto é muito importante à 

qualidade do planejamento dos processos de fechamento das atividades incluídos no plano de 

gestão do projeto. A garantia de um fechamento com qualidade depende de um conjunto dos 

aspectos aos quais deve ser dada particular atenção com destaque para: 

Ferramentas Técnicas 

- Opinião 

Especializada 

Entradas 

- Plano de Gestão do Projeto. 

- Entregas Aceites. 

-Ativos de Processo da 

Organização. 

Resultados 

- Transição de Produtos, 

Serviços ou Resultados Final. 

- Atualização dos Ativos de 

Processos da Organização. 

-Ativos de Processo da 

Organização 
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Planejamento e Execução do Suporte Pós-Implementação 

Verificar a forma como foi planejado o suporte pós-implementação do projeto. É muito 

importante começar desde as fases iniciais do projeto a planejar o processo de formação dos 

usuários e às áreas de suporte aos usuários (centros de atendimento a usuários) para que, uma 

vez determinado o projeto a equipe de desenvolvimento do projeto possa entregar o produto e 

ficar isento dessa responsabilidade de uma forma ordenada e eficaz. 

Durante a fase de execução do projeto o planejamento da formação deve ser atualizado 

de forma a refletir as mudanças de calendário e eventuais alterações introduzidas no âmbito / 

escopo do projeto. Uma das fontes principais de insatisfação dos clientes e usuários é a 

disponibilização de um produto de projeto diferente daquele que foi usado para a formação ou 

a entrega de um produto para o qual a formação aconteceu á meses atrás. 

Envolvimento das Áreas de Suporte 

Durante a execução do projeto envolva as áreas que irão ser responsáveis pelo suporte 

pós-implementação do projeto. É muito mais fácil obter suporte de pessoas que se sentem 

envolvidas e que conhecem o que está sendo realizado no projeto do que de pessoas que, 

sendo os destinatários dos resultados do projeto ou podendo de alguma forma influenciar o 

processo de execução do projeto, não tem conhecimento daquilo que está a ser entregue e nem 

foram envolvidas nas decisões tomadas. 

Para garantir o envolvimento das áreas de suporte no decurso da execução do projeto é 

necessário definir: 

 De que forma será concretizado o envolvimento das áreas de suporte; 

 Qual o papel que essas áreas devem assumir no decurso do projeto; 

 Que tipo de compromisso é necessário das pessoas de suporte durante a 

execução do projeto e até ao momento em que o projeto é fechado, os 

resultados são entregues ao cliente e a responsabilidade de suporte às equipes 

de suporte pós-implementação. 

Documentação Organizada 

Muitos dos documentos criados durante o planejamento, execução e controle do 

projeto, serão utilizados depois de finalizado o projeto pelas equipes de suporte. É por isso 

importante definir antecipadamente a forma como a documentação gerada pelo projeto deverá 
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ser mantida atualizada, organizada e guardada em um sistema de gestão de configurações que 

potencialize a sua utilização no futuro. 

Neste contexto é muito importante planejar como serão organizados e guardados os 

documentos do projeto e nomeados: 

 Avaliar se a organização em que o projeto decorre dispõe de ferramentas que 

potencialize o processo de comunicação e de difusão das informações do 

projeto pelas diferentes partes interessadas. Uma ferramenta que possa ser 

utilizada de forma eficaz para disponibilizar um sitio único onde se pode 

encontrar as informações atualizadas sobre o projeto e respectivo histórico. 

 Avaliar a forma como deverão ser identificados os documentos com relevância 

para as equipes de suporte. Dado que estas equipes irão usar esses documentos 

após o termino do projeto é muito importante definir de que forma durante o 

processo de criação dos documentos devemos identificar aqueles que irão ter 

relevância para utilização futura pelas equipes de suporte de forma a permitir a 

sua reutilização futura, ou seja, uma estrutura de TAG’s que permita catalogar 

adequadamente a documentação é um fator determinante que potencializa a sua 

efetiva reutilização. 

