
 

 

 

 

 

ANDERSON LUIS WIGINIESKI 

 

 

METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVOS MÓVEIS (MDAM) 

 

 

Trabalho apresentado ao curso MBA em 

Gerenciamento de Projetos, Pós-Graduação lato 

sensu, Nível de Especialização, do Programa 

FGV Management da Fundação Getúlio Vargas, 

como pré-requisito para a obtenção do Título de 

Especialista.  

 

 

  Edmarson Bacelar Mota 

  Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

Denise Basgal 

Orientadora 

Curitiba – PR 

2015 



 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

PROGRAMA FGV MANAGEMENT 

MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso, Metodologia para Desenvolvimento de Aplicativos 

Móveis, elaborado por (Anderson Luis Wiginieski) e aprovado pela Coordenação Acadêmica, 

foi aceito como pré-requisito para a obtenção do certificado do Curso de Pós-Graduação lato 

sensu MBA em Gerenciamento de Projetos, Nível de Especialização, do Programa FGV 

Management.  

 

 

Data da Aprovação: ISAE/FGV Curitiba/PR, Fevereiro/2016 

 

 

Edmarson Bacelar Mota 

Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

 

 

Denise Basgal 

Orientadora 

 

  



 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

O aluno Anderson Luis Wiginieski, abaixo assinado, do curso de MBA em Gerenciamento de 

Projetos, Turma GP40-Curitiba (3/2014) do Programa FGV Management, realizado nas 

dependências da instituição conveniada ISAE, no período de 31/03/2014 a 21/11/2015, declara 

que o conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado (Metodologia para 

Desenvolvimento de Aplicativos Móveis (MDAM)), é autêntico e original. 

 

Curitiba/PR, 31/01/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anderson Luis Wiginieski 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

 À minha esposa Cristiane e meu amado filho 

Pedro Lucas, pela compreensão nas horas 

em que o estudo foi prioridade para o 

fechamento desta fase tão importante de 

nossas vidas. 

Aos meus pais pelas inúmeras orações feitas 

para iluminar o meu caminho e as 

dificuldades impetradas pelo dia-a-dia a um 

gestor de projetos. 

À professora Denise Basgal pelos 

direcionamentos deste trabalho. 

À Deus principalmente, sem o qual nada 

disso seria possível. 



 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Seja qual for o teu sonho, comece... 
Ousadia tem genialidade, poder e magia. ” 

Julian Wolfgang Goethe 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimentos 

Agradeço a todos os professores do ISAE/FGV por propiciar o conhecimento necessário para 

que este trabalho tivesse êxito. Aos meus colegas de turma, que por diversas vezes foram 

fonte de conhecimento imprescindível para o fechamento de algumas etapas e, à minha esposa 

que foi peça fundamental para a revisão deste trabalho. 



 

 

Resumo 

A Metodologia de Desenvolvimento de Aplicativos Móveis (MDAM) se propõe a fornecer uma 

série de procedimentos metodológicos utilizando tecnologias já consolidadas no mundo dos 

negócios como Scrum Metodologia Ágil de Desenvolvimento de Sistemas. Análise por Ponto 

de Função, utilizada em larga escala em todo mundo para fornecer métricas para 

dimensionamento de tempo de desenvolvimento de sistemas e aplicativos. PMBOK 5ᵃ Edição, 

Guia de referência para Gerenciamento de Projetos, controlado pelo Instituto de Gerenciamento 

de Projetos (PMI) e as melhores práticas do Design Gráfico para auxiliar o desenvolvedor ou 

empresa de desenvolvimento a criar aplicações que ofereçam um diferencial no que diz respeito 

à qualidade visual, funcional e gerencial, garantindo ao cliente a segurança necessária desde a 

solicitação do produto, até a sua entrega final. 

 

 Palavras Chave: Metodologia, Projeto, Desenvolvimento, Aplicativo. 

    

  



 

 

Abstract 

The Mobile Application Development Methodology (MADM) proposes to provide a range of 

methodological procedures using consolidated technologies in the business world like Scrum 

System Development Agile Methodology. Function Point Analysis, utilized in large scale 

around the world to give a kind of systems and applications development time metrics. PMBOK 

5ᵃ Edition Reference Guide of Project Management, controlled by Project Manager Institute 

and best practices of Graphic Design to help the developer or development company to create 

applications that offer a differential with regard to visual quality, function and manage, ensuring 

the necessary security to the customer from the initial stages to the final product delivery. 

 Key Words: Methodology, Project, Development, Application. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Problema 

A falta de visão da totalidade das ferramentas utilizadas e, principalmente da grande parte 

das etapas que deveriam ser respeitadas, para que as diferenças entre um bom e um excelente 

produto seja visivelmente e funcionalmente notadas ao fim de cada projeto. Estes problemas 

podem ser minimizados com a utilização de uma metodologia que possibilite uma visão clara 

de boa parte das etapas contidas no desenvolvimento de aplicativos móveis na atualidade? 

1.2. Objetivo 

Visando possibilitar uma visão geral de todas, ou a maioria das etapas contidas nas diversas 

tecnologias envolvidas no desenvolvimento destas aplicações, a metodologia proposta mostrará 

as principais fases dentro de cada área de atuação do desenvolvimento de aplicativos móveis 

para os principais sistemas operacionais do mercado. Android (Google) e iOS (Apple) que juntas 

detém quase 95% do mercado de smartphones, faz destas tecnologias referência na área de 

desenvolvimento de aplicativos para equipamentos do segmento móvel, tornando-as a base de 

estudos perfeita para a proposta da metodologia em questão. O PMBOK versão 5, como 

conjunto de boas práticas já consolidado no mercado mundial, será adotado como principal 

ferramenta para chegarmos ao objetivo deste trabalho. 

1.3. Delimitação do Tema 

A proposta de metodologia MDAM, foi motivada pelo árduo caminho que foi trilhado no 

período de 2005 a 2013, em que aplicativos com grande potencial de sucesso foram 

desenvolvidos e caíram em esquecimento, pelo simples fato de não serem agradáveis ao olhar 

crítico do usuário final. Diversas metodologias serão adotadas para o desenvolvimento da 

proposta de metodologia que segue e estão descritas abaixo. 

1.4. Justificativa/Relevância 

Logo no seu início, o século XXI, como a grande evolução das tecnologias móveis, em 

especial os smartphones em convergência com a inclusão digital das massas e, a criação de 

redes sociais que transformaram-se em verdadeira febre mundial, abriu-se um mercado até 

então lacrado nos antigos e ultrapassados telefones celulares com seus blindados sistemas 
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operacionais, que impossibilitavam os criativos desenvolvedores de impulsionarem o mercado 

com suas aplicações, que até então estavam confinados em nossos notebooks e desktops, que 

pelo seu tamanho, nem um pouco portátil, não nos permitiam interagir com o “mundo” 

eletrônico nas horas vagas com o afinco que muitas vezes desejávamos. Com a popularização 

dos sistemas operacionais para dispositivos móveis, juntamente com a abertura da plataforma 

para os desenvolvedores soltarem a sua imaginação, o “boom” de criação de aplicativos até 

então inimagináveis foi inevitável. Mas como todo crescimento exponencial, alguns problemas 

surgiram no dia-a-dia das empresas de desenvolvimento de software, que tiveram que “correr 

atrás” do aprendizado das diversas tecnologias envolvidas nesse mundo para não ficar atrás do 

mercado, não preocupando-se com a qualidade do processo de desenvolvimento e deixando de 

lado as boas práticas da escrita do código fonte do aplicativo onde a performance seria 

primordial, sem contar nas fases importantes da criação de uma interface gráfica que ao invés 

de encantar o usuário, simplesmente mostra, um erro grave em um local onde a primeira 

impressão é essencial. 

1.5. Metodologia 

Juntamente com outras metodologias já consolidadas no mercado, o PMBOK versão 5 será 

a principal adotada para o desenvolvimento da proposta que se segue. Além dela, a Análise por 

Ponto de Função servirá como base para a etapa de levantamento e especificação das 

funcionalidades que serão implementadas em um aplicativo, juntamente com as melhores 

técnicas do Design Gráfico para a importante etapa de criação da identidade visual do produto 

final. Para o controle do desenvolvimento/implementação, será adotado o SCRUM como 

processo de controle da execução do projeto. 

1.6. Organização do Trabalho 

Este trabalho terá sua organização dividida em capítulos. O capitulo 1 mostrou a introdução 

do trabalho com os tópicos inerentes a ele, os objetivos e justificativa são alguns deles. No 

capítulo 2 de desenvolvimento, estão contempladas algumas tecnologias que serão abordadas 

na metodologia MDAM, entre elas estarão a APF (Análise por Ponto de Função), SCRUM 

(Metodologia Ágil de Desenvolvimento de Software), UX, entre outras. No capítulo 3, teremos 

a dissertação da metodologia proposta, onde estarão dispostas todo o ciclo dos caminhos que 

serão trilhados, desde a reunião de Problematização da análise do Design Gráfico, até a entrega 

do aplicativo ao cliente e postado nas lojas virtuais. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. DESIGN GRÁFICO 

2.1.1. IMPORTÂNCIA 

Em uma era que o visual conta muito para a venda de um produto ou ideia, o design 

gráfico torna-se cada vez mais importante para o ciclo de vida dos aplicativos atualmente em 

funcionamento e mais importante ainda ao que ainda estão sendo dimensionados para um 

mercado franca expansão. 