Encerramento das Aquisições 

Segundo o guia PMBOK®, encerrar as aquisições é o processo de finalização de cada 

aquisição do projeto. 

O processo “encerrar aquisições” serve de apoio ao processo de encerramento do 

projeto ou a fase. Ele finaliza todas reinvindicações em aberto, atualiza os registros e arquiva 

informações e, a atividade crucial nesse processo, encerrar contrato. 

Segundo Xavier, existem as seguintes formas de encerrar um contrato: 

 Término das atividades no contrato (terminação) 

 Modo normal de extinção do contrato, com o pleno cumprimento das 

obrigações por ambas às partes; 

 Cliente emite aceitação definitiva; 

 Paga a última parcela e libera as garantias; 

 Acordo mútuo entre as partes (resilição)  
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 Desfazer um contrato por simples manifestação de vontade, de uma ou ambas 

as partes; 

 Mesmo que objetivos iniciais não foram atingidos; 

 Não pode ser bilateral (distrato) ou unilateral (denúncia) 

 Inobservância das condições estabelecidas no contrato (inadimplemento) 

 Forma unilateral e independente de notificação judicial  

 Pode ser culposa (parte prejudicada pode exigir indenização por danos) ou não 

  Resolução: Evento que resolve o contrato em decorrência do descumprimento 

de suas clausulas 

Sendo assim, devemos considerar os seguintes aspectos para encerrar um contrato: 

 Documentação para encerramento do contrato; 

 Contratante: relatório de encerramento do contrato e termo de aceite; 

 Contratado: atestado de inexistência de reinvindicações e relatório de 

encerramento do contrato; 

 Verificação de conformidade com procedimentos para encerramento do 

contrato; 

 Devolução de ativos do contratante 

 Aceitação do pagamento final; 

 Verificado se todos os produtos e serviços constantes no contrato foram 

entregues; 

 Cliente aceita formalmente através do formulário de aceite e efetua o 

pagamento. 

A pessoa ou organização responsável pela administração do contrato deve informar o 

término do contrato ao fornecedor, através de notificação formal escrita. Os requisitos para 

aceitação formal e fechamento são, normalmente, definidos no contrato. 

O arquivo de contrato deve-se manter pastas com referência do contrato para facilitar 

auditorias ou revisões. 

O índice da pasta deve conter: 

 RFP 

 Contrato e seus ativos 

 Cronograma 
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 Alterações solicitadas e aprovadas 

 Documentações técnicas e atas de reuniões 

 Relatórios de desempenho 

 Cópias das faturas e pagamentos 

 Resultados de fiscalizações 

Essa documentação poderá ser descartada somente após o período de garantia.  

Lições Aprendidas 

Uma discussão que geralmente é planejada, mas, muitas vezes esquecida. Quando você 

está no final do projeto seu plano é colocar todos os times juntos para repassar as lições 

aprendidas com detalhamento para o benefício de todos, para os projetos futuros.  

Mas esse documento não deverá ser usado em hipótese alguma para indicar culpados 

pelos problemas ocorridos. 

As sessões de lições aprendidas podem ser muito úteis e devemos mantê-las no 

cronograma do projeto.  Segue na tabela 22 o modelo de formulário de lições aprendidas: 

 

Tabela 22 

FORMULÁRIO DE LIÇÕES APRENDIDAS 

 

FORMULÁRIO DE LIÇÕES APRENDIDAS 

Projeto: 

Equipe: Data: 

Elaborado por: 

 

Tópicos Sim Não 

Comentários (utilize 

folhas adicionais se 

necessário) 

1. O produto final foi entregue conforme o acordado 

(requisitos / especificações)?       

2. Houve desvios entre os prazos realizados e programados? 
      

3. Houve desvios entre os custos efetivos e os orçados? 
      

4. Os desvios poderiam ter sido evitados? 
      

5. Os resultados propostos foram alcançados? 
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6. Eventos inesperados ocorreram? 
      

7. Os clientes / usuários estão satisfeitos? 
      

8. O apoio dos patrocinadores foi satisfatório? 
      

9. Houve problemas de comunicação? 
      

10. Os fornecedores entregam seus produtos / serviços em 

conformidade com as especificações combinadas?       

11. Houve mudanças no plano do projeto após o início da 

execução? Como foram gerenciadas?       

12. Houve mudanças no escopo do projeto após o início da 

execução? Como foram gerenciadas?       

13. O que faremos da mesma forma em projetos futuros? 

14. O que faremos de maneira diferente em projetos futuros? 

15. O que sabemos hoje, e que não sabíamos antes do projeto? 

16. Que recomendações devem ser feitas para melhorar projetos futuros? 

 

Desmobilização dos Recursos (Equipe do Projeto) 

 Realizar o ritual de devolução do “Contrato Psicológico” 

 Solicitar que cada participante deixe uma frase que represente sua participação 

no projeto 

 Executar plano de desmobilização 

É fundamental que se inicie a desmobilização da equipe de forma gradual. Cada evento 

de movimentação de pessoas deve ser um marco de celebração do sucesso do projeto. 

Além disso, deve-se manter a conexão das pessoas com a empreitada. Este é o 

momento de devolver o “Contrato Psicológico” para cada participante do projeto ler antes de 

voltar para a sua área operacional. 
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6. CONCLUSÕES 

 O objetivo deste trabalho foi identificar o fluxo de pré-venda para criação de propostas 

focando em produto de sistemas para empresas de pequeno e médio porte. A elicitação de 

custos do produto sistema foi baseada na técnica de análise de pontos de função que é 

reconhecida no mercado com mais de 30 anos de existência que é regulamentada pela 

instituição de International Function Point Users Group (IFPUG).  Foi apresentada uma 

prévia da estimativa para dar noção dos passos necessários para chegar ao resultado além 

alocação de custos que não estão diretamente relacionados ao produto. Os conceitos 

mostrados foram associados a exemplos para facilitar no entendimento do que foi escrito.  

O trabalho mostrou as diversas etapas de planejamento e gestão pelas quais um projeto 

deve passar e detalhou cada uma delas de acordo com a intensidade do projeto. Foram feitas 

diversas análises com base nas áreas mais críticas estudadas por pesquisadores do 

Gerenciamento de Projetos da atualidade.  

Este estudo pode ser considerado um instrumento de consulta para empresas que 

desejam desenvolver projetos na área de concepção de sistemas, uma vez que apresenta um 

detalhamento completo de atividades a serem realizadas, riscos a serem levados em 

consideração, formas de planejamento orçamentário, modelo de elaboração de propostas, 

informações pertinentes a respeito de relacionamento com a equipe e com fornecedores, entre 

outros. Como a demanda por inovação na área de softwares tem crescido muito nos últimos 

anos, o estudo revela-se e pertinente, atual e importante por apresentar uma documentação 

completa e bastante rica em informações. 
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1. INTRODUÇÃO  

Clientes são entidades que adquirem bens ou serviços de fornecedores para atender 

suas necessidades. Geralmente, estas necessidades devem ser atendidas no menor prazo 

possível causando uma certa ansiedade na busca do fornecedor que apresentar a proposta de 

melhor custo e benefício em tempo recorde. Podemos fazer uma analogia desses clientes com 

crianças em seu estado emocional de ansiedade que quando querem algo começam pressionar 

para ter o objeto de desejo que neste caso seria a proposta. O setor de pré-venda começa 

trabalhar na confecção da proposta freneticamente tendo como seus principais adversários o 

tempo e o medo de perder o negócio que poderia alavancar os indicadores de vendas mensais. 