"Design Gráfico. Termo utilizado para definir, genericamente, a atividade 

de planejamento de projetos relativos à linguagem visual. Atividade que 

lida com a articulação de texto e imagem, podendo ser desenvolvida sobre 

os mais variados suportes e situações. Compreende as noções de projetos 

de sinalização, design editorial, entre outras. Também pode ser empregado 

com substantivo, definindo assim um projeto em si"  

ASSOCIAÇÃO DOS DESIGNERS GRÁFICOS - (2000) 

"Ação de conceber, programar, projetar e realizar comunicações visuais, 

produzidas em geral por meios industriais e destinadas a transmitir 

mensagens específicas a grupos determinados"  

FRASCARA - (1998) 

Sendo assim, o design gráfico direciona-se na solução e estruturação de canais de 

comunicação e identificação mais eficiente de produtos, marcas e serviços, com foco principal 

no seu público alvo, usuário e consumidor. 

2.1.2. FERRAMENTA ESTRATÉGIA 

Cada vez mais, o Design Gráfico vem sendo utilizado como ferramenta estratégica pelas 

empresas, pois (ZAMBELLI ADLER, 2012) “a comunicação visual é uma das mais poderosas 

formas de se comunicar, pois se preocupa em potencializar informações para facilitar a 

compreensão em um menor espaço de tempo. A imagem atinge o receptor instantaneamente e, 

em conjunto com a informação, podemos passar muito mais que o proposto, de forma 

eficiente.” 

2.1.3. O DESIGNER 
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Com o enorme crescimento da concorrência entre as empresas em seus diversos 

segmentos, o designer gráfico está sendo largamente difundido e utilizado para atingir os 

resultados exigidos. Com custo benefício atrativo, o público alvo, com o auxílio das diversas 

mídias de mercado, está sendo atingido cada vez mais rápido, com isso, se os produtos não 

forem atrativos à primeira impressão do consumidor, todo trabalho de divulgação que tem por 

objetivo alavancar as vendas, acaba se tornando uma ameaça aos resultados almejados. 

 

Figura 1: Mercado do Design no Brasil 

Fonte: http://www.adg.org.br/ (2013)   

 

Como podemos observar no gráfico acima, 38% da segmentação do setor é de Comunicação, 

fundamentando a afirmação do crescimento da utilização do design gráfico no mercado. 

"Atribui-se ao designer o papel de coordenador, organizando, pesquisando, 

concebendo e realizando a partir da informação e com a participação de 

especialistas os projetos demandados"  
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FRASCARA - (1998) 

Comumente podemos afirmar que o designer é o responsável por evidenciar as características 

e aspectos normalmente ocultos. "Esta técnica de garimpagem constitui numa das virtudes do 

designer" (ESCOREL, 2000). Com isso, o designer gráfico é um especialista em comunicação 

humana, mediante o meio visual, utilizando "três elementos básicos que definem a atividade: 

método (design/projeto); um objetivo (comunicação) e um campo (visual)" (FRASCARA, 

1998). 

2.1.4. DESIGN GRÁFICO - MÉTODO/METODOLOGIA 

Com um conjunto de etapas, ordenadamente dispostas, que visa conduzir a um certo 

resultado, o método já se caracteriza como um processo a ser seguido, já a metodologia em 

design gráfico é mais uma orientação do que uma determinação, podendo o seu utilizador 

definir as etapas que irá seguir de acordo com sua necessidade. 

2.1.5. ETAPAS 

Baseando-se na metodologia proposta (JULIANA CARVALHO, ISABELLA ARAGÃO 

| Infografia: Conceito e Prática), algumas etapas serão adotadas e outras adaptadas para a 

realidade da MDAM, tornando-a adaptável para a realidade dos futuros utilizadores. Ao que se 

segue, demonstraremos as etapas e suas funções: 

2.1.5.1. PROBLEMATIZAÇÃO 

2.1.5.1.1. Pauta 

Como ponto de partida para o projeto, esta etapa deve ter como objetivo principal o 

levantamento das necessidades do cliente, suas sugestões e anseios. Todas as informações 

coletas, deverão ser devidamente anotadas para posterior categorização. De suma importância, 

para o projeto, os dados coletados nesta atividade fornecerão boa parte dos subsídios e insumos 

vitais para a elaboração de uma TAP de qualidade, minimizando as chances de cometimento de 

erros que possam trazer consequências indesejáveis nas próximas etapas, fazendo com que todo 

trabalho realizado, deva ser refeito por causa de detalhes simples que não foram mencionados 

na pauta. 
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2.1.5.1.2. Partes interessadas 

Em reunião conjunta com o cliente, todos os possíveis interessados no projeto deverão 

ser elencados e mapeados com todos os dados necessários para que contatos futuros possam ser 

realizados. Este trabalhado se faz necessário para, em caso de dúvidas, se consiga saná-las assim 

que surgirem. Com isso os problemas são resolvidos rapidamente, economizando tempo e 

consequentemente dando vazão às atividades pendentes. Este mesmo documento servirá de 

base para os relatórios de progressão do projeto (Status Report), processo vital para que o 

envolvido no projeto se sinta integrado, e percebendo sua importância irá, de forma efetiva 

contribuir mais para o sucesso do empreendimento. Para tanto, alguns pontos devem ser levados 

em conta, tais como: 

 Diferenças culturais, as cinco dimensões; 

o Individualismo versus coletivismo; 

o Distância do poder; 

o Convivência com incertezas; 

o Masculinidade versus feminilidade; e 

o Orientação de curto prazo versus de longo prazo. 

 A diversidade nas equipes; 

o A diversidade cultural; 

o A diversidade de gênero; e 

o A diversidade de idade. 

 Ética, caráter e integridade pessoal; e 

o Código de ética. 

 Inovação tecnológica no trabalho. 

o Formas alternativas de trabalho; e 

o Equipe virtual global. 

 

Diversas publicações estão disponíveis sobre os temas supracitados, entre elas, 

Gerenciamento de Pessoas em Projetos - 2ᵃ Edição, Editora FGV, 2013, de onde os tópicos em 

questão foram extraídos. 
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2.1.5.2. BRIEFING 

2.1.5.2.1. Apuração e levantamento de dados 

Com a problematização definida e seus dados todos tabulados, esta etapa segue com o 

estudo dos pontos que é preciso que se entenda, são elas:  

 Objetivo/ Problema a ser resolvido; 

 Principal Diferencial a ser explorado; 

 Público-alvo (Quem Compra/Quem Consome); 

 Concorrência direta e indireta; 

 Instruções específicas/obrigatoriedades; 

 Tipo de apresentação; 

 Observações; e 

 Artefatos. 

o Arquivos coletados; 

o Tabela de cores obrigatórias; e 

o Objetos de referência. 

 (Aplicativos, Imagens, Publicações, entre outros) 

2.1.5.2.2. Análise de similares 

Nesta fase deverão ser pesquisadas referências que possam remeter ao tema em questão, 

tendo como base o estudo realizado na etapa anterior. 

2.1.5.2.3. Elaboração de conteúdo 

De posse do estudo com base nos dados levantados nas etapas anteriores, e já com a 

visão clara do que deverá ser transmitido, deverá ser elaborado o conteúdo informacional, a 

parte textual que guiará as etapas que se seguem. 

2.1.5.3. ANÁLISE DE DADOS 

2.1.5.3.1. Arquitetura de Informação 

Concluídas as etapas anteriores, inicia-se o processo de organizar as informações no 

espaço de tempo definido. São esboços que podem ser criados de forma manual ou digital, com 
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auxílio de ferramentas disponíveis no mercado com os elementos que precisam constar no 

layout. 

 Texto: Disposição dos textos que serão exibidos no objeto; 

 Imagem: Representação de algo real ou imaginado. Pode indicar: Quem, o que, o 

que há dentro, onde, quando, como funciona, como fazer, movimento, quais 

exemplos, conceitos, comparações e comparações quantitativas; e 

 Forma: Quais formas são importantes para a integração de texto e imagem? Ponto, 

linha, formas abstratas, espaço entre formas. 

2.1.5.4. CONCEITUAÇÃO 

2.1.5.4.1. Arte-final 

Fase na qual o esboço é convertido para peça finalizada, ilustrações ganham cores e 

estilos, fotografias são produzidas, textos e formas ganham propriedades, entre outras 

características que podem ser implementadas. 

2.1.5.5. VALIDAÇÃO 

2.1.5.5.1. Acabamento 

Realização de ajustes da integração entre texto, imagens e/ou formas. Tamanho de 

legendas, e demais ajustes são realizados. 

2.1.5.6. FINALIZAÇÃO 

2.1.5.6.1. Revisão 

Revisão final do artefato, se necessário enviá-lo para realizar novos ajustes. 

2.1.5.6.2. Envio do artefato para criação 

Com o artefato revisado e devidamente aprovado, deve-se remeter o documento para a 

equipe de Front-end Developers para a criação dos padrões CSS que serão utilizados. 

2.1.5.7. AVALIAÇÃO 

2.1.5.7.1. Análise crítica 
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Após remetido o artefato, recomenda-se que faça uma análise crítica dos pontos 

positivos e negativos do processo, no intuito de registrar as lições aprendidas do projeto. 

2.2. ANÁLISE POR PONTO DE FUNÇÃO 

APF é uma técnica que visa estimar de forma rápida e eficiente as funcionalidades de 

um software independente da tecnologia que será adotada para a sua construção. De forma 

geral, a APF busca a medição do que o software faz e não de como ele será construído. As 

referências sobre o APF trazem informações detalhadas sobre a metodologia e as vantagens em 

sua utilização. 

2.2.1.  MOTIVAÇÃO e BENEFÍCIOS 

Como forma de evitar as discrepâncias de prazo, custo e qualidade do levantamento dos 

requisitos de uma aplicação, a APF dispõe de características que auxiliam o analista, por meio 

de métodos que levam à uma medição com mais credibilidade. Como motivação para a sua 

utilização, podemos citar diversos estudos de caso que os pelo menos uma das etapas acima 

citadas foram mal dimensionados e levaram o projeto ao fundo do poço. 