Esta corrida contra o tempo aumenta a probabilidade de falhas no entendimento do escopo 

preliminar causando impactos desastrosos futuramente se a demanda for executada pelo 

fornecedor. Os fornecedores de softwares têm que estarem preparados para mitigar os riscos 

de projetos devido as exigências na fase embrionária do projeto, ou seja, o setor de pré-venda 

deve ter procedimentos e processos bem definidos além de um time capacitado para abstrair o 

que o cliente deseja. Uma missão difícil é a assertividade em elicitar o escopo que atenda as 

expectativas do requisitante, pois uma ideia pode ser bem clara para o emissor porém a 

mensagem não é bem transmitida. Nesta etapa que deve entrar o profissional capacitado que 

através de técnicas e ferramentas consiga refinar os requisitos no tempo adequado. O cliente 

percebe que o receptor entendeu a sua mensagem quando há sinergia no diálogo dos dois e as 

expressões corporais são de satisfação. A satisfação dos clientes é chave da sobrevivência das 

organizações, pois estes fregueses possibilitam novas oportunidades e transmite uma boa 

imagem quando são bem atendidos.  

Este texto tem por finalidade demonstrar o esforço dispendido para satisfazer os 

clientes contemporâneos que desejam ser tratados com distinção focado na valorização do ser 

humano.  

O contexto deste trabalho será divido da seguinte forma: Desafios da pré-venda, A 

arte de elicitar requisitos e Clientes satisfeitos além do enriquecimento com casos hipotéticos 

e reais para elucidar o entendimento. 
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2. DESAFIOS DA PRÉ-VENDA  

O mercado externo está em constantes transformações devido competitividade e 

exigências dos clientes. Peter Drucker (1967) afirma que não é a empresa que define o 

mercado, e sim, o cliente.  Estas mudanças geram demandas que são recepcionadas pelo setor 

de pré-venda pelo qual tem responsabilidade de confeccionar as propostas e endereça-las aos 

solicitantes. Esta fase embrionária é crucial para o sucesso da entrega de produtos caso as 

propostas sejam aprovadas, pois é o momento em que os clientes passam suas necessidades, 

anseios e expectativas. Acompanhado dos desejos dos requisitantes tem a pressão pelo prazo 

de entrega das propostas. Geralmente, quando há solicitações de cotações de bens ou serviços 

é devido a problemáticas presentes ou iminentes no ambiente dos requisitantes. Estes 

protagonistas querem solucionar estes enigmas o quantos antes, pois eles podem estar 

sofrendo cobranças. O estado emocional destes atores já estão fora da zona de conforto e 

analogicamente eles podem se comportarem como crianças fazendo birras e chantagens para 

ter seu objeto de desejo em menor tempo. Segundo Bliss (2012), o fornecedor deve conquistar 

o direito de manter firme uma relação com os seus clientes. Satisfazer um cliente é o fator 

fundamental para a sobrevivência de uma empresa. Mediante ao fato citado, o setor de pré-

venda tem como principais barreiras o tempo e o medo de perder um bom negócio que senão 

forem administrados aumentam os riscos de gerar inconsistências na definição escopo, fuga 

da oportunidade para os concorrentes, insatisfações dos demandantes, metas do prestador de 

serviços abaixo do esperado e comprometimento dos resultados da entrega do produto final. 

De acordo com Bliss, consumidores insatisfeitos não só dispensam você como também 

contam aos outros sobre a experiência negativa que tiveram. Atender a necessidade do cliente 

pode ser o caminho para novas oportunidades e adaptação rápida a mudanças do mercado.  A. 

AUN relata que: 

 

“Oferecer serviços de alta qualidade pode economizar o dinheiro de sua 

empresa. As mesmas coisas que contribuem para a felicidade de um cliente também 

elevam a produtividade dos empregados” (2012, p.51). 
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3. ARTE DE ELICITAR REQUISITOS 

Segundo estudo de “benchmarking” em gerenciamento de projetos de 2009 

realizado pelo “Project Management Institute” aponta que o escopo definido 

inadequadamente está entre os problemas com maior frequência nos projetos das organizações 

conforme a figura 11 abaixo. 

Figura 11 

PROBLEMAS FREQUENTES EM PROJETOS 

 

 

Fonte: Project Management Institute, 2009. 