"A produtividade não tem acompanhado a demanda por serviços; A 

qualidade do software, em alguns sistemas, não é adequada; As estimativas 

de prazo e custo são frequentemente imprecisas. "  

PRESSMAN - (2006) 

2.2.2. TABELAS DE TIPOS DE MEDIÇÃO 

 

Tipo de Medição Pontuação 

Nº ALIs Simples: X 7 PF 

Nº ALIs Médio: X 10 PF 

Nº ALIs Complexo: X 15 PF 

Total PF da Tabela 1: X PF 

Tabela 1: Identificação dos Arquivos Lógicos Internos da Aplicação 

Fonte: http://www.devmedia.com.br/ (2014)   

 

Tipo de Medição Pontuação 

Nº AIEs Simples: X 5 PF 

Nº AIEs Médio: X 7PF 

Nº AIEs Complexo: X 10 PF 

Tipo de Medição Pontuação 

Nº EEs Simples: X 3 PF 

Nº EEs Média: X 4 PF 

Nº EEs Complexa: X 6 PF 
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Total PF da Tabela 2: X PF 
 

Total PF da Tabela 3: X PF 
 

Tabela 2: Identificação dos Arquivos de Interface 

Externa da Aplicação 

Fonte: http://www.devmedia.com.br/ (2014)   

 

Tabela 3: Identificação das Entradas Externas da 

Aplicação 

Fonte: http://www.devmedia.com.br/ (2014)   

 
 

Tipo de Medição Pontuação 

Nº CEs Simples: X 3 PF 

Nº CEs Média: X 4 PF 

Nº CEs Complexa: X 6 PF 

Total PF da Tabela 4: X PF 
 

Tipo de Medição Pontuação 

Nº SEs Simples: X 4 PF 

Nº SEs Média: X 5 PF 

Nº SEs Complexa: X 7 PF 

Total PF da Tabela 5: X PF 
 

Tabela 4: Identificação das Consultas Externas da 

Aplicação 

Fonte: http://www.devmedia.com.br/ (2014) 

Tabela 5: Identificação dos Saídas Externas da 

Aplicação 

Fonte: http://www.devmedia.com.br/ (2014) 

  

 

 Complexidade 

Descrição Tipo Funcional Simples Média Complexa 

Arquivo Lógico Interno (ALI) 7 PFs 10 PFs 15 PFs 

Arquivo de Interface Externa (AIE) 5 PFs 7 PFs 10 PFs 

Entrada Externa (EE) 3 PFs 4 PFs 6 PFs 

Saída Externa (SE) 4 PFs 5 PFs 7 PFs 

Consulta Externa (CE) 3 PFs 4 PFs 6 PFs 

Tabela 6: Contribuição para Contagem de PF dos Tipos Funcionais da APF 

Fonte: http://www.devmedia.com.br/ (2014) 

 

2.2.3. FLUXO DE TRABALHO 

A Figura 2 ilustra o processo de Estimativa por Análise por Ponto de Função que 

demonstra o fluxo dos macroprocessos que devem ser seguidos pelo analista responsável pelo 

levantamento dos requisitos. 



11 

 

 

Figura 2: Processo de Estimativas de Projetos de Software (CMMI) 

Fonte: http://www.devmedia.com.br/ (2014)   

 

 

2.3. SCRUM 

Metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de software. No SCRUM os 

projetos são divididos ciclos, normalmente com um período de 2 semanas, chamados Sprints, 

que por sua vez tem por objetivo representar Time Box, dentro do qual um determinado conjunto 

de atividades pode, e normalmente deve ser executado. 
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2.3.1. FLUXO DO PROCESSO 

 

 

Figura 3: Mecanismo SCRUM (Burndown) 

Fonte: http://www.lantech.eti.br/v6/fabrica-de-software.html/ (2013)   

 

2.3.2.  IMPORTÂNCIA 

Composto por basicamente 3 papéis, o Product Owner, Scrum Master, e Development 

Team, o SCRUM team torna-se capaz de realizar entregas de alta qualidade e valor agregado, 

criando softwares à altura das altas expectativas do mercado em tempo recorde, devido ao fluxo 

sucinto, efetivo e de fácil entendimento e aplicação. Com a equipe certa, o SCRUM pode tornar-

se um diferencial para a empresa que o adotar como metodologia para desenvolvimento de 

sistemas e aplicativos. 

2.3.3.  MOTIVAÇÃO E BENEFÍCIOS 

Com a atual crise brasileira, a estratégia das empresas está cada vez mais focada em 

diminuir custos aumentando a qualidade dos seus produtos investindo, assim como na sua 

produtividade, investindo em soluções que minimizem a perda nas linhas de produção, seja qual 

for o segmento, e com isso angariar competitividade em um mercado cheio de desafios como o 

do Brasil, devido à altíssima carga tributária impetrada pelo governo. Sendo assim, o SCRUM 
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vem de encontro a estes desafios, partindo do pressuposto que diversas etapas que são 

defendidas pelas metodologias não ágeis (Modelo em Cascata, RUP, entre outras), são 

suprimidas no SCRUM, tornando os projetos menos burocráticos e consequentemente mais 

ágeis, como a própria definição deixa claro.  

2.3.4.  PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  

Como principais características do Scrum podemos citar a ausência de um processo 

burocrático, que pode, em muitos casos, mais atrapalhar ao invés de auxiliar no andamento das 

atividades. Além de possuir uma característica colaborativa muito forte entre os membros da 

equipe (Scrum Team), possibilitando a resolução de problemas que poderiam levar muito mais 

tempo para serem resolvidos se, fossem assumidos por um profissional que não tenha habilidade 

suficiente para executá-los. Na Daily Scrum (Reunião Matinal Diária), reunião que ocorrer 

diariamente, antes das atividades iniciarem, os profissionais podem expor suas dificuldades e 

neste momento a equipe como um todo, decide quem tem aptidão para desenvolver, ou se a 

situação requer apenas um treinamento pontual para o executante. Outra forte característica, é 

o processo Sprint Planing Meeting (Reunião de Planejamento do Sprint), na qual a equipe toda, 

decide o que pode ser entregue no novo período que se segue, é nesta hora que a diferença entre 

uma equipe entrosada e experiente, é notada quando decide-se utilizar o Scrum para gerir o 

processo de desenvolvimento de sistemas. 
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2.4. SISTEMA OPERACIONAL ANDROID  

 

 

Figura 4: Logo Android 

Fonte: 

http://professormarcomad

do.blogspot.com.br/ 

 

2.4.1. Definição 

Plataforma de aplicativos móveis, que possui uma interface visual rica, com diversas 

bibliotecas de fácil utilização, como: Controlador de Localizador GPS, Controle de Câmera de 

Foto e Filmagem, entre outras. Baseado no sistema operacional Linux, tem por característica 

principal e robustez e confiabilidade, disponibilizando aos desenvolvedores um ambiente 

bastante poderoso, inovador e flexível. 

"O Android é uma plataforma de desenvolvimento para aplicativos móveis 

como smartphones e contêm um sistema operacional baseado em Linux, 

uma interface visual rica, GPS, diversas aplicações já instaladas e ainda um 

ambiente de desenvolvimento bastante poderoso, inovador e flexível. "  

LECHETA, Ricardo - (2010) 

2.4.2. Características 

Dentre as inúmeras características marcantes do Android, podemos citar algumas que 

são importantes que se conheça, são elas:  

 Código fonte open source;  

 Baseado no Kernel 2.6 do Linux (Responsável por gerenciar a memória, os processos, 

threads e a segurança); 

 Possui o Android SDK, kit de bibliotecas de desenvolvimento Java; 

 Possui um SGDB nativo (SQLite); 

 Possui suporte a gráficos 3D baseado na especificação 1.0 da OpenGL ES. 
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2.4.3. Arquitetura 

 

Figura 5: Arquitetura Android 

Fonte: http://lmoptics.2ap.pl/google-android-ricardo-lecheta-pdf.htm 

"A arquitetura do sistema operacional Android é dividida em camadas, 

onde cada parte é responsável por gerenciar os seus respectivos processos."  

LECHETA, Ricardo - (2009) 
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2.5. SISTEMA OPERACIONAL iOS 

 

 

Figura 6: Logo iOS 

Fonte: 

http://www.animereaper.cl

ub/2016/01/16/gaming 

 

2.5.1. Definição 

Apresentado ao público em 09 de janeiro de 2007, o iOS (iPhone OS), trata-se de um 

sistema operacional derivado do Mac OS, que por sua vez, derivou-se do unix, foi desenvolvido 

exclusivamente para a linha de dispositivos móveis da apple. O iOS preza pela beleza, eficiência 

e simplicidade das suas aplicações, possibilitando aos desenvolvedores criarem aplicativos cada 

vez mais eficientes e funcionais. 

2.5.2. Características 

- Como é um sistema operacional desenvolvido para dispositivos móveis, a principal 

função implementada, foi o funcionamento com telas sensíveis ao toque ou multitouch.  

- As primeiras versões somente rodavam aplicativos em modo mono tarefa, situação que 

pode ser modificada com a instalação de um aplicativo, que por sua vez não vem com o iOS de 

fábrica.  

- É um sistema proprietário, com código fechado que impossibilita a sua instalação em 

equipamentos que não sejam fabricados pela Apple, sua empresa desenvolvedora.  

- Possui um SDK de fácil utilização e grande capacidade, mas conhecida de XCODE 

para plataformas MAC.  

- Os interessados em desenvolver aplicativos para esta plataforma, deverão por 

obrigatoriedade possuir um equipamento MAC (MacBook, MacOS, iMac, iPod), além de pagar 
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uma taxa de U$ 99,00 por ano juntamente com as comissões que devem ser pagam junto à 

Apple, sob o valor de cada licença vendida na App Store, loja virtual da Apple. 

2.5.3. Arquitetura 

 

Figura 7: Arquitetura iOS 

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgJb8AH/aplicativo-android-registro-cefaleia 

2.6. OUTRAS TECNOLOGIAS 

2.6.1.  HTML5 

 

 

Figura 8: Logo HTML5 

Fonte: www.w3.org 

 

Conhecida como linguagem base da internet, foi criada para ser de fácil entendimento 

pelas pessoas e empresas, assim como por máquinas, como por exemplo o Google ou outros 

sistemas que percorrem a internet capturando informações. Surgido a partir de um consórcio 

entre a W3C (World Wide Web Consortium) e a WHATWG (Web Hypertext Application 

Technology Working Group), o HTML5 será o novo padrão para a estruturação e apresentação 

de conteúdo na Word Wide Web trazendo melhorias significativas com novas funcionalidades 
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de semântica e acessibilidade, além de melhorar o suporte aos mais recentes conteúdos 

multimídias. 

 

Figura 9: HTML5 - Exemplo de Código - Testes 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/HTML5 

 

 

Figura 10: HTML5 - Exemplo de Código – Reprodução de Áudio 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/HTML5 
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2.6.2. UI e UX 

Tratando-se de tecnologias concomitantes, enquanto o UI (User Interface) é toda a parte 

“física” da interface, ou seja, todas características visuais do aplicativo, onde tudo o que diz 

respeito à visual de tela, botões, frames, texto, cores, imagens, entre outras. Já o UX (User 

Experience) tem por objetivo trazer ao usuário o prazer no uso do sistema. Sendo assim, as duas 

tecnologias são complementares, e se utilizadas de acordo com as boas práticas defendidas pelas 

metodologias, produtos com excelente qualidade, tanto funcional quanto visual, serão criadas. 

 

Figura 11: Vetor de Imagens e Funções (UI x UX) 

Fonte: www.sp.depositphotos.com 

 

Figura 12: UX Design 

Fonte: www.hitdigital.com.br 

 

 

Figura 13: Gráfico de Interação UX Design 

Fonte: www.everyinteraction.com 

 

Figura 14: As disciplinas da experiência do 

usuário 

Fonte: 

http://www.kickerstudio.com/2008/12/the-

disciplines-of-user-experience/ 

http://www.hitdigital.com.br/
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2.6.3.  CSS3 

 

 

Figura 15: Logo CSS3 

Fonte: 

http://www.kickerstudio.com/2008/

12/the-disciplines-of-user-

experience/ 

 

 O CSS é uma linguagem de folhas de estilo que é utilizada para definir a apresentação 

de documentos escritos em uma linguagem de marcação, como HTML ou XML. Tem como 

principal benefício a separação entre o formato e o conteúdo de um documento, possibilitando 

que duas atividades de um mesmo artefato seja desenvolvido por duas equipes ao mesmo 

tempo. Ao invés de codificar a formatação dentro do documento, o desenvolvedor cria uma 

ligação para a página que contém os estilos, que pode ser replicado para todas as páginas de um 

portal, por exemplo. Em si necessitando de manutenção, basta alterar o documento de estilos 

(.CSS), que a nova característica se estenderá para todas as páginas do aplicativo. A última 

versão disponibilizada, traz diversas melhorias que tem como principal função, abolir as 

imagens de plano de fundo, bordas arredondadas, transições e efeitos a fim de criar animações 

de vários tipos, abolindo plug-ins pesados que acabam deixando a página lenta e pouco 

eficiente. 

 

Figura 16: Código CSS - Bordas Arredondadas 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/CSS3 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/CSS3
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Figura 17: Código CSS - Exemplo de Seletores 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/CSS3 
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2.6.4.  ANDROID STUDIO 

 

 

Figura 18: Logo Android Studio 

Fonte: www.eliteisinc.com 

  

 

Figura 19: Tela de Projetos - Android Studio 

Fonte: www.developer.android.com 

 

 Lançado no final de 2014, o Android Studio veio para ampliar a gama de aplicativos 

para dispositivos móveis, assim como fornecer ao desenvolvedor de aplicativos Android, uma 

ferramenta centralizadora de recursos que são utilizados pelos profissionais que desenvolvem 

produtos para a plataforma, sem a necessidade de se utilizar de outras aplicações que até então 

estavam sendo utilizadas, entre elas, podemos citar o Eclipse e o NetBeans. Sua principal 

característica é disponibilizar ao utilizador, além de compilador de qualidade, diversos 

aplicativos prontos que podem servir como ponto de partida para novos projetos, economizando 

tempo e, consequentemente dinheiro à empresa. Diferente das outras IDE’s o Android Studio 

já possuir o SDK Android, que já é instalado juntamente com a ferramenta. 
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3. METODOLOGIA (MDAM) 

 

 

 

Fonte: Anderson Luis Wiginieski / Design sugerido (2016)   

 

3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A proposta metodológica que se segue, tem por objetivo proporcionar à empresa ou 

profissional que dela se beneficiará, a visão completa das principais etapas que se deve 

contemplar em um projeto de criação de aplicativos móveis. Em toda a proposta metodológica, 

cada etapa será contextualizada de acordo com as referências consultadas, assim como a 

demonstração de seus fluxos e a documentação que, de acordo com a necessidade, poderá ser 

adaptada pelo utilizador. 

3.2. PMBOK 

Na 5ᵃ edição, o guia possui grupos de processos, com abrangência de 10 áreas de 

conhecimento. Partindo desta combinação de grupos e áreas de conhecimento, o Guia PMBOK 

5ᵃ Edição apresenta 47 processos que são sugeridos como necessários e aplicáveis para o 

gerenciamento de um projeto, partindo da solicitação, até a sua entrega. A 10ᵃ área de 

conhecimento sugerida, foi a mudança mais significativo da nova edição e que foi intitulada de 

“Gerenciamento de Partes Interessadas”, e a ela foram atrelados quatro processos: Identificar 

as partes interessadas; planejar o gerenciamento das partes interessadas; gerenciar o 

envolvimento das partes interessadas e controlar o envolvimento das partes interessadas. 

Destes, dois foram remanejados da área de Gerenciamento das comunicações, o do projeto e os 

outros dois, foram criados.  

 

 

 

  

Figura 20: Logotipo MDAM 
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3.2.1. INTEGRAÇÃO (ÁREAS E PROCESSOS) 

 

 

Figura 21: PMBOK 5a. Edição e os 47 

Fonte: http://pt.slideshare.net/ricardo.vargas (2013) 
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3.3. MÉTODOLOGIA 

A metodologia vem de encontro com a necessidade de orientação dos profissionais das 

mais variadas áreas, tirando o foco de determinação, muitas vezes impostas por algumas 

tecnologias disponíveis no mercado. Sendo assim, é menos uma determinação e mais uma 

forma de orientação no tema que se propõe. 

3.3.1.  DESIGN GRÁFICO 

3.3.1.1. INICIAÇÃO 

Por tratar-se da etapa que servirá de base para a execução de todas as que se seguem, a 

iniciação tem vital importância para o sucesso do projeto como um todo. Nela é que serão 

identificadas as principais características visuais, funcionais e operacionais do produto final, 

fazendo a diferença entre um produto de sucesso e um total fracasso, levando em conta as 

características contidas nas entrelinhas dos requisitos mencionados pelo cliente. Esta é uma das 

aptidões que a equipe de marketing precisa imprescindivelmente desenvolver, a fim de 

direcionar da melhor forma as necessidades do cliente, tendo em vista que (STEVE JOBS, 

2009) “As pessoas não sabem o que querem, até você mostrar a elas. ”.  

3.3.1.1.1. Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto (TAP) (Integração) 

Na pauta de reunião, na etapa de problematização do Design Gráfico é que deverão ser 

coletadas as informações para o preenchimento do documento. O fluxo que se segue, contém a 

sequência lógica dos passos que podem ser seguidos para facilitar a obtenção das informações 

para a confecção do documento. 

Figura 22: Fluxo Problematização 
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3.3.1.1.2. Identificar as Partes Interessadas (Comunicações) 

Com a TAP definida e devidamente preenchida, a empresa de desenvolvimento 

juntamente com o cliente (equipe de comunicação interna/marketing), devem identificar e 

determinar a estratégia para o gerenciamento das partes interessadas do projeto, de acordo com 

o fluxo abaixo demonstrado, tendo em vista que o mesmo pode ser adaptado às necessidades 

do utilizador. 

Figura 23: Processo Registro das Partes Interessadas 
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3.3.1.2. PLANEJAMENTO 

3.3.1.2.1. Briefing (Processo de Escopo) 

Figura 24: Processo Briefing 

 

 

3.3.1.2.1.1. Apurar e Levantar os Dados (Escopo/Coletar os Requisitos) 

Com a problematização definida e a TAP devidamente validada e assinada, deve-se 

analisar os dados que foram tabulados, seguindo com o estudo de diversos pontos que são 

necessários que se entenda, no que segue com o preenchimento do documento de análise do 

Briefing (Modelo Análise do Briefing). 