 

A pesquisa acima mostra que entender os desejos dos clientes não é uma missão tão 

fácil, sendo assim, a seguir mostraremos alguns perfis de fornecedores de requisitos: 

 O incompreendido é o solicitante que sabe da necessidade da empresa, porém tem 

dificuldade de transmiti-la com clareza, coesão e coerência. 
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 O retraído é um perfil que o indivíduo entende do negócio e tem potencial de 

transmissão da mensagem, mas é calado e precisa que o receptor estimule a 

conversação.  

 O falastrão é o requisitante que fala exaustivamente sem agregar muito valor na 

elicitação da demanda, pois a mensagem transmitida não está alinhada com a 

estratégia da organização. 

 O inseguro é a pessoa resistente a mudanças, porque tem medo de perder sua posição 

na organização.  Este tipo de perfil geralmente retém as informações para si 

acreditando que isto garantirá sua sobrevivência dentro do posto de trabalho.  

Abstração de informações dos perfis citados para confecção de propostas deve ser 

feitos por profissionais capacitados além da expertise em utilizar algumas técnicas de 

mercado para levantamento de requisitos, tais como: 

 Questionário é uma série de perguntas preparadas e pertinentes ao escopo dos projetos. 

Esta técnica pode ser usada quando o tempo é escasso para captar as informações de 

intervenientes chaves ou com pessoas que estão situadas pontos geográficos distantes. 

A metodologia citada pode ser aproveitada com os perfis dos incompreendidos e 

retraídos, pois ela permite que estes protagonistas possam expressar-se 

individualmente através de textos. 

 Entrevista é o encontro com intervenientes individualmente pelo qual o coletor de 

requisitos tenta captar informações subjetivas, identificar o fluxo de trabalho e 

documentos através de perguntas preparadas antecipadamente. 

 Reunião é o encontro em grupo com intervenientes para discutir sobre determinados 

assuntos com objetivo de obter respostas rápidas. Esta ferramenta também serve para 

resolver conflitos de requisitos buscando o consentimento comum, tomadas de 

decisões além da exposição de problemas para que possam ser traçadas estratégias 

para soluciona-los. 

 Observação consiste em acompanhar visualmente atividades, processos, 

procedimentos que são executados dentro de uma organização com um olhar analítico 

e crítico. 

 Brainstorming reúne pessoas dando liberdade a elas para exporem suas ideias sem 

censuras. As informações são anotadas e selecionadas com intuito de agregar algo 

inovador e de valor ao produto. 
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Os profissionais que tem missão de coletar as informações de indivíduos para os 

projetos são considerados seres estranhos que invadem a zona de conforto dos fornecedores 

de requisitos podendo alterar o estado emocional padrão deles causando desconfiança que se 

não for administrada poderá ter a retenção de dados importantes impactando no resultado dos 

projetos. O’Connor diz que: 

 

Um estado é a nossa maneira de ser em qualquer dado momento. Advém de 

nossa fisiologia, nossa forma de pensar e de nossas emoções que soma de suas partes. 

Experienciamos estados por dentro, mas possuem marcadores externo que podem ser 

medidos de fora, como uma dada frequência de ondas cerebrais, velocidade de pulso, 

etc. Mas nenhum desses pode lhe dizer como é sentir-se zangado ou estar apaixonado 

(2013, p.83). 

 

Os elicitadores tem como meta principal buscar requisitos para projetos que 

geralmente causam mudanças no modo de trabalhar dos colaboradores. Segundo Cohn (2011), 

toda mudança é complicada e mudanças maiores podem ser ainda mais dolorosas. Esta 

afirmação mostra que os analistas de requisitos podem ter dificuldades em conseguirem 

atingir suas metas, pois o projeto pode causar transformações no comportamento de trabalho 

dos empregados do cliente tirando deles o “status quo”, ou seja, mudar algo que já conhecem 

para algo novo e desconhecido. Esta situação pode causas resistência ao projeto devido ao 

medo dos impactos que ele pode causar aos funcionários.  