3.3.1.2.1.2. Análise de Similares (Escopo/Coletar os Requisitos) 

Com a apuração e levantamento dos dados necessários para seguir com esta etapa, deve-

se iniciar o levantamento de produtos, assim como designs que tenha alguma similaridade com 

os dados levantados anteriormente. Logotipos, cores registradas, aplicativos com 

funcionalidades que possam remeter ao produto que se esteja analisando, assim como possíveis 

registro de patentes dos objetos pesquisados e categorizados como similares. De posse destas 

informações a equipe deverá elaborar uma apresentação ao cliente, mostrando todos os pontos 

que poderão ser tornar problemas no decorrer do projeto, podendo ser mapeados no processo 

de análise de riscos, deixando claro ao cliente as possíveis sanções legais que poderão se 
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incorrer caso o risco se efetive. Com o cliente ciente dos levantamentos realizados e 

apresentados, seguir-se-á com o preenchimento do DAS (Documento de Análise de Similares) 

e sua assinatura, validando o projeto para as etapas seguintes.  

Nota: Este processo poderá ser contratado pela empresa de desenvolvimento, devendo ser 

definido como atividade a ser relacionada no processo e análise Make or Buy para a contratação 

de terceiros. 

3.3.1.2.1.3. Definição do Conteúdo (Definir o Escopo) 

Esta importante etapa, visa fazer o levantamento de todos os elementos de texto que 

serão abordados no projeto. É de suma importância que esta seja executado em conjunto com a 

equipe de projeto do cliente, pois desta forma a tendência da incursão de textos com erros 

tornam-se de veras escassos. Todo conteúdo extraído das reuniões entre as equipes, deverá ser 

registrada, de preferência em ata oficial, que será remetida para os membros presentes, assim 

como os interessados no projeto (Diretores, Gerentes, Técnicos, entre outros). Após a aprovação 

da ata, um documento de Definição de Conteúdo deverá ser preenchido, revisado internamente, 

remetido ao cliente e assinado pelos responsáveis pela etapa, tanto do lado do cliente quanto da 

empresa de desenvolvimento. 

3.3.1.2.1.4. Criação da EAP (Criar a EAP) 

Nesta etapa, todos os pacotes de entrega poderão ser mapeados de acordo com os dados 

já mencionados na declaração de escopo do projeto, para a criação da Estrutura Analítica de 

Projeto (EAP), que conterá todos os pacotes de atividades que deverão ser entregues para o 

cliente. De posse dos pacotes, a EAP deverá ser montada de acordo com as boas práticas do 

PMBOK, como exemplificado na imagem abaixo. 

Figura 25: Modelo EAP 
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3.3.1.2.1.5. Validação do Escopo (Validar Escopo) 

Com a declaração de escopo devidamente finalizada, os responsáveis pela aprovação do 

documento deverão em conjunto revisar, discutir e em caso de consenso do conteúdo, o 

documento deverá ser remetido para assinatura dos membros responsáveis por validar o escopo. 

Estes membros deverão ser definidos no Plano de Gerenciamento de Escopo do Projeto, onde 

os mesmos deverão ser citados com solicitação de assinatura. Da mesma forma, os seus dados 

de contato e funções que exercerão dentro do projeto deverão constar no Plano de 

Gerenciamento de Interessados. 

3.3.1.2.1.6. Controle de Escopo (Controlar Escopo) 

A partir deste momento a Declaração de Escopo entra no processo de Monitoração e 

Controle, e qualquer mudança deverá seguir o fluxo que deverá ser definido no Plano de 

Gerenciamento do Projeto, e o preenchimento do documento de Gestão de Mudanças de 

Escopo. Como ponto de partida para criação deste documento, podemos citar os campos abaixo: 

 Controle de Versões; 

o Com: Versão / Data / Autor / Notas da Revisão. 

 Solicitante; 

o Nome do Solicitante / Setor. 

 Prioridade; 

o Níveis: De 0 a 5 (Onde 0 é a maior e 5 é a menor). 

 Descrição da Mudança; 

o Descrever as mudanças que serão solicitadas. 

 Justificativa; 

o Justificar a mudança que se deseja fazer, quanto mais detalhada e embasada 

fora a justificativa, mais chances terá de ser aprovada. 

 Classificação de Impacto no Projeto; 

o Deverá ser preenchido pela área solicitante ou pelo GP, de acordo com o que 

foi definido no fluxo de Gestão de Mudanças. 
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Análise de Impacto Descrição 

Esforço Estimado (Horas) 100 hrs 

Custo Estimado (R$) R$ 120.000,00 

Impacto no Prazo (Dias) 25 Dias 

Tabela 7: Classificação de Impacto no Projeto 

Fonte: http://escritoriodeprojetos.com.br/ (2016) 

 

 Aprovações; 

o Também deverá ser definido no fluxo de Gestão de Mudanças, normalmente 

a aprovação é feita pelo patrocinador do projeto e o gerente de projeto, sendo 

necessário o Nome, Data e Assinatura. 

 

3.3.1.2.2.  Processo de Cronograma 

3.3.1.2.2.1. Definição dos Objetos (Definir as Atividades) 

Para este processo todas os pacotes de entregas deverão estar todas definidas, tendo em 

vista que será aqui que as diversas atividades de cada um deles serão elencadas, abaixo seguem 

algumas delas como exemplo: 

 Definir os objetos visuais do aplicativo; 

o Telas, botões, checkbox, list box, grid view, menu, transições entre telas, 

plano de fundo, ícones, vídeos, entre outros. 

 Definir os efeitos visuais de cada objeto; e 

o Habilitado; 

 Cores, transparência, ícones do objeto, bordas, entre outras. 

o Em Foco; 

 Cores, transparência, ícones do objeto, bordas, entre outras. 

o Desabilitado 
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 Cores, transparência, ícones do objeto, bordas, entre outras. 

 Entre tantas outras atividades. 

3.3.1.2.2.2. Sequenciamento das Atividades (Sequenciar Atividades) 

De acordo com a disponibilidade da equipe de criação e as diversas atividades 

levantadas, identificar a sequência em que as mesmas deverão ser entregues, respeitando a 

hierarquia dos pacotes e suas entregas. Para tanto é importante que se identifique a relação de 

interdependência entre as atividades. 

3.3.1.2.2.3. Definição dos Recursos (Estimar os Recursos da Atividade) 

Estimar os recursos, é importante que se inclua tudo o que será necessário para a 

execução da atividade, seja ele uma ferramenta, um equipamento, um profissional, um 

fornecedor ou até mesmo a contratação de treinamentos diversos a fim de capacitar a equipe 

para a execução. 

3.3.1.2.2.4. Definição da Duração das Atividades (Definir a Duração das Atividades) 

Para estimar a duração das atividades, é importante que a equipe técnica esteja presente 

para que, a estimativa da quantidade de períodos de trabalho que serão necessários para executar 

cada atividade, esteja de acordo com a realidade das possibilidades da equipe de execução, 

minimizando a possibilidade de erros nas estimativas. 

3.3.1.2.2.5. Elaboração do Cronograma (Desenvolver o Cronograma) 

Para a criação do cronograma alguns pontos devem ser considerados, entre eles: 

Duração, recursos, as restrições do projeto e o sequenciamento das atividades, todos itens 

analisados nas etapas anteriores. 

3.3.1.2.2.6. Controle do Cronograma (Controlar o Cronograma) 

A exemplo do controle de mudanças de escopo do projeto, o de cronograma também 

deverá seguir um fluxo definido no Plano de Gerenciamento do Cronograma. Toda mudança 

no cronograma deverá ser descrita no documento de mudanças no cronograma que deverá ser 

aprovado pelo patrocinador e pelo gerente do projeto. Por serem similares os processos de 

mudanças, o mesmo modelo de documento poderá ser utilizado nesta etapa. 
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3.3.1.2.3. Processo de Custos 

3.3.1.2.3.1. Estimativa de Custos (Estimar Custos) 

Baseando-se nas estimativas de duração de cada atividade, assim como os valores 

agregados à sua execução, valor hora homem de esforço, custos fixos (energia, depreciação de 

equipamentos, possíveis horas extras, viagens, estadias, resposta aos riscos, margem de lucro, 

entre outras. Com isso pode-se estimar os custos do projeto, o qual deverá ser tabulado para 

determinar o orçamento do projeto. 

3.3.1.2.3.2. Elaboração da Proposta de Orçamento (Determinar Orçamento) 

Com todos os custos levantados e tabulados na etapa anterior, preencher o documento 

de planejamento orçamento a ser definido no Plano de Gerenciamento de Custos. Com isso os 

dados deverão ser validados pelo gerente do projeto e remetido para assinatura dos responsáveis 

pelo setor comercial da empresa de desenvolvimento. Seguindo com a sua inclusão na proposta 

formal de prestação de serviço e enviado para aprovação e assinatura do cliente. 

3.3.1.3. EXECUÇÃO 

Após todo o árduo trabalho realizado na etapa de planejamento, onde tudo foi pensado, 

analisado e proposto, chegou a hora de colocar tudo em prática, como segue com os processos 

abaixo demonstrados e descritos. 

3.3.1.3.1. Conceituação 

Figura 26: Processo de Conceituação 
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 Com o escopo do projeto em mãos e aprovado pelos responsáveis, iniciará a análise dos 

esboços produzidos e anexados no documento em análise. A separação e identificação dos 

objetos a serem criados, deverá ser feita em conjunto com a equipe de criação (Mobilizar a 

Equipe do Projeto) e, transferida para o profissional que mais se identificar com a tarefa 

(Orientar e Gerenciar a Execução). Juntamente com esta atividade, deverá ser comunicado à 

equipe de todos os treinamentos e capacitações que cada membro da equipe deverá realizar, 

tendo em vista que tais recursos, foram dimensionados na etapa de Definição dos Recursos do 

Projeto (Desenvolver a Equipe do Projeto). Com os esboços separados, segue-se com a 

transformação destes, nos objetos que serão apresentados ao cliente. Como processo de boas 

práticas, sempre dispor de três modelos de cada objeto para que o contratante tenha opções de 

escolha, ou até mesmo possa sugerir uma mescla entre os apresentados, comportamento que 

ocorre com uma certa frequência em projetos de marketing e design gráfico. O ciclo de 

apresentação, mudança e aprovação do cliente, deve ocorrer até que os objetos estejam do gosto 

do cliente (Gerenciar Expectativas das Partes Interessadas), mas, sempre o direcionando 

para as tendências do momento no design gráfico (UX e UI) (Realizar a Garantia da 

Qualidade), nesta etapa todas as alterações solicitadas podem ser registradas em documento 

oficial, definido no plano de gerenciamento da qualidade onde pode-se comparar o que está 

definido no escopo e o que está sendo criado, posteriormente armazená-los na pasta do projeto 

para futuros confrontos e questionamentos do cliente. Com o andamento da execução do 

projeto, todo os interessados no projeto necessitam de informações da evolução das produções, 

esta forma de comunicação, já definida no Plano de Gerenciamento de Comunicação poderá 

ser feita de acordo com o período de intervalo de tempo previamente acordado entre as partes.