O resultado positivo do levantamento de requisitos advém de profissionais 

capacitados, empáticos com facilidade em comunicação que saibam transmitir a mensagem de 

maneira objetiva e clara.  Ponto relevante para estes analistas é que tenham habilidade de 

trabalhar com pessoas de diferentes perfis, pois terá o desafio de trazer e manter elas no 

estado base. O’Connor (2013) explica que seu estado-base é aquele no qual você se sente 

mais em casa. Não necessariamente o mais bem provido de conforto, mas o mais familiar. 

Além disso, ele relata que é uma combinação de sentimentos habituais, tanto físicos quanto 

mentais. O pré-requisito para conversa é buscar vínculo com pessoas certas utilizando 

palavras apropriadas. Segue abaixo uma situação hipotética no qual o profissional busca 

conexão emocional com o seu cliente. 

Certa vez um analista teve que fazer a elicitação de requisitos em uma empresa do 

ramo petrolífera para um determinado projeto. Ele chegou na empresa e foi de encontro do 

fornecedor de requisitos e que era um senhor de aproximadamente 65 anos e aparentemente 

estava com sua saúde debilitada pois estava mancando e com uma afeição de incomodo.  Este 
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profissional percebendo estas características logo traçou plano para conseguir vínculo com 

este cidadão. Sua tática era evitar de conversar sobre o estado de saúde daquele senhor, e, sim, 

de algo que lhe traria conforto. Ao entrar na sala daquele homem, ele percebeu que na mesa 

tinha fotografias de crianças brincando em um parque e provavelmente elas seriam seus netos. 

O elicitador identificou a oportunidade e proferiu com um sorriso a seguinte frase “Que 

crianças lindas”. No mesmo instante o senhor abriu um sorriso respondendo “São os meus 

netos”. Percebendo que o cliente entrou no estado base, astutamente, ele explorou esta linha 

de conversa por um tempo abrindo um canal de comunicação leve e facilitado além de 

conseguir conexão afetiva. O’Connor cita que: 

 

O segredo de fazer amigos e influenciar as pessoas é simples. As pessoas são 

atraídas por qualquer um que possa fazer com que se sintam bem. A emoção é 

contagiosa. Nós normalmente pensamos que a emoção vem de dentro para fora. Em 

outras palavras, sinto-me feliz por dentro e, portanto sorrio, e o sorriso aparece para o 

mundo externo em minha fisiologia. No entanto, há excelentes pesquisas que mostram 

que a emoção vai de fora para dentro. Mude sua fisiologia, e você muda a emoção. 

Quando eu sorrio e você sorri de volta, aquele sorriso passa a felicidade para você. Se 

eu puder fazer você sorrir, posso fazê-lo feliz. Assim, se você optar por estar em um 

estado positivo no meio das pessoas, jamais lhe faltarão amigos que queiram estar na 

sua companhia. (2013, p.84). 

 

Os sinais de uma elicitação de requisitos quando estão fluindo conforme o esperado 

devem ser analisados, pois se os objetivos não estão sendo alcançados a forma abordagem 

deve ser mudada. A sinergia entre o entrevistador e o entrevistado é reflexo de que 

demandante percebeu que conseguiu passar a necessidade e a outra ponta entendeu. Após o 

escopo preliminar definido, deve se redigir um documento contendo todos os dados 

levantados, encaminhar para os intervenientes chaves avaliarem e posteriormente coletar as 

assinaturas dos mesmos.  Em seguida este documento será endereçado para o setor de pré-

venda confeccionar a proposta. 
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4. SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

Clientes são entidades que adquirem bens ou serviços de fornecedores para atender 

suas necessidades. Eles são exigentes principalmente quando tem várias opções de escolhas 

de fornecedores. A sobrevivência das organizações no mercado depende em atender estes 

protagonistas de maneira que os satisfaças, para isto, deve ter profissionais que saibam lidar 

com pessoas valorizando o ser humano e com habilidades de se adaptar rapidamente ao 

ambiente do cliente como um camaleão. Oliveira, cita a habilidade deste réptil: 

 

Ele é mais conhecido por sua capacidade de mudar a cor de pele para se 

adaptar a uma situação ou a um ambiente, a fim de se proteger de potenciais e 

predadores, aproximar-se de uma presa e defender seu território. Cientificamente, isso é 

chamado de mimetismo, a capacidade de imitar o ambiente para se confundir com ele. 