 

Figura 27: Fluxo Criação e Aprovação de Objetos 



34 

 

3.3.1.4. MONITORAMENTO E CONTROLE 

3.3.1.4.1. Validação (Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto) 

Nesta etapa tudo o que for realizado na execução, deverá ser validado pela equipe 

responsável pela qualidade do projeto (Controlar a Qualidade). Tudo poderá ser confrontado 

com o que foi dimensionado e a produção dos designers, desta forma, todas as discrepâncias 

encontradas, sejam elas quais forem, tanto que tenham sido registradas na declaração de escopo 

do projeto (Controlar o Escopo/Validar o Escopo), pois se forem novas solicitações, deverão 

seguir o fluxo de controle de mudanças dos processos que forem afetados, seja ele de escopo 

e/ou cronograma, seguido do preenchimento dos documentos também definidos nos devidos 

planos de gerenciamento (Realizar o Controle Integrado de Mudanças). 

Figura 28: Processo de Validação 

 

 Além das validações que devem ser feitas nesta etapa, a administração das aquisições 

do projeto precisam ser feitas, respeitando os prazos estipulados, tanto para execução da 

aquisição, quanto para pagamento das mesmas. Todas as regras referentes ao item adquirido 

devem obrigatoriamente constar em contratos firmados com os terceiros (Administrar as 

Aquisições), se este for caso. Todo esse controle, deverá ser feito em documentos que devem 

ter sido definidos no Plano de Gerenciamento de Aquisições. Abaixo, cita-se alguns 

documentos que podem ser considerados para o controle em questão. 

 Documentos de aquisição; 

o Termo de recebimento provisório ou definitivo; 
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 Formaliza e aceita a entrega do projeto, podendo ser utilizada para 

entregas parciais, assim como para entregas totais do projeto. 

o Planilha com critério para seleção de fornecedores; 

 Tem o objetivo de comparar os diversos fornecedores do projeto, 

pontuando cada um de acordo critérios técnicos estabelecidos pela 

equipe do projeto. Também pode conter critérios eliminatórios e 

classificatórios, devendo ser definidos da mesma que a pontuação 

mencionada em sentença anterior. 

o Mapa de aquisições; 

 Para justificar as decisões tomadas em benefício a um ou outro 

fornecedor, pode-se criar uma lista de aquisições a serem realizadas, 

e na sequência um novo documento constando todos os detalhes da 

justificativa que embasaram a decisão do gerente de projetos. 

o Declaração de trabalho a ser executado – Statement of Work (SOW); 

 Neste documento todos os detalhes possíveis, referente à cada 

aquisição, deverá constar, assim como ser disponibilizado para cada 

fornecedor e assim possibilitar ao terceiro precificar o produto ou 

serviço em questão para formalizar uma proposta aderente às 

necessidades do projeto. 

o Modelo de Contrato; 

 Juntamente com o setor jurídico da empresa, criar um modelo padrão 

de contrato para ser disponibilizado aos fornecedores, assim que a 

decisão for tomada. Este documento pode ter variações de tema, caso 

a aquisição seja de diversos tipos de aquisição, como por exemplo: 

Produtos, prestação de serviço, consultoria, entre outros. 

o Solicitação de proposta – Request for Proposal (RFP); 

 Neste documento, mais conhecido como solicitação de proposta 

técnica, o escopo do produto deve ser claro, muito bem definido e 

mensurável. Por natureza, exige propostas mais elaboradas com 

critérios e regras mais complexas. 

o Pedido de Cotação – Request for Quotation (RFQ); 

 Utilizado para solicitar aos fornecedores, cotação de itens da 

aquisição onde análises mais específicas entre os concorrentes não 
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seja necessário e onde o preço é o foco principal do documento. 

Como exemplo podemos citar a aquisição de um Computador 

Específico para Design Gráfico, produto que é distribuído por 

diversas empresas, somente diferenciando-se o preço entre elas. 

3.3.1.5. ENCERRAMENTO  

O encerramento, ao contrário do que muitos profissionais pensam, é a etapa onde se deve 

tomar o máximo de cuidado para a execução das atividades que são inerentes a ela. 

3.3.1.5.1. Finalização 

 

Figura 29: Processo de Finalização 

 

 A equipe responsável por este processo, ao fim da execução, deverá revisar todos os 

artefatos gerados pelas etapas anteriores com rigorosos critérios de validação, confrontando 

tudo o que foi aprovado pelo cliente com o que foi desenvolvido pela equipe de criação de 

design gráfico, pois se trata da última etapa de revisão antes que as criações sejam enviadas 

para a equipe do Front-end Design. Em caso de identificação de discrepâncias, o artefato com 

problemas deverá ser remetido à equipe de design gráfico para retificação dos problemas, e 

posterior retorno ao ciclo normal das etapas anteriores (Encerrar o Projeto ou Fase). Com o 

mesmo critério utilizado para satisfazer o cliente, deve ser utilizado para finalizar todas as 

pendências que porventura ainda esteja em aberto com os fornecedores contratados no projeto, 
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tendo em vista que o mesmo teve um custo alto, para cumprir os prazos estipulados em contrato. 

Com a mesma seriedade que se teve na quitação dos contratos que foram cumpridos na sua 

íntegra, os fornecedores que por ventura não tenham cumprido com o cronograma que foi 

firmado em cláusulas contratuais, causando prejuízos, sejam eles quais forem, deverão ser 

acionados judicialmente para que os ressarcimentos ao projeto sejam efetivados 

(Encerramento das Aquisições).  

3.3.1.5.2. Avaliação  

 

Figura 30: Processo Avaliação 

 

 A equipe do projeto deverá, em conjunto, realizar uma análise crítica das etapas do 

projeto, registrando todos os pontos importantes seguindo do registro destas experiências, que 

servirão de base de consulta para que erros futuros possam ser evitados, assim como boas 

práticas utilizadas com sucesso, que possa servir de ponto de partida em trabalhos futuros. Após 

finalizados os registros, enviar todos os documentos e artefatos gerados no processo, sejam eles 

físicos ou lógicos, contribuindo para o enriquecimento da base de consultas futuras (Registros 

de Lições Aprendidas). 
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3.3.2. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

3.3.2.1. INICIAÇÃO 

3.3.2.1.1. Desenvolver o TAP (Integração) 

Em processos de desenvolvimento de sistemas, a etapa de criação da TAP, diferente do 

que a maioria dos clientes imaginam, é uma das mais importantes de todo o processo. Nela, é 

que os requisitos macros serão expostos à empresa de desenvolvimento, e será com base neles, 

que a declaração de escopo e especificação do produto serão feitas. Para minimizar a 

possibilidade de erros, a metodologia propõe que esta fase, aos olhos do cliente, seja mais uma 

etapa do processo de design gráfico, fazendo com mantenha a equipe de projeto como um todo, 

somente substituindo alguns membros de marketing ou comunicação interna, por técnicos que 

se beneficiarão das funcionalidades do aplicativo. Desta forma, dois grandes processos 

tornam-se, na visão do cliente, um processo gigantesco no qual ele é a peça vital para o sucesso 

do projeto, e sabendo disso, os esforços tendem a se manter, ou até mesmo se multiplicar. 

NOTA: Vale salientar, que como as etapas de Design Gráfico e Desenvolvimento de Sistemas 

são totalmente independentes, em casos que as empresas envolvidas disponham de pessoal que 

possam suprir os dois processos, estes podem, e devem ser realizados ao mesmo tempo. 

Figura 31: Processo Iniciação TAP 
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3.3.2.1.2. Identificar as Partes Interessadas (Comunicações) 

Com a TAP definida e devidamente preenchida, a empresa de desenvolvimento 

juntamente com o cliente (equipe técnica (TI, Engenharia, Produção, entre outras), devem 

identificar e determinar a estratégia para o gerenciamento das partes interessadas do projeto, de 

acordo com o fluxo abaixo demonstrado, tendo em vista que o mesmo pode ser adaptado às 

necessidades do utilizador. 

NOTA: Devido à similaridade dos processos, esta etapa poderá ser realizada juntamente com 

a mesma equipe, em Design Gráfico, envolvendo assim, interessados de etapas futuras. 

Atentando somente às áreas que serão mapeadas, tendo em vista a área de interesse de cada 

uma (Técnicos importam-se com o funcional, marketing e comunicação interna, com o visual). 