   (2012, p.19). 

  

 Quando o cliente faz contratação de um serviço ou adquire um bem, deve ser 

entregue a ele somente o que foi contratado, ou seja, atender um cliente bem não significa que 

deve ser dado a ele tudo que for solicitado além do que foi descrito no escopo da proposta. 

Atender bem é escuta-lo ativamente, entender suas necessidades, inteligência emocional ativa, 

vislumbrar a linguagem corporal para procurar mantê-lo no estado emocional padrão, 

valorizar sua opinião, sempre resolver os conflitos, ser simpático e amar o que faz. Estes 

contratantes sentem-se desconfortáveis quando falam com pessoas que tem palavras 

programadas, pois tais abordagens são perceptíveis. Os profissionais de pré-venda têm que ser 

capazes de criar atendimentos personalizados focando a fidelização destes intervenientes, 

sempre lembrando que eles fecham negócios com quem gostam e causam boa impressão.  

Oliveira (2012) relata o diálogo que teve com uma cliente pelo qual reclamou que as empresas 

robotizam os profissionais e tira a naturalidade deles dando a impressão que estão sendo 

atendidos por robôs além de que são treinados para serem artificiais e impessoais.  

A satisfação de um cliente é transmitida para outros assim como a insatisfação. 

Sendo assim, as empresas devem estar dispostas em manter uma boa imagem para trazer 

novos candidatos para carteira de clientes. Construir uma imagem é bem difícil e destruir é 

muito fácil basta só um vacilo de proporções desastrosas, para que uma empresa caia perante 

aos seus concorrentes no mercado. 
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 O objetivo deste trabalho foi identificar o perfil contemporâneo dos clientes em um 

mercado tão competitivo além dos desafios que o setor de pré-venda se depara.  Lidar com 

estes intervenientes necessita que os profissionais sejam competentes, tenham habilidades e 

atitude. A fidelização destes contratantes é um processo cauteloso de conquista e afinidade 

que exige aptidão em trabalhar com pessoas de diferentes percepções e necessidades.  Este 

trabalho mostrou que clientes satisfeitos podem gerar novas oportunidades, pois eles 

adquirem novos serviços ou bens além de transmitir boa imagem para outros candidatos a 

clientes das organizações. Enfim, as empresas têm que investir cada vez mais na capacitação 

de seus colaboradores para dar um tratamento personalizado a esses fregueses tão distintos e 

exigentes.  



102 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

COHN, Mike. Desenvolvimento de Software como Scrum: Aplicando Métodos Ágeis com 

Sucesso. 1º ed. São Paulo: Bookman 2011, 27 p. 

KERZNER, Harold. Project Management a Systems Approach to Planning, Scheduling, 

and Controlling. 10º ed. New Jersey: Wiley, 2009, 1121p. 

O’CONNOR, Joseph. Manual de Programação Neolinguística PNL. 9º ed. Rio de Janeiro: 

2013. 329 p. 

BURBRIDGE, Anna; BURBRIDGE, Mark. Gestão de Conflitos: Desafio do mundo 

corporativo. 1º ed. São Paulo: Saraiva 2012, 223p. 

AUN, Michael.  É o cliente que importa. Rio de Janeiro: Sextante, 2012, 176p. 

BLISS, Jeanne.  Amo você mais do que meu cachorro. Rio de Janeiro: Alta Books 2011, 

205p. 

OLIVEIRA, Marcinéia.  Não atenda clientes, atenda pessoas: A arte de atender valorizando 

o ser humano. Rio de Janeiro: Brasport, 2012, 196p. 

  

 