 

Figura 32: Processo - Iniciação - Stakeholders 
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3.3.2.2. PLANEJAMENTO 

3.3.2.2.1. Prototipação de Tela (Processo de Escopo) 

Com base todos os pontos de função levantados e redigidos pelos analistas no termo de 

abertura do projeto, a equipe ou pessoa responsável pela prototipação das telas do sistema, 

deverá transcrever as funcionalidades levantadas em modelos que serão enviados para a 

validação do cliente, que também tem a função de realizar a comparação dos pontos de função 

levantados e validados em etapa anterior, com o que realmente foi transcrito no protótipo. Em 

caso de não concordância, os objetos deverão ser criticados pelo cliente e devolvido para 

correção. Este ciclo deverá se repetir tantas e quantas vezes forem necessárias, até que os 

artefatos estejam de acordo com o que foi aprovado na TAP. 

 

Figura 33: Processo - Prototipação 
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3.3.2.2.2. Especificação (Processo de Escopo) 

Etapa em que os analistas de sistemas e de negócios mais experientes da empresa de 

desenvolvimento devem entrar em ação. A especificação técnica do produto visa levar a análise 

a um patamar de mais baixo nível, ou seja, visa direcionar os estudos aos alicerces do 

desenvolvimento de sistemas que fornecerão sustentação ao produto. Entre tantas atividades, 

algumas delas podemos citar: A prototipação do diagrama de entidades e relacionamento do 

banco dados, que trata da definição dos campos e tabelas, assim como do fluxo de informações 

entre elas e, consequentemente entre as telas. A definição dos webservices que irão interagir 

com o aplicativo, enviando e recebendo dados, das regras de negócio que serão implementadas, 

entre outras atividades inerentes ao processo. Todas os objetos levantados e criados nas 

reuniões, devem ser discriminados no documento de especificação do projeto, que pode ser 

definido de acordo com as necessidades do projeto, e se julgar necessário, a internet dispõe de 

milhares de modelos do documento para servir de base para a criação do documento com a 

identidade dos profissionais que o definirão. 

 

Figura 34: Processo Especificação 

 

 

3.3.2.2.2.1. Validação do Escopo (Validar Escopo) 

Com a declaração de escopo devidamente finalizada, os responsáveis pela aprovação do 

documento deverão em conjunto revisar, discutir e em caso de consenso do conteúdo, o 
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documento deverá ser remetido para assinatura dos membros responsáveis por validar o escopo. 

Estes membros deverão ser definidos no Plano de Gerenciamento de Escopo do Projeto, onde 

os mesmos deverão ser citados com solicitação de assinatura. Da mesma forma, os seus dados 

de contato e funções que exercerão dentro do projeto deverão constar no Plano de 

Gerenciamento de Interessados. 

Figura 35: Processo Validação do Escopo 

 

3.3.2.2.2.2. Criação da EAP (Criar a EAP) 

Todos os pacotes de entrega poderão ser mapeados de acordo com os dados já 

mencionados na declaração de escopo do projeto, para a criação da Estrutura Analítica de 

Projeto (EAP), que conterá todos os pacotes de atividades do Product Backlog, que deverão ser 

entregues para o cliente. De posse dos pacotes, a EAP deverá ser montada de acordo com as 

boas práticas do PMBOK, como exemplificado abaixo. 
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Figura 36: Modelo EAP 

 

3.3.2.2.2.3. Controle de Escopo (Controlar Escopo) 

A partir deste momento a Declaração de Escopo entra no processo de Monitoração e 

Controle, e qualquer mudança deverá seguir o fluxo que deverá ser definido no Plano de 

Gerenciamento do Projeto, e o preenchimento do documento de Gestão de Mudanças de 

Escopo. 

3.3.2.2.3. Processo de Cronograma 

3.3.2.2.3.1. Definição dos Objetos (Definir as Atividades) 

Com a declaração de escopo devidamente validada e assinada, segue-se agora com a 

definição de todos objetos que deverão ser desenvolvidos. Com o trabalho já executado pelos 

analistas de sistema e de negócios, grande parte das atividades já foram levantadas e registradas 

no documento, ficando somente o esforço de agrupar tais elementos, disponibilizando-os nos 

pacotes de entregas definidos na EAP.  

3.3.2.2.3.2. Sequenciamento das Atividades (Sequenciar Atividades) 

De acordo com a disponibilidade da equipe desenvolvimento e as diversas atividades 

levantadas, identificar a sequência em que as mesmas deverão ser entregues, respeitando a 
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hierarquia dos pacotes e suas entregas. Para tanto é importante que se identifique a relação de 

interdependência entre as atividades, como por exemplo: Não podemos desenvolver as telas do 

sistema, antes da criação dos objetos do banco de dados, pois assim, o desenvolvedor não terá 

onde gravar os dados da tela em desenvolvimento. Este trabalho, na maioria das vezes e 

executado pela equipe de analistas de sistemas, que normalmente já possui um roteiro pré-

definido para o sequenciamento das atividades a serem executadas. 

3.3.2.2.3.3. Definição dos Recursos (Estimar os Recursos da Atividade) 

Estimar os recursos, é importante que se inclua tudo o que será necessário para a 

execução da atividade, seja ele uma ferramenta, um equipamento, um profissional, um 

fornecedor ou até mesmo a contratação de treinamentos diversos a fim de capacitar a equipe 

para a execução. 

3.3.2.2.3.4. Definição da Duração das Atividades (Definir a Duração das Atividades) 

Para estimar a duração das atividades, é importante que a equipe técnica esteja presente, 

neste caso, os desenvolvedores, para que, a estimativa da quantidade de períodos de trabalho 

que serão necessários para executar cada atividade, esteja de acordo com a realidade das 

possibilidades da equipe de execução, minimizando a possibilidade de erros nas estimativas. 

3.3.2.2.3.5. Elaboração do Cronograma (Desenvolver o Cronograma) 

Para a criação do cronograma alguns pontos devem ser considerados, entre eles: 

Duração, recursos, as restrições do projeto e o sequenciamento das atividades, todos itens 

analisados nas etapas anteriores. 

3.3.2.2.3.6. Controle do Cronograma (Controlar o Cronograma) 

A exemplo do controle de mudanças de escopo do projeto, o de cronograma também 

deverá seguir um fluxo definido no Plano de Gerenciamento do Cronograma. Toda mudança 

no cronograma deverá ser descrita no documento de mudanças no cronograma que deverá ser 

aprovado pelo patrocinador e pelo gerente do projeto. Por serem similares os processos de 

mudanças, o mesmo modelo de documento poderá ser utilizado nesta etapa. 
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3.3.2.2.4. Processo de Custos 

3.3.2.2.4.1. Estimativa de Custos (Estimar Custos) 

Baseando-se nas estimativas de duração de cada atividade, assim como os valores 

agregados à sua execução, valor hora homem de esforço, custos fixos (energia, depreciação de 

equipamentos, possíveis horas extras, viagens, estadias, resposta aos riscos, margem de lucro, 

entre outras. Com isso a equipe pode estimar com mais segurança os custos do projeto, o qual 

deverá ser tabulado para determinar o orçamento. 

3.3.2.2.4.2. Elaboração da Proposta de Orçamento (Determinar Orçamento) 

Com todos os custos levantados e tabulados na etapa anterior, preencher o documento 

de planejamento orçamento a ser definido no Plano de Gerenciamento de Custos. Com isso os 

dados deverão ser validados pelo gerente do projeto e remetido para assinatura dos responsáveis 

pelo setor comercial da empresa de desenvolvimento. Seguindo com a sua inclusão na proposta 

formal de prestação de serviço e enviado para aprovação e assinatura do cliente. 

3.3.2.2.5. Processo de Estratégia de Condução do Projeto (SCRUM) 

Com o projeto definido, o gerente do projeto deve reunir-se com a equipe de 

desenvolvimento para definir a estratégia de condução. Nela é que serão definidos os seguintes 

eventos: 

 Sprint Backlogs: Espaço de tempo em que as atividades do pacote de atividades do 

sprint deve ser desenvolvido, testado e entregue ao cliente. 

 Reuniões diárias da Equipe: Normalmente as reuniões diárias são feitas no primeiro 

horário da manhã, antes do início do expediente e não dura mais do que 15 a 20 

minutos. Nesta reunião é que são expostas as dificuldades encontradas pelos 

membros, e se algum profissional tem a aptidão para resolvê-las, entre outras 

definições que necessitem ser abordadas e rapidamente resolvidas. Mas, se julgar 

necessário a empresa poderá definir a sua própria forma de trabalho. 

 Reuniões de Planejamento de Demonstração: Nessas interações é que o 

planejamento de como a empresa irá demonstrar e apresentar ao cliente, os pacotes 

que foram desenvolvidos e que serão implantados no incremento do produto 

utilizável, assim como os manuais e planos de testes que servirão de guia para os 

usuários responsáveis por esta tarefa no cliente. 
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 Nomeação do Scrum Master: A nomeação do scrum master para cada equipe deve 

ser feita pelo gerente do projeto em comum acordo com outros membros do comitê 

de gestão, tendo em vista que o profissional escolhido, deve possuir grande 

conhecimento do ambiente e das ferramentas que serão utilizadas no 

desenvolvimento do produto. O nomeado, deve possuir características de gestão de 

pessoas, experiência em gestão de processos, gestão de tempo, gestão de backlog de 

atividades, gestão de conflitos pessoais, entre outras aptidões. Se caso um 

profissional com este perfil não esteja disponível entre os colaboradores, a contração 

poderá ser feita em conjunto com o setor de recursos humanos. 

3.3.2.3. EXECUÇÃO 

3.3.2.3.1. Processo Executar Sprint Backlog 

De posse de toda a documentação gerada até o momento pelas equipes responsáveis 

pelas etapas anteriores, o scrum master nomeado pelo gerente do projeto deverá reunir as 

equipes e determinar as atividades de cada uma, baseando-se nas determinações do cliente no 

que diz respeito à ordem de prioridade das telas a serem entregues. Após definidos sprints, o 

scrum master deve partir para a elaboração do quadro kanban, onde estarão todos os objetos 

que deverão ser entregues ao fim do sprint em execução, que pode durar de 1 a 4 semanas, de 

acordo com o que foi definido no plano de gerenciamento de execução. 

 

 

Figura 37: Exemplo de Quadro Kanban 

Fonte: http://dominando.com.br/awwa/o-que-e-kanban/ (2015) 

http://dominando.com.br/awwa/o-que-e-kanban/
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Figura 38: Processo Executar Sprint Backlog 

 

 

3.3.2.3.2. Processo Ciclo Interno de Desenvolvimento (Sprint Backlog) 

Seguindo as boas práticas do scrum, todas as atividades devem ficar dispostas no quadro 

e livres para que a equipe decida o que irá ser priorizado, e quem ficaria com qual atividade, 

lembrado que todas elas deverão ficar prontas ao fim do sprint. Assim que os objetos forem 

sendo finalizados, segue-se para a execução do plano de testes, que pode ser montado pelo 

desenvolvedor à medida que finalize o desenvolvimento do objeto. Para a validação do plano 

de testes, este deve ser enviado a outro membro da equipe para ser executado, tendo em vista 

os vícios que o profissional que desenvolveu, acabou adquirindo na operação do objeto. Após 

todo o plano de testes ter sido aplicado, todo os possíveis bugs e erros deverão ser registrados 

e retornados para o quadro kanban para correção, e caso faça parte de uma entrega importante, 

este deverá ser priorizado para que o prazo de entrega do sprint não seja afetado. Este processo 

deverá ser repetir até que o plano de testes não registre nenhuma observação. 
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Figura 39: Processo Ciclo Interno de Desenvolvimento 

 

3.3.2.3.3. Processo Ciclo Externo de Validação 

Muito importante para a validação do projeto, o ciclo externo de validação, que é de 

responsabilidade do cliente, tem como objetivo principal, validar todos os artefatos que foram 

desenvolvidos no sprint, mas, um detalhe importante também deve ser elencado e validado pelo 

cliente, que é ordem das entregas definidas no cronograma, assim como cruzar todas as 

necessidades levantado na declaração de escopo, com o que se recebeu do fornecedor e, 

qualquer discrepância o cliente deverá registrar e comunicar o gerente do projeto para que 

comunique o scrum master e priorize, caso seja necessário, a correção dos problemas. 

No recebimento dos planos de teste referente ao sprint implantado, o cliente deverá 

executar todos os testes dimensionados, e em caso de problemas, todos deverão ser registrados 

para envio de correção, assim como as discrepâncias do conteúdo da declaração do escopo, 

também deverão ser registras e remetidas ao gerente do projeto para que se tome as devidas 

providências. O fluxo abaixo, exemplifica o caminho e o papel das empresas em cada atividade 

que seja definida, até que o fluxo geral tenha sido cumprido.  
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Figura 40: Processo Ciclo Externo de Validação 

 

 

3.3.2.4. MONITORAMENTO E CONTROLE 

A equipe responsável por este processo, ao fim da execução, deverá revisar todos os 

artefatos gerados pelas etapas anteriores com rigorosos critérios de validação, confrontando 

tudo o que foi aprovado pelo cliente com o que foi desenvolvido pela equipe de 

desenvolvimento, pois se trata da última etapa de revisão antes que os pacotes para implantação 

sejam enviados. Em caso de identificação de discrepâncias, o artefato com problemas deverá 

ser remetido à equipe de desenvolvimento para retificação dos problemas, e posterior retorno 

ao ciclo normal das etapas anteriores (Encerrar o Projeto ou Fase). Com o mesmo critério 

utilizado para satisfazer o cliente, deve ser utilizado para finalizar todas as pendências que 

porventura ainda esteja em aberto com os fornecedores contratados no projeto, tendo em vista 

que o mesmo teve um custo alto, para cumprir os prazos estipulados em contrato. Com a mesma 

seriedade que se teve na quitação dos contratos que foram cumpridos na sua íntegra, os 

fornecedores que por ventura não tenham cumprido com o cronograma que foi firmado em 

cláusulas contratuais, causando prejuízos, sejam eles quais forem, deverão ser acionados 

judicialmente para que os ressarcimentos ao projeto sejam efetivados (Encerramento das 

Aquisições). 
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3.3.2.5. ENCERRAMENTO  

A equipe responsável por este processo, ao fim da execução, deverá revisar todos os 

artefatos gerados pelas etapas anteriores com rigorosos critérios de validação, confrontando 

tudo o que foi aprovado pelo cliente com o que foi desenvolvido pela equipe. Em caso de 

identificação de discrepâncias, o artefato com problemas deverá ser remetido à equipe ao Sprint 

Backlog para retificação dos problemas, e posterior retorno ao ciclo normal das etapas 

anteriores (Encerrar o Projeto ou Fase). Com o mesmo critério utilizado para satisfazer o 

cliente, deve ser utilizado para finalizar todas as pendências que porventura ainda esteja em 

aberto com os fornecedores contratados no projeto, tendo em vista que o mesmo teve um custo 

alto, para cumprir os prazos estipulados em contrato. Com a mesma seriedade que se teve na 

quitação dos contratos que foram cumpridos na sua íntegra, os fornecedores que por ventura 

não tenham cumprido com o cronograma que foi firmado em cláusulas contratuais, causando 

prejuízos, sejam eles quais forem, deverão ser acionados judicialmente para que os 

ressarcimentos ao projeto sejam efetivados (Encerramento das Aquisições). 

4. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi criar uma proposta de metodologia para o desenvolvimento 

de aplicativos móveis (MDAM), para fornecer ao desenvolvedor, seja ele pessoa física ou 

jurídica, um guia a todos os envolvidos na equipe do projeto uma forma de trabalho profissional, 

baseada nas melhores práticas de Design Gráfico, metodologia ágil de desenvolvimento de 

sistemas como o SCRUM, Guia de gerenciamento de projetos PMBOK, Análise por Ponto de 

Função, assim como a utilização das melhores ferramentas disponíveis no mercado para auxiliar 

no planejamento, execução, monitoramento e controle dos processos e atividades inerentes a 

projetos deste segmento. Desenvolver esta proposta, vem de encontro à necessidade pessoal de 

contribuir com a comunidade de desenvolvedores, visando reduzir ao máximo a possibilidade 

de se incorrer nos mesmos percalços e entraves sofridos ao decorrer de mais de 22 anos de 

experiência na área de desenvolvimento de sistemas, website, aplicativos para dispositivos 

móveis que, sem a aplicação das técnicas corretas, os dimensionamentos na maior parte dos 

projetos acabavam com o dimensionamento de tempo muito maior de execução com 

necessidades recorrentes de correção e ajustes, pois o produto final, quase sempre não atendia 

as necessidades estéticas e funcionais do cliente, gerando o famigerado retrabalho.  
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A fidelização, muitas vezes cega, a certas tecnologias, acabará aprisionando o 

profissional em uma era que poderá até mesmo tirá-lo do mercado, uma vez que o crescimento 

e evolução dos produtos disponíveis é, em muitos casos exponencial. Processo este que faz com 

que os reticentes às mudanças permaneçam estacionados, ao mesmo tempo que os visionários 

alçam voos cada vez mais altos. É exatamente para evitar esta situação que frisamos que as 

tecnologias aqui mencionadas, estão em larga utilização e crescimento contínuo na época em 

que esta metodologia foi escrita e proposta, tendo a obrigação do profissional que se utilizar de 

suas técnicas, analisar as que sejam equivalentes às aqui descritas, adaptando as fases de acordo 

com as novas opções disponíveis. Novas versões desta proposta metodológica serão 

reestruturas para novas ferramentas que surjam ao decorrer do tempo e servirá como fonte para 

atualização das técnicas utilizadas, da mesma forma que o PMBOK com suas versões e 

atualizações, que constantemente são disponibilizadas. MDAM – Visão a Serviço da 

Mobilidade. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Visando seguir com o projeto de uma forma mais profissional, um site será criado com 

todos os detalhamentos da proposta metodológica, documentos base que servirão de guia para 

os utilizadores, um blog será disponibilizado para troca de experiências e cooperação entre os 

membros utilizadores da metodologia. 

Outros trabalhos que podem derivar deste, poderíamos citar alguns como: Parceria entre 

empresas de diversos segmentos em um projeto único, com uma gestão centralizada. Gestão de 

Projetos e Metodologias Ágeis. Gestão de Projetos e o Marketing de Design Gráfico. Gestão de 

Projetos em Aplicativos Móveis. Entre tantas outras possibilidades. 
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7. ANEXOS 
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Figura 43: Modelo - Briefing - Design Gráfico – Página 2 
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APÊNDICES 

Figura 45: Processo Problematização 
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Figura 46: Registro das Partes Interessadas 
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Figura 47: Processo Briefing 
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Figura 48: Processo Conceituação 
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Figura 49: Processo Validação / Acabamento 
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Figura 50: Processo Finalização 
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Figura 51: Processo Avaliação 
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Figura 52: Processo Iniciação - TAP 
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Figura 53: Processo Mapeamento Partes Interessadas 
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Figura 54: Processo Prototipação 
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Figura 55: Processo Especificação 
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Figura 56: Processo Validação do Escopo 
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Figura 57: Processo Executar Sprint Backlog 
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Figura 58: Processo Ciclo Interno de Desenvolvimento 
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Figura 59: Processo Ciclo Externo de Validação 
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Figura 60: Logo MDAM - Principal 

 

 

 
Figura 61: Logo MDAM - Modelo 1 

 

 

 

 
Figura 62: Logo MDAM - Modelo 2 

 

 

 

 
Figura 63: Logo MDAM - Modelo 3 
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